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AAN MIJN VADER EN MOEDER

WOOED VOORAF

Dit werk is voortgekomen uit belangstelling voor de protestantse theologie in Nederland. De keuze van een gedetermineerd en omschreven onderwerp, voor een studie van dit veelomvattend terrein uiteraard noodzakelijk, werd bepaald tot het
Kerkbegrip en tot de theologie van Abraham Kuyper, omdat in
deze combinatie twee gunstige voorwaarden zijn vervuld: een
theologisch systeem, dat een eigen karakter draagt en een leerstuk, dat een centrale plaats inneemt in dit systeem en van groot
belang is in de huidige situatie van de protestantse theologie.
Tevergeefs zal men in dit boek zoeken naar een uitdrukkelijke
en uitvoerige kritiek op Kuypers Kerkbegrip van katholiek standpunt, ofschoon toch voor een aandachtige lezer de waardering
en het oordeel van de schrijver niet verborgen zullen blijven.
De behandeling van de stof is zuiver historisch. Zelfs het oordeel over Kuyper's Kerkbegrip overschrijdt niet de grenzen van
de dogma-historie. Een kritiek van katholiek standpunt zou een
volledige uiteenzetting van de katholieke ecclesiologie en van het
Kerkbegrip in het Nieuwe Testament noodzakelijk maken. Zulk
een dogmatisch gerichte studie zou echter moeten leiden tot een
behandeling van het protestantse Kerkbegrip in zijn geheel
genomen.

EERSTE HOOFDSTUK
KERK EN THEOLOGIE IN HET NEDERLANDS PROTESTANTISME GEDURENDE DE NEGENTIENDE EEUW
Bij decreet van 5 Augustus 1796, bevestigd door de Constitutie
van 1798 werd de gelijke behandeling van alle bestaande Kerkgenootschappen vastgelegd en de scheiding tussen Kerk en
Staat in beginsel aanvaard.
De Gereformeerde Kerk geraakte hierdoor in ernstige moeilijkheden, welke een oplossing in de vorm van een aan de veranderde omstandigheden aangepaste kerkelijke organisatie
noodzakelijk maakten. In 1816 ontving het nederlands Calvinisme, dank zij het autoritair optreden van Koning Willem I,
een nieuwe naam en een nieuwe bestaansvorm. De oude Gereformeerde Kerk zou voortaan heten: de Nederlandse Hervormde Kerk. Het bestuur zou berusten bij de Algemene Synode.
Het Staatscreatuur van 1816, in latere jaren fel bestreden,
werd door de meerderheid van leden en leiders der Kerk aanvaard als de welkome uitkomst in moeilijkheden, welke zij zelven
niet bij machte waren op te lossen. De traditionele samenwerking bleek sterker dan het moderne beginsel van scheiding. *)
De synodale organisatie was er op gericht het protestantse
Nederland in één volkskerk samen te houden en splitsingen,
welke ook de eenheid van het nederlandse volk zouden kunnen
bedreigen, te voorkomen. Hieraan beantwoordde in de Kerk
zelve een verlangen naar rust en eendracht.
l
) Tegen de gangbare mening, als zou de synodale organisatie met algemene instemming zijn begroet heeft Dr J. С Α. v a n L o o n in zijn disser
tatie Het algemeen reglement van 1816 ernstige bedenkingen ingebracht.
Hij meent, „dat de kerkelijke organisatie geenszins zoo aftandsch was, aU
in navolging van Ypey en Dermout, die op hun beurt Janssen*s klacht over
namen, een eeuw lang beweerd werd" (32) en toont aan, dat niet één maar
minstens 8 classes een officieel protest hebben ingediend (163). De bewijzen, die worden aangehaald om duidelijk te maken, dat de Kerk in staat was
zichzelf te reorganiseren, missen echter de nodige overtuigingskracht. Verg.
de critiek van mr H. H. R i e p m a in loa; Theologien XÏV. 1943, Ü7-GÖ en
A. J. B r o n k h o r s t , Op weg naar een nieuivc Kerkorde, 25.
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Het begin van de negentiende eeuw wordt getypeerd als een
tijdperk van gematigdheid en verdraagzaamheid. Het Calvinisme
had in sterke mate de invloed ondergaan van de moderne wijsgerige denkbeelden. Hieruit was een stelsel ontstaan, dat het
midden hield tussen orthodoxie en rationalisme en terecht wordt
aangeduid als rationalistisch supranaturalisme. Aan het bovennatuurlijke van schriftinspiratie en wonder werd vastgehouden,
maar de specifiek calvinistische leerstukken: uitverkiezing, verwerping, onmacht van de mens ten goede en souvereine werking
van de genade werden ontkend of verzwegen. Het streven was
erop gericht de scherpe kanten van de gereformeerde dogmatiek
af te slijpen om aldus te geraken tot een stelsel, dat ieder weldenkend mens zou kunnen aanvaarden. Er heerste in Kerk en
theologie een geest van verzoening en gematigdheid, gekant zowel
tegen de Dordtse rechtzinnigheid als het extreme rationalisme.
Zo ontstond een dogmatiek, welke volgens het oordeel van
Bavinck deïstisch was in de leer over God, pelagiaans in de
anthropologie, moralistisch in de Christologie, collegialistisch in
de ecclesiologie en eudaemonistisch in de eschatologie. *)
De vervlakking der grenzen en de verwaarlozing der dogmatische tegenstellingen leidden tot het streven naar een godsdienst
boven geloofsverdeeldheid.
In een gematigde orthodoxie
meenden de supranaturalisten het middel gevonden te hebben
om de eenheid te bewaren tegenover de verdeeldheid, welke
zowel het rationalisme als de strenge rechtzinnigheid zouden
veroorzaken. Algemeen christelijk wilde men zijn en zelfs de
grenzen, welke het Calvinisme van het Lutheranisme scheidden,
moesten wegvallen om vrije ruimte te scheppen voor een universeel Protestantisme. 3 ) Onverschilligheid jegens iedere Kerkvorm en Belijdenis karakteriseerde deze beweging. Vandaar de
instemming met de synodale organisatie, welke volkomen aan de
=) C h r . S e p p , Proeve cener pragmatische geschiedenis der theologie
in Nederland sedert het laatst der vorige eeuw tot op onzen tijd (1787-1808),
261 vv. L. K n a p p e r t . Geschiedenis der Sederlaudsche Hervormde Kerk
gedurende de 18e en 19e eeuic, 256' vv. H. B a v i n c k ,
Gereformeerde
üogmatiek I, 191.
3
) A. K u y p e r ,
Confidentie, 65; Eenheid, Predicatien, 432-435; De
ïïuts-Beweging. 42. Hij veroordeelde het oud-Liberalisme als „een godsdienst boven geloofsverdeeldheid," welke „ten prejudice van de verscheidenheid der vormen" alleen het gemeenschappelijke wilde zien. Епсцсіореdie der Heilige Godgeleerdheid, 11, 626. Hetzelfde streven naar kerkelijke
eenheid keurde hij af in de engelse High-Church-Beweging en de duitse
Union. J. O f f e r h a u s . Kerk en Kerkinrichting, icenschen en u-enken, in:
Waarheid en Liefde, 1871, 450. L. -G. P a r e a u , Over opbouwing van de
Lvangelische-Catholieke
Kerk der toekomst, in: Waarheid en Liefde, 1857,
16.
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tijdgeest beantwoordde. Want de Algemene Synode was slechts
als een administratief bestuurslichaam ingesteld en bezat geen
leerstellige macht. Een sterkere band van eenheid werd niet
gewenst. In het kerkelijk leven moest vrijheid van denken en
leren heersen.
Chantepie de la Saussaye typeerde het supranaturalisme als
de onmachtige poging van de orthodoxie om zich staande te houden tegen het aanvallend rationalisme, als een compromis tussen
openbaring en philosophie ontstaan uit een geest van moedeloosheid en afmatting. *)
J. H. Scholten beschreef het als een stelsel, dat door halfheid
en transactie aan het goed recht van Kerk en wetenschap gelijkelijk tekort deed, een weifelende houding van verdediging der
overgeleverde formulieren tegen de consequenties van het rationalisme. 5)
Kuyper veroordeelde het als een kleurloze godsdienst en een
vervlakkende eenvormigheid. e )
Ook Gunning keerde zich tegen de rationalistische denkwijze,
maar nam toch de verdediging op zich van de rationalisten, die
in 1860 nog de meerderheid vormden onder de ruimdenkende,
bejaarde Protestanten. De modernen en orthodoxen, beiden het
overwonnen middenstandpunt bestrijdend, vergaten, hoe deze
richting met de bezadigde nederlandse landaard ten nauwste
samenhing en even goed het matig-vrijzinnige als het matig-behoudende standpunt genoemd kon worden. Gunning combi4
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Be godsdienstige
bewegingen
van dezen tijd, 109; La crise religieuse, 20: „l'Esprit qui animait l'enseignement théolopique était encore fidèle, en général du moins, aux traditions
de l'église réformée. Nos facultés représentaient cette orthodoxie mitigée
qui, tout en écartant volontiers les points controversés, en émoussant ainsi
les aspérités de l'ancienne doamatique, acceptait néanmoins ses formules
et ses cadres
C'était alors un temps de repos et de prospérité relat i v e . . . . Cet état des esprits ne permettait pas à la question religieuse de
se poser." 25: „Toutefois il n'est pas moins vrai que ce supranaturalisme
lui-même était un compromis entre la révélation et la philosophie, un
système que la fatinue et le découragement imposaient à qui désespérait de
trouver le point de ralliement entre la raison et la foi."
s
) J. H. S c h ö l t e η. De leer der Hercormde Kerk in hare grondbeginscìeii, I. 6, 10: „Vruchteloos verhief zich Іегеп het rationalisme als terug
werkende partij, het zoo!>enaamd supranaturalisme. Het supranaturalismo
toch, dut wij aan het einde van de vorige en in het begin van deze eeuw in
Ihiitsehland en in ons vaderland zagen opkomen, was geen voortbrengsel
van een tegenover het rationalisme ontwaakt geloofsleven, maar een stel
sel van transactie, een halve maatregel, een dus»eiia.imd juste-milieu, waarbi', lei! behoeve van het rationalisme, de scherpste punten .van het oude
(i.)Uma afgpîîppen. maar de ware zin der kerkleer, haar wezen en geest,
niet minder dan door hs>t rationalisme, miskend werden.''
••) Л. K u y p e r , De .Wit'-Beiregipg, 41.
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neerde een principiële afwijzing tegenover de rationalistische
theorie met een mild oordeel over de personen, die dikwijls zeer
eerwaardig en vroom waren. Hij wist uit ondervinding, welk een
onrechtvaardige critiek de uitersten op een middenrichting kunnen uitoefenen. 7 )
Aldus was de toestand in de Nederlandse Hervormde Kerk
gedurende de eerste decenniën van de negentiende eeuw. De
theologie werd beheerst door het oud-liberalisme of rationalistisch supranaturalisme, een gematigde orthodoxie met sterk
rationalistische inslag, door de tijdgenoten geprezen als wijze
gematigdheid, later algemeen veroordeeld als een stelsel van
onbepaaldheid en halfheid. In het kerkelijk leven beantwoordde
hieraan steeds toenemende vrijheid van leren en een vrijzinnige
interpretatie der formulieren. Door de synodale organisatie
stond de Kerk nog onder invloed van de Staat, hoewel de kerkelijke onafhankelijkheid in beginsel was aanvaard.
De rust in de Kerk en de verdraagzaamheid in de theologie
waren te onnatuurlijk om lang te kunnen aanhouden. Het rationalistisch supranaturalisme bleek slechts de voorbereiding te
zijn op een periode van strijd en groeiende tegenstellingen, welke
geduurd heeft van ongeveer 1830 tot 1890. Het Réveil, de
Afscheiding en de Groninger Theologie vormden het voorspel,
terwijl de eigenlijke strijd werd gevoerd tussen de Moderne
Theologie, de Ethische Theologie, de Confessionele Richting en
de Gereformeerden.
De eerste reactie tegen het supranaturalisme is van rechtzinnige zijde uitgegaan. Aan het begin van de Réveil-beweging
stond Bilderdijk, spoedig gesteund door zijn bekeerlingen Da Costa
en Capadose. In 1823 schreef Da Costa zijn Bezwaren tegen
den Geest der Eeuw, gericht tegen het waandenkbeeld der vooruitgang of het hovaardig gevoelen der eeuw, dat zij in alle mogelijke betrekkingen de voorafgaande eeuwen zou overtreffen.
Een jaar later ondernam hij in het strijdschrift De Sadduceën
een rechtstreekse aanval op het rationalisme in de theologie, dat
leidde tot het prijsgeven van fundamentele leerstukken. Zijn
felle aanklacht verwekte in de toonaangevende kringen een
algemene verontwaardiging en een hevige beroering. 8 )
7
) J. H. G u η η i η g, De vrijheid der gemeente, 20-21 ; Waartoe verwon
derd?, 8-9. Voor een typering van de theologie van deze supranaturalisten
verg. T h . L. H a i t j e m a, De richlingen in de Nederìandsche Hervormde
Kerk, 20 vv. en К. H. R о e s з i η g h, De moderne theologie in Nederland,
7 vv.; Verz. Werken, I, 12 vv.
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Het Réveil is een geloofsherleving voortgekomen uit de oude
rechtzinnigheid en beïnvloed door de bevindelijke vroomheid,
welke steeds een belangrijk element is geweest in het Nederlandse Protestantisme. Bijna gelijktijdig is deze opleving ontstaan in Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland, zodat in het Réveil hier te lande zowel een nationaal karakter als een algemeen protestantse beweging moeten worden
erkend.8)
Deze opwekking van de protestantse vroomheid is niet samengegaan met een herleving van Kerk en theologie. Een kring van
christelijke vrienden nam er de plaats in van de Kerk, welke
vreemd was aan de geest van het Réveil. De orthodoxie des
harten gold voor van hoger belang dan theologische rechtzinnigheid. De algemene Réveil-beweging was geen theologische stroming en geen streven naar Kerkherstel, maar een opleving van
christelijke vroomheid, waarin de religieuse ervaring boven de
dogmatiek en de persoonlijke godsdienst boven de Kerk werden
gesteld. ,0 )
Het Réveil heeft leven en beweging gewekt in het Nederlandse
Calvinisme. Zij is van grote en blijvende betekenis geweest voor
de opleving der orthodoxie, welke in verschillende richtingen is
uiteengelopen. Theologische meningsverschillen, in het bijzonder betreffende de waarde der Belijdenisschriften hebben geleid
tot de ontbinding van het Réveil, maar de kracht van deze geloofsherleving is gedurende geheel de negentiende eeuw blijven
doorwerken in de kringen van hen, die elkander de ware orthodoxie bestreden. " )
a
) J. R e i t s m a, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde
Kerk der Nederlanden, 466; О. N. О о s t e г h of, Isaac Da Costa als polemist,
35 v., 53 v.
')
E. G e w i η. Bladzijden uit de Kerkgeschiedenis der 19de eeuw, 84.
10
) Briefwisseling, 243, nr. 345; Kuyper aan Groen, 1 September 1873.
„Slechts op één punt zie ik de mogelijkheid van verschil. Gij, in het Réveil
genoten hebbende, kent hier een waarde aan toe, die ze voor mij niet heeft.
Het Réveil heeft geen theologie en is theologisch onhoudbaar. Toch meende
ik, dat uit uw bestrijding van zijn onkerkelijk element noodzakelijk terugkeer tot de Gereformeerde type, mits verder ontwikkeld, volgde."
A.
K u y p e r , Eenheid, Predicatiën, 434, 430: „Edoch, de herleving des geloofs
werd niet aanstonds op den voet door deze kerkelijke beweging gevolgd.
Veeleer was ze in haar eerste levensjaren tegen de kerkelijke zij van het
Christelijk leven fel gekant;" De Menschwording Gods het levensbeginsel
der kerk, Predicatiën, 260; E Volo, II, 109, 136; Confidentie, 74, A. P i e r s o n , Oudere Tijdgenoooten 2, 199.
" ) E. K l u i t , Het Réveil in Nederland, 322: „Het Réveil in Nederland
ontstond in de romantische sfeer van de school van Bilderdijk. Het was als
een verzet, tegen de te sterk humaniseerende gerationaliseerde achttiende
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Evenals het Réveil is de Afscheiding van 1834 gekeerd tegen
de overheersching van het rationalistisch supranaturalisme ondsr
het synodale bestuur. Maar terwijl het Réveil buiten Kerk en
Belijdenis om in kleine kringen zijn ideaal van christelijke
vroomheid trachtte te verwerkelijken, is de Separatie ontstaan
uit de streng confessionele rechtzinnigheid van de precíese plattelands bevolking, welke het bederf in de Kerk niet л ікіе ver
dragen en daarom terugkeerde naar de Belijdenis en de organi
satie van de oude Gereformeerde Kerk. " ) Tot aan het eind van
de eeuw heeft de afgescheiden Kerk een zelfstandig bestaan ge
leid zonder noemenswaardige invloed op de ontwikkeling van
Kerk en theologie uit te oefenen. Zij is eerst door de reformatie
van Kuyper uit dit isolement gewekt. " )
De scherpste reactie tegen de lijdgeest is uitgegaan van H. F.
Kohlbrügge, die als een eenzaam profeet in een hartstochtelijk
getuigenis de kerngedachten van de Reformatie: menselijke ongerechtigheid en souvereiniteit van Gods verkiezende genade
verkondigde. Door de Hersteld Lutherse Kerk werd hij uitgestoten als dweper en oproermaker. Om dezelfde reden werd
hem de toegang tot de Nederlandse Hervormde Kerk ontzegd.
De vrienden van het Réveil namen Kohl brugge in hun midden
op, maar vrees voor een conflict met het kerkelijk gezag leidde
spoedig tot verwijdering. In de Afscheiding zag Kohlbrügge een
eeuw, wier geest ook in de volgende eeuw bleef оогГ.е еп. Bewust en on
bewust verlangde men naar een eerherstel van het Calvinisme, dat te ze^r
op de achtergrond was geraakt, om hierdoor het evenwicht in het geeste
lijk leven van Xederland terug te doen k e e r e n . . . . Calvinisme en piëtisme
bebeerschten gelijkelijk hun geesten
Door de theologische bezinning'
onstonden verschillende stroomitiiren en waren botsiiiLen niet te voorkomen. Maar deze s:heiding beleckende ae^n dood, maar leven. Het Réveil
bleef langs verschillende banen doorwerken op hel Xederlandsch volksleven, dat het trachtte te ontrukken aan de verstarring van het humanistischchristelijk rationalisme der 18e eeuw. Het Róveil in zijn verschillende
verschijningen was in den grond dit eene: terugkeer tot God en Christu?.
Het Réveil werd geen massabetooging. het beperkte zich tot een betrekkelijk kleine groep menschen, maar het was een krachtige zuurdeseii;, die
bleef doorwerken."
" ) L. K n a p p e r t , Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
II, 298,
" ) Kuyper's waardering voor de Afscheiding was aanvankelijk niet bijzonder groot. Hij wilde de Separatie niet op één lijn stellen met de Vrije
Kerken in Zwitserland, Frankrijk en Engeland, omdat zij voort"ekomen was,
niet uit een beginsel van leven, maar uit reactie tegen de bestaande monstrueuse toestand in de Kerk. A. K u y p e r , Wat vmeien mi doen, het stemrecht aan onszelven houden of den Kerkeraad machtigen?, 251. Hij kende
echter aan de mannen van 1834 do verdienste toe, de onhoudbaarheid van
het onkerkelijk standpunt van het Réveil te hebben ingezien en de strijd
v/eer op kerkelijk terrein te hebben overgebracht. ..Dank zij hun veerkracht
is toen ook in кгіпгеп, die ben bestreden, het kerkelijk leven weer opstewekt." E Voto, II, 110.
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menselijke poging, welke te kort deed aan het werk van God.
Het Woord Gods in de Kerk te brengen achtte hij de enigst geoor·
loofde reformatie. Maar ondanks zijn eenzame positie en het
conflict met bijna alle richtingen heeft hij grote invloed uitgeoefend door zijn streng orthodoxe prediking. ")
Kuyper was vol bewondering voor deze „uitnemende leeraar
in de Kerk van Christus, die onder alle leeraren van die dagen
schier alleen stond." Kohlbrügge was volgens zijn mening door
de orthodoxen schandelijk behandeld. Toen Kuyper aan de
banneling in de kerk van Utrecht zijn kansel afstond, werd hem
dit door zijn partijgenoten hoogst kwalijk genomen.15)
Omstreeks 1830 vormde zich te Groningen een theologische
school onder leiding van de hoogleraren P. Hofstede de Groot,
J. F. van Oordt en L. G. Pareau. In 1835 werd een gezelschap
gesticht tot gemeenschappelijk godgeleerd onderzoek en in 1837
begon de uitgave van het tijdschrift Waarheid in Liefde. Dit is
het begin van de opleving der protestantse theologie in Nederland.
Is deze theologie een voortzetting in nieuwe stijl van het rationalistisch supranaturalisme of moet zij worden beschouwd als
een reactie hiertegen? Prof. Haitiema wijst op belangrijke verschilpunten, maar meent, dat de theologie der Groningers in de
lijn ligt van het Oud-Liberalisme. Beiden horen thuis in de
periode van vlak moraliserend supranaturalisme. Roessingh
daarentegen meende, dat de Groninger Theologie in enkele
hoofdpunten zeer ver van het supranaturalisme is afgeweken,
ofschoon zij er in vele opzichten gelijkenis mee vertoont. 1β )
" ) J. v a n L o η к h u y ζ e η. Hermann Friedrich Kohlbrügge, 122, 365,
519. Th. L. H a i t j e ni a. De Richtingen, 147 vv. O. No o r d î n a η s, Geeste
lijke Perspectieven, 15 vv. De persoon van Kohlbrügge trekt algemene
iiandacht. maar wordt verschillend beoordeeld. Haitjema schrijft (153),
dat van Lonkhuyzen aan Kohlbrügije een nieuw-calvinistisch dogmatisch
чсііета oplegt. Noordmans (35) stelt Kohlbrügge en Barth tegenover de
gereformeerde theologie als vertegenwoordigers van het lutherse grondtype. Volgens Haitjema (147, 148) heeft Kohlbrügge uit de diepe bronnen
der gereformeerde theologie geleefd.
18
) A. K u y p e r , üe Vleeschwording des Woords, 106: „Wijlen Dr. Kohlbrügge is te zijner tijd een zeer uitnemend leeraar in de kerke Christi geweest; een dier weinige mannen met wie God de Heere in zijn kerke iets
bijzonders voorheeft, en die, met nog zeer enkelen, door bangen strijd en
rijke geestelijke ervaring in cte waarheid van Gods Woord ingeleid, onder
:\lle leeraren dier dagen schier alleen stond, als een getrouw prediker
iler gerechtigheid." Verg. Revisie der Revisie-legende, 27-28, waar Kuyper
zijn "sympathieke houding tegenover Kohlbrügge als een van de redenen
aangeeft, waarom de orthodoxen zich van hem hebben afgewend.
10
) Th. L. H a i t j e m a, De Richtingen, 20. К. H. Ho e s s i η g h, De
Moderne Theologie in Nederland, 27. егг. W., I, 29.
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Evenmin is de verhouding ervan tot de Moderne Theologie
scherp te bepalen. " ) Deze is niet rechtstreeks door de Groninger Theologie beïnvloed, maar wel hebben de Groningers een
gunstige sfeer geschapen en de weg bereid voor de moderne
theologen door hun beginselen betreffende de rechten van de
wetenschap en de vrijheid ten opzichte van de Belijdenis. In
1834 hield P. Hofstede de Groot het eerste openlijk pleidooi voor
de leervrijheid in de beruchte kwestie over het quia of quatenus.
De strijd ging over het gezag van de symbolische boeken. Na
hun examen moesten de proponenten, om als predikant toegelaten te kunnen worden, een Belijdenisformule ondertekenen,
waarin zij verklaarden „de leer welke overeenkomstig Gods Heilig Woord in de aangenomen formulieren van eenigheid is vervat ter goeder trouw aan te nemen en hartelijk te geloven." Deze
formulering van 1816 was naar de letter voor tweeërlei uitleg
vatbaar, want overeenkomstig kan betekenen: quia, zuiver redegevend of quatenus met een beperkende zin. De Groot verdedigde de tweede interpretatie, welke in 1841 door de Synode
werd bevestigd, echter met deze reserve, dat het formulier, al
vordert het dan geen instemming met de ganse inhoud van de
Belijdenisschriften zich echter niet vergenoegt met de aankleving
van deze of gene waarheid daarin vervat, maar in het algemeen,
de leer, die in dezelve voorkomt, gelijk die in haren aard en
geest, het wezen en de hoofdzaak uitmaakt van de Belijdenis der
Hervormde Kerk, wil aangenomen hebben. De Moderne Theologie vond haar beginsel van leervrijheid reeds duidelijk geformuleerd en officieel bekrachtigd. Want wie zou kunnen uitmaken, waarin het wezen en de hoofdzaak, de aard en de geest van
de Belijdenis bestaat?
De Groninger Godgeleerdheid was een nationale opleving van
1β
de theologie. ) Het was haar streven, tegenover het Calvinisme
en de buitenlandse systemen een nederlandse richting in het
leven te roepen, nauw aansluitend bij de nationale humanistische
traditie van Wessel, Erasmus, Lodensteyn, Hinlopen, van Alphen
en van Heusde. " ) De overeenstemming met Schleiermacher is
17
) J. H ui ζ i η g a, Getchiedenis van de Universiteit van Groningen, in :
Academia Groningiana schrijft dat de groningse beginselen de weg naar
een getemperde rechtzinnigheid evengoed open Heten, als die naar het
modernisme. Geciteerd bij J. L i n d e b o o m , Geschiedenis van hel Vrijzin
nig Protestantisme, II, 59.
lê
) Τ h. L. H a i t j e m a, De Richtingen, 27. О. N о о г d m a η s. Geestelijke
Perspectieven, 127.
" ) J. R e i t m a, 492. P.H o f s t e d e d e G r o o t , De Groninger God
geleerden 26. Geciteerd bij T h . L. H a i t j e m a , De Richtingen, 20. De
Groot achtte de benamingen: Groninger School en Groninger Godgeleerd-
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pas erkend, toen de Groninger Theologie zich reeds in haar
eigenaardigheid had gevormd. De Groningers waren niet intellec
tualistisch zoals de supranaturalisten, maar leerden, dat de reli
gie haar zetel heeft in het gevoel. ^)
De Groninger Theologie kan gekenmerkt worden als huma
nistisch en optimistisch. De Groot definieerde het Christendom
als „de openbaring en opleiding door God in Jezus Christus ons
gegeven, om ons Gode steeds gelijkvormiger te maken". 2 1 ) Deze
gelijkvormigheid is echter uitsluitend gelegen in de ontplooiing
van alle door God gegeven potenties tot hun perfectie. In plaats
van de verlossing treedt de opvoeding van de mensheid tot de
natuurlijke volmaaktheid. De ideeën van ontwikkeling en vooruitgang zijn inhaerent aan deze zuiver natuurlijke levensbeschouwing.
Als voorbereiding op het onderwerp van deze studie, tevens
als verduidelijking en aanvulling van de boven gegeven oppervlakkige typering is het van belang de gedachten van de Groningers over de Kerk uitvoeriger te beschrijven.
Opvallend is de belangstelling voor de Kerk in bijna alle kringen van de protestantse theologie omtrent het midden van de
vorige eeuw.
Reeds in de vierde jaargang van Waarheid in Liefde wordt
het denkbeeld van de Kerk een der gewichtigste, eigenaardigste
en heerlijkste van het Christendom genoemd. Erkend wordt, dat
het gebrek aan een juiste en duidelijke voorstelling van het
wezen en het doel der Kerk een leemte is in het leerbegrip der
Protestanten. Een kentering ten goede wordt echter geconstaheid ongepast. Hij gaf de voorkeur aan de naam Evangelische en Nederlandse Theologen; „Evangelische, daar wij uit de Heilige Schrift, vooral uit
die des Nieuwen Verbunds, als de zuiverste oorkonde van Gods openbaring
in Christus, liefst alles afleiden; Nederlandsche, daar wij ons aan Wessel,
Erasmus, Lodensteyn, Hinlopen, Van Alphen, om van levenden te zwijgen,
nauw aansluiten."
s
") P. Hofstede de Groot wijst op deze invloed van Schleiermacher, waar
hij zegt, dat de hoofdgedachte, dat de religie haar zetel heeft in het gemoed hem eerst door Schleiermacher duidelijk is geworden. J. L i n d e b o o m , II, 55. In 1835 gold het nog voor een vreselijke blaam Schleierinacheriaan te worden genoemd en eerst omstreeks 1840 werd Schleieritiacher in ons land meer bekend. A. M. В го u w e r, Daniël Chantepie de
la Saussaye, 43. Hofstede de Groot zegt hierover: „Wellicht verwondert
gij u, dat ik Schleiermacher niet noemde, terwijl toch velen zeggen, dat wij
veel van hem overnamen, of wel dat wij Schleiermacherianen zijn. Ik deed
het niet, dewijl hij, in vergelijking met de anderen, weinig invloed heeft
Hehad. Wij kenden hem niet, voordat onze richting zich reeds in hare
eigenaardigheid had gevormd." Geciteerd bij J. L i n d e b o o m , II, 54.
Verg. K. H. R o e s s i η g h, De Moderne Theologie, 30, Verz. Werken,
I, 31-32.
äl
) Geciteerd bij К. H. R o e s s i η g h, De Moderne Theologie, 37.
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teerd. " ) In 1854 stelt Parean de vraag aan de orde, in welk op
zicht de protestantse godgeleerdheid zich nog verder moet
ontwikkelen. In zijn antwoord noemt hij als eenzijdigheid van
het Protestantisme, dat te weinig nog het grote doel van Chris
tus wordt gezien als gelegen in de stichting en volmaking van
Zijn Kerk in de mensheid. Voor de Protestanten is de Kerk door
gaans zo goed als niets, omdat aan niets anders wordt gedacht
dan aan Kerkbestuur en reglementen. Wat echter in de theore
tische beschouwingen van de godgeleerden nog wordt gemist,
begint in het practische leven van de protestantse christenheid
door te dringen: de absolute onmisbaarheid van gemeenteleven
en kerkelijke gemeenschap. Pareau dringt aan op de voortzet
ting van het werk, dat door Schleiermacher was begonnen: het
grote, oorspronkelijke en katholieke denkbeeld van de Kerk
zuiver en krachtig in het licht der wetenschap te plaatsen. 2Э )
Het vraagstuk der Kerk werd door de Groningers van zo groot
belang geacht, dat vanaf 1S57 hun üidschrift Waarheid in Liefde
in een nieuwe reeks is verschenen, bijzonder gewijd aan de opbouwing der Evangelisch-Katholieke Kerk der toekomst. Als
motief wordt aangegeven, dat de Christenen er niet voldoende
op hebben gelet, dat Christus één algemene Kerk heeft gesticht. ") Tien jaren later stelt A. van Toorenenbergen de vraag:
heeft de Kerk des Keren uitgediend, of valt alleen van haar nog
" ) J. J. S w i e r s , in: iVaarhcid in Liefde. 1840. 160.
"') De Groninser Theologen zagen zeer aoed het srevaar, dat eenzijdig
Protestantisme voor de evansielisch-Uathoheke Kerk betekende. L. G.
P a r e a u , Beantwoording der vraag: hoe kan en moet onze protestantsche
/¡odgeleerbeid zich nog verder ontirikkeien, in: II'aarheid in Liefde. 1854,
729: „ïlet andere punt, dat wij meenden te moeten opmerken, is niet minder in het oogvallend eenzijdig Protestansch. liet is, dat onze Godgeleerden
nog te weinig het greote doel van Christus erkennen als gelegen in de stichling en volmaking zijner kerk in de menschheid. Wij Protestanten zijn
opgegroeid te midden eener wereld, waarin het heerschende denkbeeld is,
dat godsdienst de zaak is tusschen den imlividuélen mensch en G o d . . . .
En terwijl don Roomsch-Catholieken de Kerk het een en al is, is onder
Protestanten doorgaans de Kerk zoo «oed als n i e t s . . . . " 730: „dat de stichting en volmaking der Kerk Christus' doel, het hoofddoel des Heeren, was
en nog is, hieraan wordt weinig of zelfs niet gedacht. Dat is wel zeer eenzijdig protestansch
" 733: ..In het practische leven dus begint de protestantsche Christenheid te zien, te gevoelen en te ondervinden, dat godsdienstige vereeniging, dat gemeente-leven, dat kerkelijke gemeenschap de
dringendste behoèite en de vermögendste kracht der Christenheid is. Maar
de theorelische beschouwing der Godgeleerden onder ons Protestanten blijft
nog achterlijk, om л аі Schìeiermacher aanving, krachtig en veelzijdig door
Ie zetten, en het groóte, oorspronkelijke en Catholieke denkbeeld der Kerk
zuiver en krachtig in het licht der wetenschap te plaatsen."
a4
) Waarheid in Liefde, Godgeleerd tijdschrift coor beschaafde Christenen, nieuwe reeks, bijzonder geicijd aan de opbotitcing der evangelisch-
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levenskracht en herstel te verwachten? Hij antwoordt, dat de
wedergeboorte van de negentiende eeuw alleen verkregen kan
worden door de Kerk weer in ere te herstellen. 2 5 ) De Groot
schrijft bij gelegenheid van het driehonderdvijftigjarig feestgetijde der Hervorming, dat deze herdenking aanleiding moet zijn,
om te trachten, wat de Hervormers hebben verzuimd, het wezen
van de Kerk te doorgronden.28)
Verwondering wekt nu het oordeel van de la Saussaye, juist
in deze jaren neergeschreven, dat het toch algemeen bekend is
hoezeer aan de groningse zijde het gehele denkbeeld van de
Kerk tot verdwijnens toe is verflauwd. 27 ) Toch wordt deze
scherpe critiek begrijpelijk, wanneer blijkt hoe gering effect
het nieuwe program van Waarheid in Liefde heelt ontvangen
Catholieke Kerk der toekomst, vanaf 1857. Yoonvoord van de redactie in de
oerste jaaraamj van de nieuwe reeks, 1857. VIII: „Wij апцеп dus nu een
nieuwe reeks van ons tijdschrift aan, om daarin bovenal op de Kerk des
Weeren te letten.... Wij zullen daarom in geen anderen peest цагт schrij
ven. Altijd zullen wij Hem in het ooaf houden, dio eens de Stichter was en
no?; het Hoofd blijft zijner Kerk; doch nu wenschen wij. meer dan wij dit
vroeger deden, bij voorkeur op deze stichting te wijzen. Dit ons voornemen
spreken wij bepaald en luide, ook op den titel van ons Tijdschrift, uit. door
daarop te plaatsen, dat de nieuwe reeks bijzonder gewijd zal zijn aan de
opbouwinc van de Evangelisch-Catholieke Kerk der toekomst.... Dit is
noodis;. Wat de Kvanüelisrhe Christem η betreft: deze letten, van den tijd
der Hervorming af er op verre na niet genoeL» op. dat de Heer een Kerk
heeft gesticht, en ook niet, dat Hij ééne alaemeene Kerk л іШе stiebten.
Daarom wenschen wij, dat zij ook door ons Tijdschrift daar meer op leeren
zien, en dat zij er zich van bewust worden, zelve lot de opbomving van eene
Kerk, en wel van de algemeene of Catholieke Kerk te mieten medewer
ken." In dezelfde jaargang schrijft L. G. P e r e a u : Over opbouicing van
de evangelisch-Catholieke Kerk der toekomst, 15-58.
-"') A. v a n То о г e n e η b er g e n, üe Kerk. in: M'aarheid en Liefde.
1867, 513 vv.
Sl1
) P. H o f s t e d e d e G r o o t , Het feest der Kerkhcrrorming, in: Waarheid in Liefde, 1867, 731: „De Hervormers waren nog al wat verlegen, wat
eigenlijk de Kerk is. Het misbruik, door Rome van de Kerk als uiterlijke
inrichting gemaakt, dreef hen ertoe, om deze inrichting als bestaande en
onmisbaar vaak voorbij te zien. Geen leerstuk is bij hen zoo verward, ja
zoo vol tegenspraak, als dat over de Kerk. Later is het niet beter geworden.
Wel heeft Schleiermacher de Evangelische Christenen op de aoede baan
zoeken te brengen; wel is het. als men in bijzonderheden omtrent dezen
sirooten man treedt, zijne grootste verdienste te achten, dat hij dit leerstuk
tot grondslag zijner godgeleerdheid heeft gemaakt. Maar die zich op hem
het meest beroepen, de Nederlandsche modernen, zijn juist in de leer over
de Kerk zijne tegenvoeters; zij willen Schleiermachers grondslag, de Kerk,
opruimen, achten haar uitgeleefd en verouderd, niet gewild, ja niet gesticht
door Jezus, met Jezus' bedoeling strijdig."
27
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Beoordeeling van het werk van
J. H. Schölten over de leer der Hervormde Kerk. Bewerkt door Dr J. J.
P. V a l e t o n , 3 : „Het is bekend, hoezeer aan de Groningsche zijde het
gehele denkbeeld Kerk (tot hiertoe althans) tot verdwijnens toe is verflauwd."
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en welke armelijke inhoud aan de schoonklinkende formules
van dit Kerkbegrip op humanistische grondslag beantwoordt.
De Groninger Theologen kennen aan de Kerk de taak toe het
opvoedende werk, waartoe God Zijn Zoon in de wereld heeft gezonden, voort te zetten. Zij is de instelling van God en Christus
tot vervolmaking van het menselijk geslacht. Het levensbeginsel,
dat als kiem in alle mensen aanwezig is, kan slechts tot ontwikkeling worden gebracht door de opwekking, welke uitgaat van
Christus en van Zijn Kerk. Zij moet daarom als het hoogste goed
worden beschouwd, dat de opvoeder der mensheid ons heeft geschonken. 2e)
De Kerk is geroepen om aan het hoofd te staan van de beschaving. ïB) Zij is „Leidsvrouw tot humaniteit," opvoedster tot
de ware en hoogste menselijkheid.30) Hierin ligt haar volmaaktheid, maar tevens haar begrenzing. Het leven, dat de Kerk geeft
is geen verlossing of genade, maar slechts ontwikkeling van de
immanente menselijke volmaaktheid. De Groningers stemmen
in met het oude axioma, dat buiten de Kerk geen zaligheid mogelijk is, maar zij bedoelen hiermede, dat alleen in de Kerk het
beschavende werk van Christus wordt voortgezet.S1)
De Kerk staat boven de gelovigen zoals een opvoeder boven
de leerlingen. Zij heeft slechts invloed door het gezag van
grotere kennis en rijpere ervaring. Als Moeder van de gelovigen is het haar taak het leven van haar leerlingen op te
**) I. B u s c h K e i z e r , Over den invloed der Kerk, in: Waarheid in
Liefde, 1857, 59 vv.
Щ A. v a n T o o r e n e n b e r g e n , De Kerk, 555, 557: „Want de Kerk is
het middel van den Heer en daarom is de Heer, haar verheerlijkt Hoofd,
hare kracht. Dit willen wij thans nagaan, als wij zien, dat niets op aarde
de kracht ter volmaking des menschdoms bezit, dan de Kerk en zij vol
komen."
»o) J. P. d e К e y s e г, De Kerk leidsvrouw tot humaniteit, 57: .,het huma
ne doel van Christus was het menschdom te behouden, het geestelijk leven
voor ondergang te behoeden; daarin bestaat het Koninkrijk Gods op aarde."'
We weten niet of de Keyser tot de Groninger school behoord heeft, maar
in dit boekje zijn de ideeën van de Groningers over de Kerk op typische
wijze uitgedrukt.
31
) A. v a n T o o r e n e n b e r g e n , De Kerk, 568: „De Zoon is de weg
tot den Vader. En de Zoon wordt niet gekend en gevonden dan in zijne
Kerk. Buiten deze Kerk geen heil." P. H o f s t e d e d e G r o o t , Het feest der
Kerkhervorming, 734: „Wel verre nu, dat deze Kerk thans zou ophouden
noodig te zijn, moeten wij haar beschouwen als het eenig middel, om deel
aan Christus en zijn heil te erlangen en door den Zoon tot den Vader te
komen. De spreuk der Roomschen „buiten de Kerk geen zaligheid" is onwaar, wanneer onder Kerk alleen de Roomsche Katholieken worden verstaan; maar volkomen waar is zij, wanneer men, gelijk behoort, onder haar
de Christelijke Kerk bedoelt." Verg. I. B u s c h K e i z e r , Waarheid in Liefde, 1857, 67.
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wekken en tot zelfstandigheid te leiden. Een echt leergezag
kan zij echter niet laten gelden. 3 ! ! ) Dit systeem, waarin voor
een bovennatuurlijke openbaring geen plaats is, heeft geleid
lot onverschilligheid en zelfs tot een afwijzende houding ten
opzichte van Belijdenis en vaste Kerkvorm.
De Groningers werkten aan de opbouw van de „EvangelischCatholieke Kerk der toekomst." Zij stelden zich als ideaal de
ene, algemene, op het Evangelie gefundeerde Godgewijde Ge
meente, welke als het nieuwe Godsvolk de gehele mensheid
zou moeten omvatten. " )
Deze Evangelisch-Catholieke Kerk wordt genoemd: het
Lichaam van Christus, de Gemeente van God, soms ook: de
onzichtbare Kerk. ") Hiertegenover staan de Kerkgenootschap
pen, welke niet door Christus zijn gewild, maar slechts plaatse
lijke en tijdelijke vormen zijn, aangepast volgens de omstandig
heden van land, volk en eeuw. Het gemeenschappelijke van al
deze Kerkgenootschappen maakt het wezen uit van de ene, alge
mene, Christelijke Kerk, welke als een groeiend organisme zich
steeds verder moet uitbreiden om eens al de volken der aarde
te omvatten. эо )
32
) I. B u s c h K e i z e r , Over den invloed der Kerk, 68, vv. L. G. Ρ ar e a u e n P . H o f s t e d e d e G r o o t , Series Compendiorum
Theologicorum,
178. In welke zin de Kerk Moeder kan worden genoemd. „Nempe mater
sapiens instituit filium, ut tandem, sine matris auctoritate sibi constare et
ipse propriam vitam vivere possit." De hoge waarde van de kerk: „Itaque
Ecclesiae huius Christianae haec etiam est praestantia, quod est omnium
maxime eximium institutum providentiae Divinae, quo genus humanuni non
ad aliquam, sed ad summam sua m excellentiam evehere vult."
" ) L. G. Ρ а г e a u, Over opboincing van de Evangelisch-Catholieke Kerk
der toekomst, 26 vv., 32: „De op het Evangelie gegrondveste en alzoo door
Christus den Vader geheiligde en innerlijk in waarheid vereenigde Ge
meente, die meer en meer de gansche menschheid moet omvatten en tot
één vergaderen, of — gelijk wij het noemen — de ééne Evangelisch-Catholieke Kerk was dus het ideaal van Gods Zoon op aarde."
M
) I. B u s c h K e i z e r , Over den invloed der Kerk, 65.
" ) P. H o f s t e d e de G r o o t , Het feest der Kerkhervorming, 732: „De
voornaamste bron dezer zienswijze (de verwaarloozing namenlijk van de
Kerk) ligt in de verwarring van Kerk en Kerkgenootschappen. Deze zijn,
gelijk ze nu eens zijn, voorzeker niet gewild door den Heer. Ze zijn immers
niet dan plaatselijke en tijdelijke vormen, door velerlei wijziging naar land
en volk en eeuw v a t b a a r " . . . . "
In dezelfde geest schrijft J. P. d e К e y s e г, De Kerk leidsvrouw tot huma
niteit, 55: „ De Kerk is de verheven inhoud, het Kerkgenootschap de on
volkomen vorm, die Kerk is het ideaal, het Kerkgenootschap de gebrekkige
werkelijkheid; in geen kerkgenootschap is de Kerk besloten, geen der be
staande vormen is een getrouwe uitdrukking van het wezen . . . voor ons
is het kerkgenootschap, waartoe wij behooren, niets meer dan de minst
gebrekkige vorm, waarin de Kerk zich tijdelijk openbaart, een vorm, die
zich altijd hervormen kan, mag, moet
Onze hoogste eenheid vinden wij
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De Kerkgenootschappen, of ze nu calvinistisch, luthers of
rooms zijn, hebben voor de ene, catholieke Kerk weinig beteke
nis. Zij zijn eerder hinderpalen, die het bereiken van de eenheid
in de weg staan. Alle partijnamen moeten verdwijnen, alle
scheidsmuren van twistende Belijdenissen moeten wegvallen en
alleen de erenaam van Christenen mag overblijven in de ene
catholieke Kerk der toekomst. ae ) Met een beroep op Christus
als enigst fundament wordt elk leerstelsel en iedere vaste Kerkvorm afgewezen. Begrippen en leerstellingen люегеп niet tot
eenheid, maar tot splitsing. S7 )
In deze algemene christelijke Kerk is echter plaats voor een
rijke verscheidenheid van gedachten en instellingen, want er
bestaat „in de geestelijke godsdienst een even oneindig verschil
van vormen, gebruiken, inrigtingen en meeningen, als er een
oneindig verschil tusschen volken en volken, menschen en men
schen gevonden wordt." De ware eenheid der Kerk is geen
eenvormigheid, maar impliceert een veelheid van vormen. Deze
verscheidenheid mag echter nooit leiden tot Belijdenissen en
Kerkgenootschappen, welke elkander bestrijden. " )
in het kerkgenootschap niet, maar in de Kerk, de onzichtbare, aan tijd noch
plaats gebonden geestelijke gemeente van waarachtige v r o m e n . . . . " . Verg.
voor dit onderscheid tussen Kerk en Kerkgenootschappen W. M u u г 1 i η g,
Practische Godgeleerdheid, I, 25. De term organisme, door Hofstede op de
Kerk toegepast schijnt wel geen oorspronkelijk bezit te zijn geweest van
de Groninger Theologie. De term wordt er niet aangetroffen vóór 1869, en
toen was zij reeds gemeengoed in de theologie. J. O f f e г h a u s, Kerk en
Kerkinrichting, in: Waarheid in Liefde, 1871. 449-497 geeft een uitvoerige
uiteenzetting over de Kerk als organisme en instituut. Dit artikel is echter
duidelijk geïnspireerd op de intreerede van Kuyper te Amsterdam Geicorteld en Gegrond en beantwoordt niet zuiver meer a:m het Kerkbegrip der
Groningers, omdat aan het Kerkinstituut meer aandacht wordt besteed dan
overeenkomt met het karakter van deze theologie. Typerend is echter, dat
Kuyper volgens de mening van Offerhaus de Kerk verlaagt door te zeggen,
dat de Kerk een eigen organisme en een eigen instituut behoeft om de zonde. De zonde heeft nooit een plaats gehad in het humanistisch systeem van
de Groningers.
ao
) L. G. P a г e a u , Ore)· opbouwing van de Evangrlisch-Cntholieke Kerk
der 7 toekomst, 56.
^ ) L. G. P a r e a u , Over opbouwing van de EcangeUsch-Catholicke Kerk
der toekomst, 50; Een u-oord over evangelische opboiuring der Kerk, in:
Vi'aarheid in Liefde, 1854, ЫЗ.
^) К. J. I) i e s t Lo г υ η i on, Welke warde moei men in de christelijke
Kerk aan begrippen en IcersicUingen over de godsdienst heiklen, in: Waar
heid in Liefde, 185!, 101: .,De ware vereeniging der Christenen bestaai dus
niet in eenvormiah'-Mcl, maar gaat gepaard met de rijkste verscheidenheid.
Hierin bestaat zij, dat аіігп door éénen geest worden bezield." P. H o f s t e d e d e G r o o t , Ueschoiuring van den gang. dien dr Christelijke Godgeh'crdheid in het algemeen dusverre in Nederland heefi. gehouden, in: Лей.
-4rc/¡. roor Kerkgeschiedenis, II, 1842, 123-190. Geciioerd bij L. P r a a m s m a, Abraham Kuyper als Kerkhistoricus, 22.
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Vóór de komst van het Modernisme in Nederland was de
situatie nog betrekkelijk eenvoudig. Er waren drie richtingen:
het rationalistisch supranaturalisme, het Réveil en de Groninger
Theologie. De tegenstellingen waren echter reeds in beginsel
aanwezig.
De nieuwe tijd deed zijn intrede met de Moderne Theologie,
welke op radicale wijze het standpunt van de wetenschap vertegenwoordigde tegen de orthodoxie en het rationalistisch supranaturalisme. De moderne richting ontwikkelde zich in Nederland als de empirisch positieve school aan de universiteit van
Utrecht en als de idealistische theologie te Leiden. In Utrecht
werd de studie der wijsbegeerte bijzonder beoefend terwijl in
Leiden de historische critiek, op duitse leest geschoeid, een
bloeitijdperk tegemoet ging. Reeds in 1840 heeft Scholten de
nieuwe tijd aangekondigd. Van Opzoomer echter is vanaf 1846
de eerste krachtige stoot uitgegaan; hij heeft de geesten uiteengedreven en, hoewel zelf geen theoloog, op de ontwikkeling
van de theologie in Nederland een grote invloed uitgeoefend. *")
Aanvankelijk was de tegenstelling tussen Leiden en Utrecht
nog zo groot, dat Scholten aan Opzoomer de naam van Christen
ontzegde. Maar naarmate Scholten zich radicaler toonde in de
verkondiging van de moderne beginselen, verminderde de oppositie. Het resultaat van beider onderzoek getuigt van dezelfde
geest, zodat men kan spreken van de éne moderne theologie in
Nederland, die in Leiden en in Utrecht op verschillende wijze
werd gedoceerd. *0)
De leidse professoren J. H. Scholten en zijn leerling A. Kuenen zijn de grondleggers en verbreiders geweest van de Moderne
Theologie in Nederland. Zij hebben de leidse, theologische
faculteit — voordien supranaturalistisch van richting — met
een nieuwe geest bezield. Vanuit Leiden heeft de Moderne Theologie zich met de kracht van het nieuwe en radicale over geheel
protestants Nederland verspreid.
Scholten is slechts langzamerhand tot de geavanceerde positie
geraakt, waardoor de hollandse school van moderne exegeten
wordt gekenmerkt. Aanvankelijk conservatief en supranaturalistisch toonde hij daarna toenadering tot de Groningers en
ontwikkelde zich tenslotte als fel tegenstander van supranaturalisme en Groninger Theologie tot intellectualistisch monisme op
het gebied van de theologie en tot een extreem modern standD9
Λϋ

) K. H. R o e s s i η g h, Verzamelde Werken, I, 62.
) Κ, Η. R ο e s s i η g h, Verzamelde Werken, I, 69, 145,
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punt op het terrein van de Bijbelcritiek. Vanaf 1843 was hij
hoogleraar in de theologie aan de universiteit van Leiden. In
1848 verscheen het eerste deel van De Leer der Hervormde
Kerk. Scholten's systeem is in dit werk reeds in duidelijke trekken aanwezig. Vanaf die tijd heeft hij zich steeds verder van de
traditionele leer verwijderd. Na 1864 richtte hij in het bijzonder
zijn aandacht op het historisch-critisch onderzoek van het Nieuwe
Testament, sloot zich aan bij de Tübingse School en geraakte
ook hier tot opvattingen, die de tegenstelling met de orthodoxie
nog groter maakten.
In De Leer der Hervormde Kerk wijst Scholten zowel het
vroegere dogmatisme als het rationalisme en het supranaturaHsme beslist af. Het oude dogmatisme: omdat het, aan de letter
der Kerkleer gehecht, elke, door erkend kerkelijke beginselen
geëiste ontwikkeling of wijziging in het kerkelijk dogma onmogelijk maakte. Het rationalisme: omdat het met de onzuivere
vorm ook het wezen der kerkelijke leer miskende. Het supranaturalisme: omdat het door halfheid en transactie aan het goed
recht van Kerk en wetenschap gelijkelijk te kort deed. Deze
stadia zijn overwonnen door „het hoogere standpunt van onze
tijd." De these van het dogmatisme en de antithese van het
rationalisme vinden hun eindpunt in de synthese van de Moderne Theologie. „Onze tijd is een tijd van opheffing en oplossing van het vroeger strijdige." Scholten poneert zijn stellingen
in de rustige overtuiging, dat hij de nieuwe tijd en de nieuwe
beginselen vertegenwoordigt.41)
Zijn onderzoek betreft de ware leer der Hervormde Kerk.
Hij gaat hierbij uit van het onderscheid tussen leerstellingen
en grondbeginselen, waarvoor hij een rechtvaardiging vindt in
de verklaring van de Synode van 1841. Wat de Synode niet
nader determineerde, wil Scholten op wetenschappelijk-historische wijze vaststellen: het wezen en de hoofdzaak van de Gereformeerde Belijdenis. De grondbeginselen, niet de afzonderlijke leerstellingen vormen het object van zijn onderzoek. Aan
deze beginselen wil hij onvoorwaardelijk vasthouden, terwijl de
leerstellingen slechts aanvaard worden in zoverre zij overeenstemmen met de grondbeginselen van de Hervormde Kerk. Hij
vindt het vanzelfsprekend, dat in de voorstellingen der Reformatoren ook het een en ander zal behouden zijn, dat bij esn
juiste toepassing der hervormde beginselen verworpen of anders
geformuleerd had moeten worden. Als voorbeelden geeft hij de
) J. H. Sc hol ten, De leer, I, 6.
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leer van de Hervormde Kerk over de erfzonde en het Avondmaal. Het was nu eenmaal noodzakelijk, dat leerstellingen
werden overgenomen van de Roomse Kerk, maar deze gebrekkige toepassing van de beginselen kan nu, dank zij het wetenschappelijk onderzoek een einde nemen en plaats maken voor
consequente toepassing en belijdenis van het materiële en het
formele beginsel der Hervormde Kerk. " )
Deze beginselen moeten op wetenschappelijke wijze, dat is
op historische gronden en met critische nauwgezetheid uit de
bronnen worden vastgesteld. Deze bronnen zijn: de Belijdenisschriften, de Zwitserse Hervormers en de beroemdste godgeleerden van de 17de en 18de eeuw. Scholten bouwde hierin
voort op de historische onderzoekingen van de zürichse hoogleraar Alexander Schweitzer, die de aandacht had gevestigd op
de leer van de Reformatoren en van de oude theologen. ")
Schol ten wil dus alle zogenaamde overblijfselen van de
roomse leer als dwalingen verwijderen en na dit zuiveringsproces alleen datgene als hervormde Kerkleer erkennen, wat
noodzakelijk volgt uit de grondbeginselen, uit het wezen en de
aard van de leer der Hervormde Kerk. Dit critisch onderzoek
leidt tot het resultaat, dat het formele beginsel is gelegen in de
erkenning van de Heilige Schrift als de enige kenbron en toetssteen van de christelijke Belijdenis en dat als materieel beginsel
wordt vastgesteld de Belijdenis van Gods volstrekte opperheerschappij in de natuurlijke en zedelijke w^eld.
De la Saussaye merkt terecht op, dat Scholten door de opstelling van zijn formeel beginsel misleidt. Hij brengt de lezer
daardoor in de waan het gezagsbeginsel te handhaven, terwijl
hij feitelijk alle uitwendig gezag verwerpt. **) Wat hij leert over
de Heilige Schrift als enige kenbron van de christelijke Belijdenis heeft met inspiratie of erkenning van de Schrift als \Voord
Gods niets te maken. Scholten bedoelt slechts, dat de Heilige
Schrift de enige geschiedkundige bron is, waaruit de christelijke
Belijdenis in haar oorspronkelijke zuiverheid volgens de eisen
der wetenschap kan worden bepaald. Meer dan historische
bron is de Heilige Schrift niet en met andere historische documenten staat zij op één lijn. *5) Aan de historische critiek wordt
hiermede vrij spel gelaten op het terrein van de Schrift, want
« ) J. H. S с h о И e η, De leer, I, 2, 4 vv.
« ) J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 48 vv.
**) υ . C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Beoordeeling van het werk van
Dr. J. H. Schölten over de leer der Hervormde Kerk, 31.
" ) J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 82.
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zij moet juist bepalen welke de oorspronkelijke christelijke Belijdenis is.
Scholten ontkent, dat de Heilige Schrift Gods Woord zou
mogen heten of de Openbaring van God zou moeten worden
genoemd. Van deze openbaring geeft de Schrift bericht, maar
dit historisch bericht is niet de openbaring zelve en kan dus ook
niet Gods Woord zijn. Het Woord van God is de openbaring
van de godsdienst of van het leven in God, onder Israël voorbereid en in Jezus Christus van Gods wege aan het menselijk
geslacht geschonken. Het is derhalve ook niet mogelijk, in de
Schrift als zodanig een bewijs van waarheid te zien, want zij is
niet meer dan historisch bericht. De waarheid van de christelijke
Belijdenis moet op andere wijze blijken. ^0)
De grond, waarop de waarheid van de godsdienst gebouwd
wordt, is niet gelegen in het getuigenis van de Kerk, evenmin in
bet historisch-critisch bewijs voor de echtheid en geloofwaardigheid van de Bijbelboeken, maar in het getuigenis van de Heilige
Geest, dat is: in de overeenstemming van hetgeen God volgens
de Schrift in Jezus Christus geopenbaard heeft met hetgeen Hij
nog door Zijn Geest openbaart aan de rede en het geweten
van de mens. Dit getuigenis van de Geest heeft dus wederom
met bijzondere goddelijke inspiratie niets uit te staan, want het
wordt vereenzelvigd met de stem van de rede en het geweten
in iedere afzonderlijke mens. Het gezag van de waarheid kan
niets anders zijn dan#iet gezag van God, en alle autoriteitsgeloof
kan dus slechts op menselijk gezag berusten. Juist door deze
zelfstandige en redelijke erkenning van de christelijke godsdienst als de ware verheft het formele beginsel van de Hervormde Kerk zich boven het gezagsgeloof van de Roomse Kerk
en van de latere protestantse dogmatiek.47)
In dit systeem wordt de macht van de zonde ingeschakeld als
een belemmering voor de werking van het getuigenis van de
Heilige Geest en een hinderpaal voor de redelijke erkenning
van de ware godsdienst. Het was de taak van Christus de macht
van de zinnelijkheid, welke het wezen is van de zonde, te breken
en het oog van de mens weer voor de waarheid te ontsluiten.
Daarom is het Nieuwe Verbond de emancipatie van alle uiterlijk
gezag en eerst door het werk van Christus komt die ware ontwikkeling en veredeling van de menselijke natuur tot stand,
welke het kenmerk is van de mens als het beeld Gods. Want
" ) J. H. S c h o l t e n , De leer, I, 103, 113.
«') J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 115, 217, 389, 394.
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dit beeld Gods is niets anders dan de natuurlijke Godskennis
door de menselijke rede. In Christus is dit volkomen verwerkelijkt en door Hem wordt het gerealiseerd in geheel het menselijk
geslacht.18)
Op bewonderenswaardige wijze heeft Scholten een geheel
nieuwe inhoud gegeven aan de traditionele termen: Heilige
Schrift, Openbaring, Woord Gods, Beeld Gods, zonde en verlossing door Christus. Hierdoor juist kon de indruk worden gewekt,
dat hij zich bevond op de rechte lijn van de ontwikkeling der
christelijke leer, terwijl hij toch in werkelijkheid een tegenovergestelde richting had ingeslagen. Volkomen juist is daarom
het oordeel van de la Saussaye, dat het formele beginsel van de
Hervorming, het Schriftgezag, door het betoog van de schrijver
zelf vernietigd wordt. "') De waardering van het Schriftgezag
en van de Openbaring is hier een radicaal andere dan die van
de Hervormers en van de oude orthodoxe theologie.
Het materiële grondbeginsel van de leer der Hervormde
Kerk, de waarheid, waarin de Gereformeerde Kerk haar bijzonder karakter heeft uitgesproken, bestaat volgens Scholten in
de belijdenis van Gods volstrekte opperheerschappij in de
natuurlijke en zedelijke wereld. '") Ook hier echter ontvangen
oude termen een nieuwe inhoud. Door zijn ontkenning van de
vrije wil en zijn leer over de goddelijke immanentie, welke het
dualisme tussen God en de wereld opheft, is Scholten geraakt
tot een monistisch determinisme. In zake de praedestinatie toont
hij zich voorstander van het supralapsnrisme. De reprobatie
wordt echter in strijd geacht met het gereformeerd beginsel. De
verwerping van een deel der mensheid betekende op het standpunt van de vroegere wereldbeschouwing een noodzakelijke
consequentie van de leer der praedestinatie, maar bij de tegenwoordige stand der wetenschap blijkt, dat de reprobatie niet
noodzakelijk uit het gereformeerd beginsel volgt. Verwerping
immers betekent een eeuwige scheiding tussen God en een deel
van Zijn schepselen en is derhalve verbonden met het dualisme.
Scholten stelt zich een wereldontwikkeling voor, waarin het
goede over het kwade zegevieren zal en het einddoel der zedelijke schepping: God alles in allen, volkomen bereikt zal worden. ")
ie

) J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 327, 383.
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e ,
H Б0
a i t j e m a, De Richlingen. 39, 40.
) j . H. S c h o l t e n , De leer, II, 1.
" ) J. H. S с h о 11 e η, De leer, II, 453, 455.
,β

Beoordeeling,

31; T h . L.
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Het is duidelijk, dat in dit systeem de praedestinatie, de verlossing en Gods opperheerschappij een geheel andere zin hebben dan zij tevoren hadden in de Gereformeerde Theologie.
Toch tracht Scholten met veel overredingskracht en een overvloed van argumenten te bewijzen, dat dit de oorspronkelijke
leer is van Christus, van Paulus en van de Hervormers. Hij
heeft de vaste overtuiging, de grondbeginselen van de Hervormde Kerkleer in hun oorspronkelijke evangelische zuiverheid ie
hebben hersteld en acht het van geen belang in afzonderlijke
leerstellingen van dp oude leer af te wijken.
Met zijn nieuw systeem van de leer der Hen'ormde Kerk
heeft Scholten binnen weinige jaren de Moderne Theologie tot
de overheersende gemaakt. Zeer velen wTaren ervan overtuigd,
dat hij het eigenlijke wezen der hervormde leer opnieuw had
ontdekt en de baan had vrij gemaakt voor een nieuwe levenskrachtige ontwikkeling der Hervormde Kerk in volkomen harmonie met de hooggeprezen wetenschap en de nieuwe wereldbeschouwing. Scholten en met hem vele anderen voorspelden
een tijdperk van bloei voor de Hervormde Kerk. Met goed vertrouwen zagen zij de toekomst tegemoet en verwachtten zij de
tijd, waarin de Kerk eens de idee van het Koninkrijk der hemelen op aarde zou verwezenlijken. δ2 ) Eenzelfde optimistische
geest ging uit van de utrechtse Moderne Theologie, door Opzoomer gevestigd en door Pierson gepropageerd. Ook Pierson zag
reeds als vrucht van de Moderne Theologie in alle beschaafde
landen van Europa de algemene christelijke Kerk verrijzen,
waarin de verdeeldheid zou zijn weggenomen en plaats zou heb63
zen gemaakt voor een vruchtbare en verblijdende eenheid. )
Wat bedoelen zij met de algemeen christelijke Kerk der toe
komst? Scholten heeft zich geen problemen gesteld betreffende
de Kerk en de consequenties van zijn leer voor de Kerk niet
duidelijk ingezien. In de tijd, dat Scholten zijn hoofdwerk schreef
hadden de actuele problemen nog niet onmiddellijk op de Kerk
betrekking.
02

) J. H. S с ho 11 e η, De leer, II, 646.
) Α. P i e r s o n , Zwakheid en kracht, 47: „Immers, zonder de minste
hooghartigheid en enkel om een geschiedkundig feit te constateren, mouen
wij zeggen, dat de orthodoxie, als macht in de geestelijke wereld, gedaald
is. Zij heeft schier allen vat verloren op het opkomend geslacht.'' 60, 61:
„Is het niet de moderne richting, die, naarmate zij veld wint, aan de ge
schilpunten hun verdeeldheid en scheuring kweekend karakter ontneemt en
alle menschen roept om kinderen te zijn van één Vader en broeders
in één geest." 62: „Begint er niet alreeds een verblijdende en vruchtbare
eenheid te heerschen, nu men in alle beschaafde landen van Europa een
algemeene christelijke kerk ziet verrijzen, samengesteld uit mannen die ten
M
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Hij verwerpt het uiterlijk gezag en de openbaring en leidt de
godsdienst af uit de menselijke natuur. De ware godsdienst is
daarom zo oud als de wereld en in deze zin aanvaardt hij de formulering van de Belijdenisschriften: dat de christelijke Kerk
geweest is van den beginne der wereld. M) Maar omdat de godsdienst door Christus in oorspronkelijke zuiverheid werd hersteld, is de Kerk verbonden aan de persoon van Christus. Zij is
de gemeenschap van mensen, die de door Christus gestichte
godsdienst als levensbeginsel bezitten en dient tot instandhouding en uitbreiding van deze religie. 55 ) Hij ontkent echter, dat
Christus door de instelling van het apostolaat een Kerk als instituut zou hebben gesticht of de grondslag zou hebben gelegd voor
een bepaalde leerformule. Christus wilde slechts Zijn geest
onder de mensen doen voortleven. M)
De eenheid van geloof acht hij een ideaal, dat voor de Kerk
op aarde niet is weggelegd. Deze eenheid zou alleen bereikt
kunnen worden uit samenwerking van ontelbare individuen,
want alle uitwendig gezag ontbreekt. De poging om dit ideaal
toch te verwerkelijken kan slechts tot gevolg hebben, dat de
Protestantse Kerk terugkeert tot Rome of dat zij in talloze secten uiteenvalt. Er zijn slechts twee mogelijkheden: ofwel de
onderwerping aan een formulier, dat door het kerkelijk gezag is
vastgesteld; ofwel de vrije, individuele ontwikkeling onder gemeenschappelijk streven naar de kennis der waarheid. ")
Scholten ziet echter in, dat dit individualisme moeilijk te
combineren is met het idee van de Kerk. Hij maakt zichzelf do
opwerping, dat de Kerk verloren gaat in een zonder ophouden
zichzelf verdelend individualisme. Een afdoende weerlegging
kan hij op deze moeilijkheid niet geven, maar in zijn antwoord
benadrukt hij nogmaalá het individualisme, dat als een noodzakelijke consequentie van het Protestantisme tot iedere prijs
moet worden gehandhaafd, ook al wordt hierdoor de uitwendige
diepste overtuigd zijn van de onbestaanbaarheid eener objectieve dogmatische geloofsbelijdenis."
M
) J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 380.
" ) J. Η. S c h o i t e n , Dogmatices Christianae Initia, in auditorum usum
II, С. VI, nr. 1: „Reliçionis a Christo instauratae conservandae et propagandae Organon est ecclesia." nr. 2: „Ecclesia Christiana est societas
hominum, in quibus religio, Christo auctore patefacta et instaurata, vitae
prmeipium et norma exstitit."
^0) J. H. S c h o i t e n , Dogmatices, II, С. VI, nr. 12: „Apostolatum insti
tuons non hoc spectavit Christus, ut institulura conderet, aut formulam doctrinae sive scriptam sive ore tradendam ederet e cuius norma et auctoritate posteri penderent, sed ut spiritus, quo ipse pienissime imbutus erat
ipeiüs servata memoria vivere in animis suorum pergeret."
" ) J. II. S c h o l t e n , Le leer, II, 180, 181.
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geloofseenheid geheel of gedeeltelijk onmogelijk gemaakt. Zelf
standige, persoonlijke overtuiging op zuiver redelijke gronden
is voor hem het eerste absoluut vaststaande beginsel. Een Kerk
kan hij dan nog slechts aanvaarden inzoverre deze aan dit be
ginsel niets te kort doet. 6β )
Ondanks de afwijzing van de objectieve geloofseenheid stemt
Scholten toch in met het axioma: Geen Kerk zonder Belijdenis.
De betekenis echter, welke hij aan dit beginsel geeft, wijkt ver
af van wat de orthodoxie hieromtrent leerde. De Kerk heeft
zoals iedere andere maatschappij het recht haar overtuiging uit
te spreken en de beginselen vast te stellen, waaraan de leden
gehouden zijn. Zij is dus niet meer dan een maatschappij en
haar wezen ligt duidelijk uitgedrukt in de titel: godsdienstige
л ereniging. 59 )
Aan het onderscheid tussen onzichtbare en zichtbare Kerk
heeft Scholten vastgehouden en hij verdedigt de onzichtbare
Kerk tegen de moeilijkheden van katholieke zijde. Deze onzicht
bare Kerk is de geueente der ware gelovigen, de goede tarwe
te midden van het onkruid. e o )
Toen het Kerkprobleem actueel was geworden, konden ook
de moderne theologen zich niet onttrekken aan de vraag naar
de Kerk. In het eerste artikel der eerste jaargang van het Theo
logisch Tijdschrift heeft Rauwenhoff, theologie-professor te Lei
den, het probleem van de Kerk aan de orde gesteld. Hij noemt
hier de vraag naar het bestaansrecht der Kerk de meest actuele,
die men kan stellen. Het bestaansrecht van de Kerk wordt
door hem in twijfel getrokken en zowel uit de beginselen van
de Moderne Theologie als uit de feitelijke toestanden voorspelt
hij de ondergang der Kerk als verouderde vorm van godsdien
stig leven. Zijn theorie heeft tegenspraak verwekt zowel in het
kamp der tegenstanders als in de kringen van de Moderne
Theologie.
Uit het hegeliaans idee, dat de Staat het organisme is van het
zedelijk leven der mensheid had Rothe afgeleid, dat de Kerk
63
) J. H. S с h о 11 e η, De leer, II, 179.
" ) J. H. S с h о 11 e η, De leer, I, 16. Hiervan uitgaande verwerpt Schol
ten in de Kerk alle uitwendig gezag. Dogmatices, ІІ, С. VI, nr. 15: „Eccle
sia cum sit ipsa credentium societas, sequitur, ecclesiae autoritati credere,
idem esse atque suae quemque Christianum ipsius auctoritati credere, quo
ipsum auctoritatis principium evertitur."
0
°) J. H. S c h o l l e n , De leer, II, 178. Scholten heeft ook in zijn op
vatting over de Kerk een ontwikkeling doorgemaakt. A. M. В r o u w e r,
Daniël Chanlepie de la Saussaye, 207: „Nog in 1858 wankelde Scholten s
opvatting omtrent de Kerk tusschen het oud-rationalisme en de Tübingsche
school; eerst in 1864 was hij beslist Tiibingsch."
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geen natuurlijke en daarom geen blijvende vorm voor de gods
dienst kan zijn en zich dus moet oplossen in de Staat. Hij leerde,
dat de Kerk voorlopig nog het aangewezen organisme zou zijn
voor het godsdienstig leven en dat de ideale Staat, het organisme
zowel van het godsdienstige als van het zedelijke leven der
mensheid, nog in de verre toekomst gelegen was. Rauwenhofï
echter ziet Rothe's toekomstverwachtingen reeds voor een groot
deel vervuld en beschouwt het buiten-kerkelijk godsdienstig
leven in de maatschappij als het enig natuurlijke godsdienstige
leven. Van de Kerk waren volgens hem alleen nog maar de
oude vormen gebleven, terwijl de inhoud was vervlogen. In de
plaats van de Kerk was reeds getreden het maatschappelijk
leven.
Alleen de Katholieke Kerk wordt door hem nog als Kerk
erkend, want de autonomie van het geweten, het beginsel, waarvan het Protestantisme is uitgegaan, heeft de Kork opgeheven;
van een protestants Kerkbegrip kan dus geen sprake zijn. Wat
nog voor Kerk wordt gehouden, kan niets anders zijn dan overblijfsel van het Katholicisme, in strijd met het eigen beginsel van
het Protestantisme. β1 )
In dezelfde jaargang van het Theologisch Tijdschrift heeft
van Eell duidelijk gemaakt, dat de theorie van Rauwenhoff niet
zonder meer als de opvatting van de Moderne Theologen mocht
worden beschouwd. Deze meer gematigde theoloog gelooft nog
aan de voortgaande ontwikkeling van de Kerk en geeft als zijn
overtuiging te kennen, dat dank zij de moderne beginselen de
levensvatbaarheid van de Kerk is toegenomen. Want, tot de
rang van een zedelijk lichaam op godsdienstig gebied verheven,
blijkt de Kerk nu in staat drie uiteenlopende richtingen verenigd
te houden. Deze verdraagzaamheid ten opzichte van verschil
lende leerstelsels vormt de bijdrage van de Moderne Theologie
tot de opbouw van de Kerk. β 2 ) Dit optimistische standpunt
wordt gedeeld door Pierson. β β ) Ook hij stelt de eenheid van de
Kerk en de gunstige ontwikkeling van de kerkelijke toestanden
el
) L. \V. E. R a u w e n h o f f , De Kerk, in: Theologisch Tijdschrift, I,
1S67, 1 vv.. Het standpunt van Rauwenhoff werd verdedigd door J. Η e rd e r s c h e e , Geschiedenis van de leer over de Kerk sedert Schleier
macher (dissertatie Leiden). Stelling 1 luidt: „De consequente toepassing
van het protestantsche beginsel leidt tot geheele oplossing van het kerk
begrip;" stelling 2: „De gemeente als eenheid des geloofs moet in de plaats
treden voor de Kerk als eenheid der belijdenis."
02
) F. W. B. v a n B e l l , De Modernen in het Protestantsch Kerkgenoot
schap, in: 'Iheologisch Tijdschrift, Ι, 18ΰ7, 211 vv.
"-) Verg. noot S3.
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tot verdraagzaamheid, eenheid en liefde voor als de vrucht van
de Moderne Theologie. De ideeën van van Bell en Pierson
vertonen veel overeenkomst met het Kerkbegrip der Groningers, inzoverre ook hier de eenheid van de christelijke Kerk op
de voorgrond wordt gesteld ten koste van de Belijdenis.
Het standpunt van Rauwenhoff wordt bevestigd door de tegenstanders van de Moderne Theologie. Gunning wil bij de behandeling van het kerkelijk vraagstuk geen rekening meer houden
met de Modernen, die over de Kerk spreken als over een verouderde instelling en haar ondergang verwachten. P. Hofstede
de Groot schrijft, dat de Modernen de Kerk beschouwen als uitgeleefd en strijdig met de bedoeling van Christus. ")
Na het rationalistisch supranaturalisme, de Afscheiding, het
Réveil, de Groninger Godgeleerdheid en de Moderne Theologie
vragen nu de richtingen, die in het Réveil hun oorsprong vinden,
de aandacht. Deze zijn in hoofdzaak de Ethische Theologie en
de Confessionele Richting.
Sinds de veertiger jaren is het kerkelijk vraagstuk in de Nederlandse Hervormde Kerk steeds meer op de voorgrond komen
te staan en van dien tijd dateert de herleving van het kerkelijk
bewustzijn en het onderzoek naar het wezen en de behoeften
van de Kerk. De kwestie van de handhaving der formulieren,
door de synodale beslissing van 1841 urgent geworden, verdeelde
de Nederlandse Hervormde Kerk in twee kampen: de richting
van hen, die leervrijheid voorstonden en aan de formulieren
geen of slechts een zeer betrekkelijke waarde toekenden en zij,
die het Kerkherstel van de handhaving der formulieren verwachtten. Dit vraagstuk heeft geleid tot het dieper liggende
probleem en de eigenlijke principiële tegenstelling over de Kerk
zelve, haar wezen, haar essentiële eigenschappen, haar eisen
en behoeften.
De verdeeldheid in het Réveil kwam tot uiting in 1842 naar
aanleiding van het protest der zeven haagse heren tegen de
synodale verklaring van 1841. Groen van Prinsterer was een
van de ondertekenaars; Da Costa had zich afzijdig gehouden,
want hij wilde de Kerk in de gang van haar ontwikkeling niet
binden aan wat de opstellers van de symbolische schriften in
M
) J. H. G u η η i η g, De vrijheid der gemeente, 27: „De moderne theolo
gen behoeven hier niet in aanmerking te komen. Zij toch zijn meestal in
toomeloos individualisme onverschillig omtrent de ontbinding der Kerk als
zoodanig, en beschouwen haar als een verouderde instelling, die terecht
haar ondergang tegemoet gaat." Voor de mening van de Groot verg. noot 26.
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hun dagen voor ogen stond. Hij heeft geen scherp omlijnde
bepaling van de Kerk gegeven. Aan de zichtbare Kerk kende
hij slechts een ondergeschikte betekenis toe. β!> ) Dezelfde ge
dachten zijn aanwezig in het Kerkbegrip van de la Saussaye,
maar dieper doordacht en theologisch verantwoord.
Sedert 1845 kwamen elk halfjaar de Christelijke Vrienden
samen tot wederzijdse stichting en tot bespreking van gemeen
schappelijke kwesties en belangen. Op deze vergaderingen
openbaarde zich de verdeeldheid van opvattingen, vooral toen
de kerkelijke problemen de aandacht opeisten. Het vraagstuk
van de waarde der Belijdenis werd onvermijdelijk door het
beroep en de bevestiging van Dr L. S. P. Meyboom, vertegen
woordiger der Groninger richting, in 1854 als predikant te
Amsterdam en door de verontwaardiging en de protesten, die
hierop volgden. Voor de halfjaarlijkse vergadering van October
1854 plaatste de commissie tot regeling van de bijeenkomsten
de vraag op het program: „kan een Kerk alleen bestaan door
reglementen." Het Kerkprobleem werd hiermede aan de orde
gesteld in de antithese van Groen van Prinsterer: „Confessio
neel of Reglementair." Is voor het bestaan van een Kerk een
door alle leden van harte en zonder restricties aanvaarde Belij
denis een noodzakelijke conditie, of wordt die Kerk voldoende
in stand gehouden door zuiver uitwendige regels van bestuur, in
casu de reglementen van 1816? In een andere vorm kon de
vraag luiden: mogen de Modernen in de Kerk blijven en kan de
bestrijder van alle geopenbaarde waarheid lid zijn van de Neder
landse Hervormde Kerk? ββ)
De la Saussaye, met Heldring uitgenodigd, zijn mening te
geven, heeft de gestelde vraag beantwoord met een uiteenzetting
getiteld: Gedachten over het wezen en de behoeften der Kerk,
bepaaldelijk der Nederlandsch Hervormde.
Een diepgaand
meningsverschil over het wezen der Kerk heeft na 1854 de
Vrienden van het Réveil in twee partijen verdeeld.
In 1852 was hieraan voorafgegaan de oprichting van het tijdschrift Ernst en Vrede, het orgaan van de middenrichting, tegenover de Confessionelen, die aan de historische Belijdenisschriften vasthielden. Het gezelschap „Ernst en Vrede" en het tijdschrift, dat hiervan uitging, hadden hun ontstaan te danken aan
wat de la Saussaye noemde: „De nood der Kerk." Daar deze
noodtoestand der Kerk zijn oorzaak vond in de scheiding van
'•') O. N. Oos.terhof, Isaac Da Costa als polemist, 223. 238, 249.
" J G . Groen v a n P r i n s t e r e r , Bijdrage voor Kerkgemeentelijk
overleg, 17.
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geloof en wetenschap, stelden de aanhangers van de ethischirenische partij, de gematigde tak van het Réveil in zake de
waardering van de formulieren, zich tot doel: de verzoening
van geloof en orthodoxie met de moderne wetenschap. De Vrede
in de Kerk verwachtten zij niet door de handhaving der formulieren, maar van de harmonie tussen geloof en weten. e7 )
Al spoedig splitste zich deze ethisch-irenische partij in twee
groepen: de Utrechtsche School en de Ethische Richting. Te
Utrecht vormde zich onder leiding van Doedes en Oosterzee de
apologetische richting, waarin de supranaturalistische orthodoxie
werd verdedigd tegen de eanvallen van de Moderne Theologie.
Deze apologeten waren afkerig van de naturalistische neologie,
maar het standpunt, dat de Confessionelen tegenover de Moderne
Theologie innamen, werd door hen als onwetenschappelijk afgewezen.
Deze apologetisch-supranaturalistische school van
Utrecht heeft geen aanzienlijke noch langdurige invloed uitgeoefend. Er beantwoordde geen eigen theologie aan deze afwerende apologetiek en daarom kon deze richting geen stand
houden in de strijd om de beginselen.
De tweede orthodoxe groep is de Ethische Theologie onder
leiding van D. Chanlepie de la Saussaye, later van J. H. Gunning.
Deze richting is van buitengewoon grote betekenis geweest voor
het godsdienstig en kerkelijk leven in liet nederlands Protestantisme tot in onze tijd.
Het is niet moeilijk de Ethische Theologie te karakteriseren
als een middenrichting tussen Confessionelen en Modernen.
Dit beantwoordt aan de waarheid, maar het blijft aan de oppervlakte en kan bovendien aanleiding geven tot een misverstaan
van de bedoelingen en ideeën van de la Saussaye. De Ethische
Theologie is door velen verkeerd begrepen. Ook Kuyper heeft
niet altijd recht gedaan aan zijn ethische tegenstanders; in het
vuur van de strijd heeft hij de Ethische Theologie een stelsel
van halfheid en transactie genoemd. De geest van antithese
heeft hem verleid tot een oordeel, dat hij na een verontwaardigde
anti-critiek van Gunning niet heeft kunnen rechtvaardigen. ββ )
•"JD·. C h a n l e p i e d e l a S a u s s a y e , De Nood der Kerk, 3 37:
„Deze scheiding is in mijne oogen de eigenlijke nood der kerk, de dood
voor beide, geloof en wetenschap. Het geloof, dat niet denkt, wat wordt het
van lieverlede anders dan een angstig hangen aan vormen, aan kerkelijke
instellingen en geordende personen, een kerkelijkheid veel onvruchtbaar
der en geesteloozer dan de zoo zeer verguisde aanhankelijkheid aan de
oude formulieren.*'
08
) K. K u y p e r , Bedoeld noch gezegd, Schrijrcn aan Dr. J. H. Gunning.
De Gemeene Gratie, II, 250.
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Naar het uitwendige is de Ethische Theologie een midden
richting tussen twee uitersten: de Confessionelen, die aan de
formulieren van Dordt vasthielden en de Modernen, die van de
Gereformeerde Theologie hoogstens nog de termen hadden be
waard. De actie van de ethischen is naar twee kanten gericht,
zodat zij ook van twee zijden bestreden werden; voor de Moder
nen golden zij als te conservatief en te orthodox, voor de Confes
sionelen als niet orthodox genoeg. Zij wilden zich noch door
de rechtse noch door de linkse partij laten absorberen; het
natuurlijke gevolg hiervan was, dat zij door beiden als half
slachtig, als mensen van de middelmaat werden veroordeeld.
Daar hielpen geen protest en beginselverklaring tegen. c e )
In tijden van crisis en overgang ontvangen door de traditi э
geijkte termen een nieuwe betekenis. Zo was „orthodoxie"
omtrent het midden van de vorige eeuw een omstreden begrip
geworden. Alle tegenstanders van de Moderne Theologie en
van de Groninger Theologie werden tot de orthodoxen gerekend.
De partijen werden tegenover elkaar gesteld als „liberalen" en
„orthodoxen." De la Saussaye en Gunning wilden de erenaam
van de rechtzinnigheid niet aan de Confessionelen overlaten,
maar voelden zich toch ook niet thuis in het kamp der orthodoxie,
want het begrip orthodoxie werd in de algemene opvatting zeer
nauw aan het begrip Confessie verbonden. De Confessionelen
waren de rechtzinnigen bij uitstek en zowel de la Saussaye als
Gunning hebben zich slechts gedeeltelijk en met velerlei voor
behoud kunnen aansluiten bij de orthodoxe beweging. 70 ) Als
e9
) J. H. G u n n i n g , De vrijheid der gemeente, 6: „Men spreekt in ons
land algemeen van de tegenstelling tusschen „orthodoxen" en „liberalen''..
Onder deze omstandigheden is het voor iemands goeden naam ten uiterste
gevaarlijk, zoo hij weigert zich rechtsch of links te laten rangschikken. De
twee richtingen staan, ieder met haren maatstaf in de hand, gereed om
hem, wegens sommige punten van overeenkomst, die men meent te hebben
opgemerkt, tot de hunnen te rekenen., Doch zie, hij past op geen van beide
maatstaven. Wat nu? Wel, na hem elkander toegekaatst te hebben, vereenigt men zich van beide zijden in de volgende verklaring: „Hij is een
middelmaatsman. Hij is halfslachtig en vreesachtig. Hij tracht met beiden
vriendschap te houden. Hij weet zelf niet' wat hij wil en wij weten het ook
niet. Ongelukkige, uw goede naam is bij de groóte menigte voor langen tijd
verloren. Zet nu hondermaaT op wetenschappelijke en populaire wijze uiteen, dat gij niets zoozeer haat, als den middenweg. Beschrijf daartoe klaar
en duidelijk uw beginsel, en toon aan dat gij dit beginsel in alle richtingen
doorvoert tot zijn uiterste gevolgtrekkingen toe.. Het zal u voor langen tijd
bij de groóte menigte niet baten. De geloofsovertuiging, welke de schrijver
dezer regelen belijdt, verkeert ook in dit geval."
70
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , La crise religieuse en Hollande,
12: „Je ne saurais dire si je suis orthodoxe moi-même. Ce titre me semble
exprimer un éloge, qu'on ne peut s'appropier. .Me considère-t-on comme
orthodoxe je m'en réjouis; mais je ne cherche point à le paraîtro."' ¡Je
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ze moesten kiezen gaven ze de voorkeur aan de Confessionelen
boven de Modernen en Groningers, maar toch had de Juridischconfessionele Richting maar voor een gering gedeelte hun sympathie. 71) Deze Confessionelen waren in sommige leerstukken,
in het bijzonder wat betreft de Drieëenheid en de Uitverkiezing,
naar de mening van de la Saussaye en Gunning van de juiste
leer afgeweken.72) De Ethischen stonden in de strijd om de
orthodoxie op een eigenaardige plaats, gerekend tot de grote
partij der rechtzinnigen en toch niet orthodox in die zin, welke
velen er aan hechtten. De uitersten brachten de Ethischen in een
middenrichting, die de la Saussaye niet had gezocht. Langzaam
maar zeker voltrok zich de splitsing in de grote orthodoxe partij
en in 1866 stelde de la Saussaye vast, dat er drie uitgangspunten en drie beginselen waren in de Kerk. Het uitgangspunt van
de rechterzijde was de Kerk, dat van de linkerzijde de mens, dat
van de middenpartij de Christus.73) De naam ethisch duidt niet
een theologisch systeem, maar een standpunt, een beginsel aan.
Dit ethisch beginsel is niet het zedelijke in de morele zin van dit
woord en mag niet in direct verband worden gebracht met moraal
of ethiek. Prof. Brouwer noemt het een alledaagse opvatting,
dat de ethische richting de geheele theologie terug zou brengen
iot de moraal. Hierdoor wordt het ethisch beginsel verlaagd tot
platvloerse alledaagsheid.
Het ethische principe in de theologie van de la Sauïsnyo h
de ethos, het persoonlijke beginsel, dat met de levenskern van
de mens verband houdt en els zodanig staat tegenover de louter
verstandelijke speculatie. Als dit beginsel wordt toegepast op
de leer van de Kerk, volgt hieruit, dat in het dogma de verstandelijke formulering bijzaak is; hoofdzaak is daarentegen, dac
het dogma uitdrukking is van een levensbetrekking en uit ds
levenskern van de mens voortkomt. De vorm of de formulering
van het dogma moet zich als van ondergeschikte waarde voegen
naar het geloof en dient te worden veranderd en aangepast aan
nood der Kerk-, 24: „Wat ik van mij zei ven gezegd heb, dat ik mij slechts
gedeeltelijk en met velerlei voorbehoud heb kunnen aansluiten aan de
orthodoxe beweging mag wellicht, op verschillende wijze en in verschillende graad, van ons allen gelden." (de leden van het gezelschap „Ernst en
Vrede)"
71
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , De zoogenaamde
middenpartij in de Vaderlandschc
Kerk, 24.
72
) J. H. G u n n i n g , De krackt der waarheid tot overwinning
ook op
kerkrechtelijk
gebied, 28.
73
) D C h a n t e p i r « d e l a S a u s s a y e , De zoogenaamde
middenpar-

iij in de Vaderlandsche Kerk. 24.
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de verstandelijke ontwikkeling van de Gemeente, die het dogma
belijdt. Als de la Saussaye leert, dat de christelijke leerstukken
ethisch dienen te worden opgevat, bedoelt hij hiermede, dat zij
van het intellectueel terrein moeten worden overgebracht op
het dieper liggend terrein van het innerlijke persoonlijke leven.
Hot dogma is hiervan niet meer dan de uitdrukking en als zodanig
san voortdurende ontwikkeling en verandering onderhevig. ")
De Ethische Theologie wordt ook „Vermittlungstheologie"
genoemd.
Deze benaming wordt op verschillende manieren
uitgelegd en kan, evenals de term „ethisch" aanleiding geven
tot misverstand. „Vermittelend" heeft niet de betekenis van
een compromis, maar kan verstaan worden als een verzoening
van wijsbegeerte en geloof vanuit een dieper liggend beginsel.
„Vermittelend" is deze theologie, inzoverre de la Saussaye vanuit het geloof in Jezus Christus als middelaar de waarheid van
iedere richting en van iedere partij tot haar recht wil doen
komen. Het bemiddelende zoekt hij in een diepere opvatting
van het Christendom dan rationalisme en supranaturalisme,
namelijk in het ethische beginsel, op het terrein van het inwendige persoonlijke leven, niet op intellectueel gebied. Geen transactie of bemiddeling van strijdige standpunten, maar eenheid en
harmonie vanuit de waarheid in Christus was zijn bedoeling.
De la Saussaye is beïnvloed door de franse theologie, waarin
A. Vinet de voornaamste vertegenwoordiger is en door de duitse
theologie van Schleiermacher en de Vermittlungstheologen.
Het ethisch element en zijn personalisme wijzen op invloed van
Vinet, terwijl zijn bemiddelend standpunt van duitse invloed
afhankelijk is.
Dat de la Saussaye dikwijls niet volgens zijn ware bedoelingen
werd begrepen, vindt zün oorzaak niet alleen in de vooroordelen
van zijn tegenstanders, maar ook in het eigenaardige karakter
van zijn theologie en in de vaagheid van zijn beschouwingen. Hij
heeft geen stelsel of systematische uiteenzetting van zijn inzichten en overtuigingen nagelaten en daarom is het moeilijk zich
een heldere en juiste voorstelling te vormen van wat men zon
kunnen noemen de la Saussaye's dogmatiek. Uiteraard kon er
geen ethische dogmatiek als een vast, goed in elkaar sluitend
7
') A. M. B r o u w e r , Daniël Chantepie de la Saussaye, op verschillende
plaatsen. Th. L. H a i t j e m a, Oe Richtingen, 50 vv. onderscheidt bij de la
Saussaye twee betekenissen van het woord ethisch. De eerste is de morele
zin en in deze betekenis wordt het gebruikt door de redactie van Ernst en
Vrede. De twede betekenis treedt bij de la Saussaye later meer naar voren;
deze stemt overeen met de uiteenzetting van Brouwer.
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en afgerond stel leerbepalingen bestaan, want dit zou in strijd
zijn met de ethische opvatting van de christelijke dogmas. 76 ) Het
ethische beginsel liet verscheidenheid van mening en lering toe.
De leer over de Kerk van da leiders der Ethische Theologie:
de la Saussaye en Gunning, vormt hiervan een duidelijk
voorbeeld.
De la Saussaye beschouwde het als het grote vraagstuk van
de toenmalige theologie: welke de verhouding is tussen geloof
en Kerk, tussen individueel geweten en gemeenschap, tussen
vrijheid en gezag. 70 ) Deze formulering van het kerkelijk vraag
stuk beantwoordt nauwkeurig aan de toestand en aan de moei
lijkheden in de Nederlandse Hervormde Kerk, maar bevat toch
ook duidelijke aanwijzingen van de richting, waarin de steller
van het probleem de oplossing heeft gezocht.
Het uitgangspunt van de middenpartij, waartoe de la Saussaye
zichzelf rekende, is de Christus. De persoonlijke levensgemeen
schap, de unio mystica met Christus is het beginsel van de Kerk.
Deze Kerk is het Lichaam van Christus, want zij leeft door Hem
en in Hem, Die haar hoofd is. " ) De la Saussaye definieert de
Kerk als het lichaam, dat de Geest Gods in de Gemeente zich
vormt, en dat in zoverre het Lichaam van Christus kan genoemd
worden, als die Geest van Christus in de Gemeente is doorge
drongen. Als lichaam is de Kerk zichtbaar en het zou eenzijdig
spiritualisme zijn de lichamelijkheid en daarmede de zicht
baarheid van de Kerk te ontkennen. Toch wil hij het onder
scheid tussen de onzichtbare en de zichtbare Kerk handha\en
naast dat van Kerk en Gemeente.
Hij erkent, dat deze onderscheidingen in het Nieuwe Testa
ment niet worden gevonden. Zij hebben zich echter noodzakelijk
gevormd op de weg van de ontwikkelingsgang der Kerk in de
wereld. In het Nieuwe Testament valt de Kerk nog samen met
de Gemeente, omdat zij nog vrij was van wereldse elementen.
Maar nu deze Gemeente in ideale zin tot een onvolmaakte en
onzuivere toestand is geraakt en bestanddelen van de wereld in
75
) J. J. V a l e t o n . in de voorrede op: D. Chantepie de la Saussaye,
Beoordeeling van het werk van J. H Schollen, De leer der Hervormde
Kerk, IV, XX, XXIII.
τβ
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gezag en Vrijheid, in: Ernst
en Vrede, 1853, 13.
77
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , De Nood der Kerk-, 57; De
strijd der gemeente, 6: „De gemeente is mij het lichaam van Chrisus; zij
leeft door Hem en in Hem, die in haar leeft, en die, opgestaan uit de dooden, haar Hoofd is, uit wiens volheid zij ontvangt genade voor genade en
die met haar is alle dagen tot aan het einde."
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zich heeft opgenomen, is het onderscheid tussen de ideale, zui
vere Gemeente en de Kerk als de verschijning hiervan in de
wereld noodzakelijk geworden. 78 )
In het onderscheid tussen onzichtbare en zichtbare Kerk
erkent de la Saussaye een element van waarheid, maar de be
naming „onzichtbare Kerk" acht hij onjuist. Deze uitdrukking
is de oorzaak geweest van veel verwarring van denkbeelden
omirent het begrip van de Kerk en van veel onkerkelijkheid bij
de gelovigen. Het denkbeeld van de onzichtbare Kerk is alleen
waar. in zoverre het lichaam door verwoesting en bedelving
onherkenbaar en daarmede als zodanig onzichtbaar kan worden.
De benaming „onzichtbare Kerk" bevat de grote waarheid, dat
de Kerk steeds wordende is en nog niet geworden, dat alle vor
men waarin het geloofsleven der Gemeente zich tot hiertoe heeft
geopenbaard slechts voorbijgaande ontwikkelingsphasen zijn,
in welke de bloei en de volmaaktheid nog niet is bereikt. De
onderscheiding tussen onzichtbare en zichtbare Kerk wordt
als grondbeginsel der Hervorming herleid tot de waarheid van
de onzichtbaarheid der volmaakte en de vervolmaakbaarheid
der zichtbare Kerk. Wat er waardevol is in dit onderscheid
wordt echter juister uitgedrukt in de termen: feitelijke, empiri
sche of onvolmaakte en ideale of volmaakte Kerk; de specifiek
ethische terminologie hiervoor is: Kerk en Gemeente. 7 e ) In deze
critiek op de onzichtbare Kerk en in de betekenis, die aan het
onderscheid tussen Kerk en Gemeente wordt toegekend is de
invloed van Schleiermacher en de Vermittlungstheologen duide
lijk merkbaar.
De Gemeente is de eenheid der door de Heilige Geest uit de
wereld geroepene en den Heer toegebrachte zielen, het volk
Gods op aarde. De openbaringen van deze Gemeente naar bui
ten, voorzover men ze gezamenlijk beschouwt, vormen de Kerk.
De Kerk is de organisatie der Gemeente, de vorm welke de
Gemeente noodzakelijk aanneemt op de tegenwoordige hoogte
7β
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen en
de7 e behoeften der Kerk, bepaaldelijk der Nedelandsche Hervormde, 1 vv.
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen en
de behoeften der Kerk, bepaildelijk der iïederlandsche Herrormde, 1 w .
Gezag en Vrijheid, 90, 91: „Onnamvkeurig is dus alleszins de uitdrukking
en toch bevat zij een groóte waarheid, de waarheid dat de Kerk steeds
wordende is en nog niet geworden, dat alle vormen, waarin zich het geloofsleven der gemeente tot hiertoe geopenbaard heeft, ja ook die reusachtige der roomsche hiërarchie, niet anders zijn dan voorbijgaande ontwikkelingsphasen, waarin het zaad des woords zijn groei en leven openbaart, doch waarin het nog zijn bloei niet bereikt heeft."
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van haar ontwikkeling. De Gemeente is een lichaam, dat groeit
en zich voortdurend nog vormt, het heeft van God een wasdom
ontvangen en ontwikkelt zich naar vaste wetten, die openbarin
gen zijn van het leven van de Heilige Geest in haar midden.
Toch blijft dit lichaam in alle ontwikkelingsphasen aan zichzelf
eo
gelijk als het Mystieke Lichaam van Christus. )
Het stadium van ontwikkeling, waarin de Gemeente zich be
vindt wordt bepaald door de conscientie of het geloof der Ge
meente, een duister, maar zeer belangrijk begrip in de Ethische
Theologie. De conscientie der Gemeente is de zedelijk-godsdienstige bewustheid der Gemeente op de tegenwoordige hoogte van
haar ontwikkeling; op andere wijze geformuleerd: de zedelijkgodsdienstige waarheid voorzover als de Heilige Geest die tot
hiertoe heeft geopenbaard. Dit geloof van de Gemeente is geen
individuele, maar een collectieve conscientie, doch het is niet
gemakkelijk uit te maken, waarin dit collectieve concreet bestaat.
De hoogte van ontwikkeling immers, waartoe de Kerk gekomen
is zal gewoonlijk slechts in enigen vertegenwoordigd zijn, die
deze bijzondere genade van God slechts onder veel weerstand
in de Kerk kunnen doen gelden. β 1 )
Deze conscientie behoort tot het leven der Gemeente, maar
omdat dit geloof de ontwikkelingsphase, waarin de Gemeente
verkeert aangeeft, vormt het de overgang tussen Kerk en Ge
meente en is het de norm voor het kerkelijk leven. Deze con
scientie is de maatstaf van de kerkelijke leer en van de juiste
verhouding tussen Kerk en wetenschap. Alles wat de con
scientie der Gemeente zich niet kan assimileren, behoort niet
thuis op het zedelijk godsdienstig gebied en kan dus niet tot de
waarheid worden gerekend, die de Kerk belijdt en waarvan de
82
leer de uitdrukking is. )
Alleen het geloof der Gemeente kan het instituut of de zicht
Μ
bare Kerk handhaven. ) Want dit instituut is niet meer dan de
vorm voor het leven der Gemeente, welke aangepast moet zijn
aan de actuele ontwikkelingsphase. Daarom is de Kerk naar
protestantse beschouwing niet een onveranderlijk instituut en
geen onfeilbare inrichting tot handhaving van de waarheid,
eo

) D. C b a n t e p i e d e l a S a u a s a y e , Gedachten over het wezen, 4.
) A. M. B r o u w e r , D. Chantepie de la Saussaye, 314. D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Beoordeeling van het werk van J. H. Scholten, 16.
β2
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Beoordeeling van het werk
van J. H. Schölten, 15 vv.
83
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen,
23, 24.
el
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maar slechts de tijdelijke en veranderlijke vorm van het gemeenteleven. Zijn eis is, dat de Kerk een woord moet hebben
en een kracht moet zijn voor het tegenwoordige geslacht. Waar
zij dat niet heeft of niet is, daar versterft zij en is niets meer
dan een antiquiteit. ")
De Belijdenis is een noodzakelijk gevolg van de tegenstelling
tussen Gemeente en wereld. In de strijd met de wereld drukt
de Gemeente haar geloof uit in een Belijdenis, die dus op de
eerste plaats een afwerend karakter heeft. De aard en het
stadium van de strijd bepaalt de vorm der Belijdenis. Door de
Confessie wordt de Gemeente zich te\rens ook bewust van het
leven, dat in haar is. ")
Tussen Belijdenis en zichtbare Kerk of instituut is een noodzakelijk verband, want de Belijdenis is de daad, waardoor de
Gemeente zich vestigt en een Kerkinstituut sticht. Zonder Belijdenis blijft de Gemeente onzichtbaar. De la Saussaye kent
derhalve aan de Confessie een betrekkelijke, maar toch hoge
waarde toe. Hij leert echter, dat de eenmaal vastgestelde Confessie niet in onveranderde vorm mag worden gehandhaafd en
verwacht het herstel van de Kerk eerder van een verandering
dan van het ongerept bewaren van de historische Confessie.
Zowel voor het heil van een ziel als voor het behoud en de bloei
der Kerk ziet hij er een groot gevaar in, als het eeuwig Evangelie aan tijdelijke vormen van een belijdenis wordt verbonden. 5e )
B
»)D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Brief aan Mr Groen van
Prinsterer ten geleide van een tweede uitgave van de Nood der Kerk' XI:
.Jmmcrs het belijden van den Christus op den kerkrechtelijken weg is,
voor mij wel eene, maar niet de eerste noch de voornaamste belijdenis, en
wel omdat ik de Kerk meer als een wassend lichaam, dan als een vaste
instelling beschouw. Niet zoozeer dus in de beschouwing over, als veel
meer in de waardeering van het Kerkrecht
ligt — het is meermalen gezegd — ons verschil." De Nood der Kerk2, 11: „Wat toch is de kerk naar
protestantsche beschouwing? Voorwaar evenmin de gemeente der heiligen
als een onveranderlijk instituut, eene onfeilbare inrichting tot handhaving
der waarheid. De kerk is de organisatie der gemeente, de vorm die het
leven der gemeente noodzakelijk aanneemt op de tegenwoordige hoogte
harer ontwikkeling.... In 't kort, de Kerk moet een woord hebben en
een kracht zijn voor het tegenwoordige geslacht. Waar zij dat niet heeft
of niet is, daar versterft zij, en is niets meer dan een antiquiteit of een
reliquie. Is deze beschouwing waar, dan ken ik niets doodender voor haar,
dan om haar te binden aan de geloofsuitdrukking van vroeger tijd in plaats
van die geloofsuitdrukking te beschouwen als eene der krachten, waarmede zij werkt, om de continuïteit van het leven des Geestes in de gemeente
te bewijzen, tot overtuiging der ongeloovigen en tot stichting der geloovigen."
85
) D. C h a n t e p i e d e Ia S a u s s a y e ,
Gedachten over hel wezen,
30, 37, 45.
e
' ) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen.
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Aan het Sacrament heeft de la Saussaye een grote betekenis
toegekend voor de zichtbare Kerk. Het Sacrament openbaart de
Kerk en maakt haar zichtbaar als het Lichaam van Christus. In
de Doop wordt de dopeling opgenomen in de Kerk, die het
Lichaam van Christus is. In het Avondmaal ontvangt de gelovige
deel aan Christus' wezenlijk Lichaam en Bloed. Het Woord Gods
in de Gemeente bewerkt de wording der Kerk; het Sacrament
bewerkt de zichtbaarwording van die Kerk. Uit deze waardering
van het Sacrament als deelname aan Christus' mystiek en
natuurlijk lichaam blijkt hoezeer de Kerk gebonden is aan haar
uitgangspunt, dat is: aan Christus, en hoe de levensgemeenschap
raet Christus de toetssteen is zowel van de Gemeente als van de
Kerk. Woord en Sacrament verbinden het lichaam aan Christus
als het Hoofd der Kerk. β 7 )
De Kerkvorm of de inrichting der Kerk staat op de achter
grond. Hij noemt het Priesterschap der gelovigen het grondleggend ideaal, maar aanvaardt ook het bijzonder ambt. Dit ambt
moet de verpersoonlijking zijn van de Gemeente, het orgaan,
waardoor zij de Geest in haar midden hoort spreken. β β ) Het zou
zeker niet juist zijn te beweren, dat de la Saussaye geen gezag
in de Kerk erkent, maar het is moeilijk uit te maken in hoeverre
en in welke vorm hij dat kerkelijk en leerstellig gezag kan aan
vaarden. Want naast het gezag stelt hij het ideaal van de vrij
heid als onmisbaar bestanddeel voor de opbouw van de Kerk
der toekomst. Zijn formulering van het kerkelijk probleem
heeft betrekking op de verhouding van vrijheid en gezag,
maar een duidelijke oplossing van dit vraagstuk heeft hij niet
gegeven. 8e )
47; Beoordeeling van het werk van J. H. Scholten, 176: „Eene Kerk, alleen
rustende op gemeenschappelijke behoeften, waarvan men zich al of niet
bewust is, is toch wel iets ondenkbaars.... Zonder eenig minimum althans
аи gemeenschappelijke belijdenis, is eene kerk iets volstrekt ondenk
b a a r s . . . . Het is in strijd met het denkbeeld van ontwikkeling, de Kerk in
een harer stadiën van ontwikkeling aan de vormen te binden, die een vroegere
ontwikkeling beheerscht hebben." De Mood der Kerk2, 10: ,.Nimmer heb
ik zoo als thans ingezien het gevaar voor het heil der ziel zoo wel als voor
het behoud en den bloei eener Kerk, dat aanwezig is. zoodra men het eeuwig
evangelie eenigszins bindt aan eenige tijdelijke vormen, en het politiek en
kerkelijk conservatisme voor eenzelvig houdt met de belangen van het steeds
voortgaande, steeds in het midden der stormen der wereldgeschiedenis zich
ontwikkelende godsrijk."
87
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen,
10,№ 17, 18.
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gedachten over het wezen,
89.
"O D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Gezag en Vrijheid, 13. Α. M.
B r o u w e r , D. Chantepie de la Saussaye, 164.
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Wat betreft de leer over de verhouding van Kerk en Staat
toont de la Saussaye zich een volgeling van A. Vinet. Als voor
stander van de Vrije Kerk in de Vrije Staat leert hij de volkomen
onafhankelijkheid van de Kerk en de scheiding van Kerk en
Staat, maar voegt hieraan de beperking toe, dat de absolute
scheiding niet te verwerkelijken is. eo )
Na D. Chantepie de la Saussaye is J. H. Gunning de voor
naamste vertegenwoordiger van de Ethische Theologie. Hij
noemt zichzelf leerling en geestverwant van de la Saussaye,
maar erkent, dat sommige van zijn overtuigingen, in het bij
zonder die omtrent de Kerk, door zijn leermeester niet werden
goedgekeurd. 01 ) Het is mogelijk, dat de term „ethisch" in de
theologie van Gunning een enigszins andere betekenis heeft dan
bij de la Saussaye,V2) maar de toepassing van dit beginsel liet
in ieder geval verscheidenheid van mening toe.
In de theologie van Gunning is de persoonlijke gemeenschap
met Christus het grote beginsel en het uitgangspunt van zijn
beschouwingen over de Kerk. De Kerk is het Lichaam van
Christus en de zichtbare verschijning van de in de hemel levende
Heer. Meer dan de la Saussaye legt hij de nadruk op de weder
geboorte als het eigen levensbeginsel, waardoor de Gemeente
wordt gevormd en waaruit de Kerk en de kerkrechtelijke vor
men opgroeien. Uit deze eenheid met Christus ontstaat de voort
gaande levensbeweging, waardoor op elk gebied van het chris
telijk leven het nieuwe leven naar buiten uitvloeit en door
dringt. ^)
°0) A. M. B r o u w e r , D. Chantepie de la Saussaije, 164 vv. D. C h a n 
t e p i e d e l a S a u s s a y e , De godsdienstige bewegingen, 47; Leven en
Rif/ling, 138 vv.
"Ч J. H. G u n n i n ç , De Heilige Schrift, Gods Woord, 9: „Wie zijn de
..ethischen"'? Men noemt zoo hier te lande de leerlm^en en creestverwanten van Prof. Chantepie de la Saussave. Ook ik mag tot hen behoren,
schoon sommicte mijner overtuisinsen. bepaaldelijk die omtrent de Kerk,
geenszins door hem worden coed'jekeurd."
г г
' ) J. H. S e m m e 1 i η к, Prof. J. Η. Gunving. zun ontwikkelingsgang
en
zijne beginselen, 12: .,Voorzoover Gunning de Ьеііігтакіпг sterker op den
voorgrond bracht, kreeg ook het woord „ethisch" een andere nuance dan
bijM de la Saussaye.... Het Ethische was de richting op het heilige."
) J. H. G u n n i n g , Beginsel en Meeningen, Proeve ran beantwoording
der vraag: „Hoe naat vastheid van beginsel met gedurige wisseling van
meeningen zamen"?, 16, 92, 94: „Zoo is zij het lichaam van Christus
Alzoo is de gemeente de zichtbare verschijning van den in den hemel
levenden Heer. en zijne door den Heiligen Geest voordurend tot de wereld
komende werking, die haar oordeelt om haar te behouden;" De vrijheid der
gemeente, 18: „Immers wordt door deze Rechtvaardiging, daar zij de vernieuwins des harten in beginsel tot onmiddellijk gevolg heeft, een nieuw
becrinsel in het binnenste des harten geboren. Dit beginsel is Christus de
Heer zelf, die door den Heiligen Geest in het middelpunt des levens in het
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Tot de Confessionelen richt Gunning het verwijt, dat zij aan
de Kerk als instituut en aan de aangenomen kerkelijke leer te
hoge waarde toekennen. Voor Gunning is de Kerk geen vaststaande instelling, maar een gestadig groeiend lichaam. Op de
eerste plaats moet staan het beginsel en het inwendig leven,
niet het instituut, want de instelling heeít alleen betekenis, in
zoverre zij bezield is door het leven van de wedergeboorte. ·*)
Evenals de la Saussaye heeft Gunning critiek uitgeoefend op
de protestantse opvatting van de onzichtbare Kerk. Met bijzondere nadruk leert hij, dat zowel de Gemeente als de Kerk zichtbaar zijn en dat de zichtbare Kerk object is van het geloof. ")
Uit dit zichtbaar karakter van de Kerk heeft hij echter een consequentie getrokken, die door de la Sayssaye als een roomse
dwaling werd verworpen. Zijn vaste overtuiging is, dat de zichthart des wedergeborenen, woning maakt. En nu ontstaat er noodzakelijk
deze voortgaande levensbeweging dat van lieverlede de gehele omtrek
meer en meer met de kracht, het licht, het leven des middelpunts bezield
worde tot vernieuwing. Dit is toe te passen op elk gebied des l e v e n s . . . . " ;
Beginsel of Behoudzucht, 8: „Wat is dat groóte beginsel? Het is: de belijdenis van Jezus als de Christus naar de Schriften oí, anders uitgedrukt: de
wedergeboorte uit water en Geest. Want deze twee uitspraken geven ons
ééne en dezelfde groóte waarheid, Christus vóór ons en in ons, als beginsel
van alle verdere waarheid a a n ' ; 9: „Daaroiu heb ik met de godgeleerdheid
van hen, die de wedergeboorte als een der vele bestaande leerstukken,
wel erkennen maar haar niet als het bezielend Beginsel in alles vooropstell e n , . . . . geene gemeenschap des geloofs; en zulks om des beginsels wille'-';
13: „Omdat het geestelijk leven mij alles is, en de Kerk ais instelling met
hare, overigens heilzame, orde, mij niets is dan alleen voor zooverre zij
dat geestelijk leven draagt en bevordert en daardoor bezield en steeds vernieuwd wordt. Omdat ik niet hecht aan de orthodoxie, de volle of de halve,
maar alleen aan de levensgemeenschap met den Heer."
" ) J. H. G u n n i n g , De vrijheid der gemeente, 12: „gelijk dan ook de
Kerk geenszins te beschouwen is, als een vaststaande instelling die boven
de menschen verheven is, maar als een lichaam dat gestadig groeit met de
wasdom van hun die de kerk uitmaken:" 117: „In het afgetrokkene laat
dit beginsel zich aldus uitdrukken: overal en ten allen tijde eischt het dat
alles voortga van binnen naar buiten, van den inhoud tot den vorm, van
het leven zelf tot de regeling van dat leven." De confessionelen hebben
volgens Gunning dit beginsel verwaarloosd door niet uit het leven maar
uit de instelling van de kerk hun uitgangspunt te nemen.
els
) J. H. G - u n n i n g , Katholicisme en Protestantisme, in: Protestantsche
Bijdragen tot bevordering van Christelijk leven en Christelijke wetenschap,
III, 1872, 274: „Door deze onzichtbare kerk vindt de protestant gelegenheid, alle ellenden en zonden op rekening van de zichtbare te stellen, deze
dan te minachten en zich over haar verval te Ігоозіэп met de redeneering:
de onzichtbare Kerk is en blijft toch rein, onschendbaar, de eigenlijke chris
tenheid, verzinke dan de zichtbare, wat deert het?" Van de Katholieke
Kerk zegt Gunning met veel waardering, 282: „Maar deze groóte waarheid
handhaait het bij dit alles dat het een zichtbare Kerk wil, een „lichaam
van Christus" dat niet anders dan, naar den aard des lichaams, zichtbaar
zijn kan." D r O. N o o r d m a n s , Geestelijke perspectieven', in zijn bij-

J. H. GUNNING

37

bare Kerk over geheel de aarde één moet zijn, niet door een
abstracte of vage eenheid, maar door een krachtige organisatie
onder het bestuur van een centraal gezag.9e)
De zichtbare eenheid van het Lichaam des Heren boven alle
verdeeldheid van Belijdenissen is zijn hoogste liefde en zijn
voornaamste zorg. Een gezag, dat de gehele Gemeente als eenheid zou omvatten houdt hij voor een eis van het Christendom.
De verwerkelijking van dit ideaal verwacht hij van het optreden
van levende personen, maar de weg tot het bereiken van deze
vurig begeerde eenheid van de christelijke Kerk weet hij niet
aan te wijzen. ^)
Een uitweg uit de hopeloze verdeeldheid en het individualisme
ziet hij slechts in de vrije, onbelemmerde ontwikkeling van de
eigen vrije persoonlijkheid, in de eis van vrijheid voor allen en
in alles.C8) Hij heeft een onbeperkt vertrouwen in de leiding
van de Heilige Geest en in het geweten van de Gemeente. Hiervan venvacht hij een gestadige scheiding tussen de ware en
valse ontwikkeling der waarheid. Hij verklaart zich voorstander
van de vrijheid der prediking zowel voor rechtzinnigen als voor
vrijzinnigen, opdat de stem van de Gemeente zal kunnen beslissen. oe) Om geen belemmeringen te stellen aan de leiding van
de Heilige Geest moeten de Kerkordeningen voorshands zo vlotzonder mooi opstel over Gunning en de Kerk, 124: „Maar schier overal
wordt de zichtbare kerk in mindere mate een geloofsartikel geacht dan de
onzichtbare. Dit is bij Gunning niet het geval."
ββ
) J. H. G u n n i n g , Katholicisme en Protestantisme, 296. Blikken in
de openbaring, IV, XXVIII: „Met volle instemming herhaal ik nogmaals
de woorden van een doorluchtigen ontslapene (de woorden zijn van Stahl):
het meest te beklagen is het verlies van een persoonlijk kerkelijk gezag,
dat de gezamenlijke Christenheid omvat en door de tijden heengaat; een
werkelijk algemeene, katholieke kerkregeering, natuurlijk een zoodanige
die niet als onfeilbaar en boven Gods Woord, maar onder Gods Woord en
op den grondslag des waren geloofs staat. Zulk eene zou niet met het be
ginsel van het Protestantisme in tegenspraak zijn."
97
) J. H. G u n n i n g , De Heilige Schrift, 52: „Behoef ik u wel te zeggen,
lieve vriend (dit is gericht aan Kuyper in 1873 als antwoord op Kuyper's
Confidentie) dat ik geen bedoeling heb mijn Roomsche, Protestantsche,
Remonstrantsche broeders te beleedigen? O het is mij juist bovenal om
de éénheid der Kerk van Christus, de éénheid van 't lichaam des Heeren
boven al zijn verschillende belijdenissen te doen
Die éénheid prediken
is de eigenlijke, ook uitgedrukte bedoeling van mijn vroegere artikelen.
Niet om de orthodoxie te wrikken. Ik behoor zelf tot haar. Doch de éénheid der Christelijke Kerk, deze alleen is mijn hoogste liefde, haar heb ik
in 't oog bij al wat ik schrijf en doe." J. H. G u η η i ng. Katholicisme en
Protestantisme, 294. Verg. O. N o o r d m a n s , Geestelijke
perspectieven,
109, 116.
"O J. H. G u n n i n g , Beginsel en Meeningen, 104, 105. De vrijheid der
gemeente, 5.
*") J. H. G u η η i η g, Vrijheid der gemeente, 66.
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tend mogelijk worden gelaten en mogen in ieder geval vroegere
uitdrukkingen van het geloof der Gemeente niet verbindend
worden verklaard voor de latere tijd.100)
Door zijn leer over de eenheid van de zichtbare Kerk neemt
Gunning een bijzondere plaats in onder de protestantse theologen van de 19de eeuw. Hij bestrijdt de pluriformiteit als in strijd
met het Evangelie en het wezen der Kerk. Als een realiteit van
het geloof staat de éne Kerk met onwrikbare zekerheid voor
hem vast. Gunning is de profeet van de Kerk geweest in een
eeuw van langzaam herlevend kerkelijk besef, de verkondiger
van de waarachtige oecumenische beginselen, toen er van een
oecumenische beweging nog geen sprake was.
Tegenover de Ethische Theologie staat de Confessionele Richting, eveneens uit het Réveil voortgekomen. De oorzaak van
de splitsing in het Réveil lag in een verschillend Kerkbegrip.
De uiteenlopende opvattingen over de Kerk hebben de scheiding
en de tegenstellingen in de grote orthodoxe groep met de jaren
dieper gemaakt. Eensgezind waren de Ethischen en Confessionelen in zoverre zij beiden de moderne beginselen afwezen
en de bestaande toestand in de Nederlandse Hervormde Kerk
als onverdragelijk beschouwden. Zodra het er echter over ging
op welke manier hierin de noodzakelijke verandering zou moeten komen, liepen de opvattingen ver uiteen. De Confessionelen
eisten handhaving van de aangenomen formulieren van enigheid
en herstel van de oude Kerkorde; de Ethischen stelden hun verwachtingen in de ontwikkeling der Kerk volgens de veranderde
omstandigheden en het geloof van de Gemeente onder de leiding
van de Heilige Geest. De Confessionelen noemden de Ethischen
de „onkerkelijken" wegens hun geringe waardering voor het
instituut der Kerk, terwijl omgekeerd de Confessionelen door
de Ethischen als de „kerkdijken" werden betiteld wegens hun
eenzijdig benadrukken van de Kerkvorm.101)
Het adres van de zeven Haagse Heren in 1842 was reeds een
uiting van het Confessionalisme. In 1862 werd de eerste vergadering gehouden van evangelisch-confessionele predikanten. In
1863 werd de Confessionele Vereniging opgericht.102)
10
°) J. H. G u n n i n g , De kracht der waarheid op kerkrechtelijk gebied,
68; Beginsel en Meeningen, 96.
l01
) A. M. B r o u w e r , D. Chanlepie de la Saussaye, 178. De la Saussaye
was van mening, dat het confessionalisme steunend op een verkeerd Kerkbegrip
zich buiten de beweging des Heiligen Geestes stelde.
i»2) Van deze partij zijn de juridisch-confessionelen, die zich op d^ erkende rechten van de Belijdenis beroepen, de meest typische vertegen-
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De Confessionelen vormden meer een kerkelijke partij dan
een theologische stroming.10s) Van een confessionele theologie
kan men moeilijk spreken. Dit geldt in het bijzonder voor Groen
van Prinsterer, die geen klare voorstelling heeft gegeven van
zijn Kerkbegrip. 104 ) De oorzaak hiervan ligt voor een gedeelte
hierin, dat het Kerkbegrip van de Confessionelen niet uit theologische bezinning is voortgekomen, maar uit de afwerende houding tegen de nieuwe leerstelsels. Zij vormden in de Kerk de
conservatieve partij.
De Kerk is volgens de Confessionelen één in alle tijden van
het begin tot het einde der eeuwen en in alle landen over de
ganse aarde. Van deze Algemene Christelijke Kerk is de Nederlandse Hervormde Kerk de voortzetting en de uitbreiding op
nederlandse bodem. Deze Kerk is één lichaam, één plant in de
ganse ontwikkeling van haar geloofsleven.105) Maar deze universele Christelijke Kerk lijkt toch meer op een algemeen en
abstract idee dan op een werkelijkheid. loe ) De eenheid van de
Algemene Kerk wordt als vanzelfsprekend verondersteld, zonder dat de betekenis en de consequenties van dit leerstuk duidelijk worden. De volle nadruk valt op het instituut der Kerk,
dat wil zeggen op de kerkrechtelijke ordening, meer in het bijzonder op de geloofseenheid in de Confessie en op de zelfstandigheid van de plaatselijke openbaringen der Kerk.
Groen van Prinsterer kon zich geen verWendiging van het
Kerkbewustzijn denken zonder opleving van het kerkrechtelijk

woordigers. D. C h a n t e p i e d e l à S a u s s a y e , De zoogenaamde middenpartij, 12: „De kerkelijken, vroeger meestal de orthodoxen genoemd,
doch die zich in de laatste tijd den naam van „confessionelen" gegeven
hebben, gaan uit van de veronderstelling dat de belijdenis der kerk, in
casu de gereformeerde kerk, wel niet de volkomene, maar althans zulk
een juiste uitdrukking is der waarheid, dat aan geene verdere ontwikkeling
der kennis der waarheid te denken is dan in aansluiting aan deze; dat
met de feitelijke wegneming der verbindbaarheid der belijdenisschriften de
historische lijn gewelddadig is afgebroken. Velen, niet allen, althans niet
onder de theologen, zullen er bijvoegen, dat die belijdenis in allen gevalle
rechtens bestaat en rechtelijk behoort gehandhaafd te worden.. Vandaar de
onderscheiding in al of niet juridisch confessionelen.... De belijdenis der
kerk is hier het uitgangspunt; de leuze is: de Kerk met haren Christus."
I03
) O. N o o r dm a n s , Geestelijke perspectieven, 97.
lM
) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r ,
Ongeloof en Revolutie*, 547,
aantekening van de bewerker H. v a n M a 1 s e η.
105
) J. A. Wo г m s e г, De onkerkelijke richting, die zich bij velen geloovigen openbaart, met een voorbericht van Mr. G. Groen van Prinsterer,
3. G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Het regt der Hervormde gezindheid, 51.
1>ю
) F. J. F o k k e m a , De godsdicnstig-icijsgeerige beginselen van Mr.
G. Groen van Prinsterer, 44, Fokkema wijst op de invloed van de pla
tonische ideeënleer o.a. in Groens leer over het idee van de Kerk.
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bewustzijn, want zonder handhaving van een regel en zonder
geloofseenheid als grond van belijdenis en uitsluiting acht hij
geen Kerk mogelijk.107) In de waardering van het Kerkrecht
ligt volgens de la Saussaye het verschil tussen Ethischen en
Confessionelen. Het kerkelijk vraagstuk betekent voor Groen
en zijn partijgenoten in de eerste plaats een kwestie van Kerkorde en daarna pas van het wezen der Kerk.
Van deze Kerkorde vormt de Belijdenis de kern en het onmisbare saambindend element. Want zonder Belijdenis is de weg
vrij voor subjectivisme en individualisme. loe ) De positieve betekenis van de Belijdenis is hierin gelegen, dat de geloofseenheid het wezen is van een Kerk en dat zonder vaste Belijdenis
geen eenheid van geloof mogelijk is. De Kerk is geen verzameling van individuen of theologisch disputeercollege, maar een
persona moralis, gevormd en bezield door het geloof, waarvan
zij belijdenis aflegt. Voor een persona moralis, die meer wil zijn
dan een aggregaat van individuen, is een overeenstemming als
basis voor gemeenschappelijke godsdienstoefening noodzakelijk.
De Belijdenis vormt de morele band van het morele lichaam, de
aangenomen regel voor kerkelijke leer en kerkelijk onderwijs.
Groen verklaart zich, wat betreft de noodzakelijkheid van de
Belijdenis eensgezind met A. Vinet, die op de grondslag van het
religieus individualisme de onmisbaarheid van het kerkelijk
symbool heeft geleerd. 100 ) De belijdenis heeft dus de waarde
van een eenheidswet, een verenigingsstatuut of gemeentelijk
verband. 110 ) Vinet's definitie van de Kerk als de vergadering
van belijdende gelovigen past ook op het Kerkbegrip van Groen.
Zijn idee van Confessie vertoont overeenkomst met het program
van een politieke partij, en kan vergeleken worden met een contrat social.
De Confessionelen hebben deze beginselen toegepast op de
formulieren van Dordt, welke zó vereenzelvigd zijn met het bestaan van de Nederlandse Kerk, dat met de Confessie ook de
Kerk zelf zou ophouden te bestaan. Deze Belijdenis is onvemie107

) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Is er geen oorzaak?, 23.
) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Het regt der Hervormde gezindheid,
XI, δ, 6.
Jüe
) G. G r o e n
v a n P r i n s t e r e r , Le parti Anti-révolutionaire
et
Confessione dans VEgïise Réformée dts Pays-Bas3), 12: „Entre ceux qui
se réunissent il faut un accord de nature à former la base d'une adoration commune." Hij beroept zich op Monod en Vinet. „Le principe est inséparable de l'idée d'un culte commun. Toute Eglise a une doctrine-, c'est là
son caractère, sa vie. son essence, le lien moral qui forme la réalité et
l'unité du corps ecclésiastique."
" Ό T h . L· H a i t j e m a , De Richtingen, 168.
loe
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tigbaar, omdat zij, zoals de geschiedenis uitwijst de enige leus
en band der Gemeente is en de aangenomen regel van prediking en onderwijs. De Belijdenisschriften zijn gedenktekenen
van de strijdende Kerk, de autobiographie van de Gereformeerde
Kerk als openbaring van de Algemene Christelijke Kerk. Bovendien zijn deze formulieren rechtens ingevoerd en rechtens in
1816 bevestigd.111)
Toch eist Groen geen onvoorwaardelijke aanvaarding van de
Belijdenis en protesteert hij tegen de beschuldiging, dat de Confessionelen door hun dodende orthodoxie de ontwikkelingsgang
van de Kerk zouden verhinderen en alle leven in de Gemeente
uitdoven. Hij vraagt alleen de aanvaarding van de voornaamste
geloofsartikelen. Als bewijs voor zijn gematigd standpunt haalt
hij aan hoe ruim zijn opvatting is met betrekking tot het leerstuk
van de voorbeschikking.112) Hij erkent zelfs de mogelijkheid
van een nieuw formulier, maar eerst als vrucht van de geloofscrisis, waarvan in die tijd nog slechts het begin werd gezien.119)
De autonomie der plaatselijke gemeenten is een wezenlijk
bestanddeel van de Kerkorde der Confessionelen. De onkerkelijkheid van zo velen wordt door hen toegeschreven aan een
misvatting omtrent de aard van de Kerk, vooral gelijk deze zich
plaatselijk openbaart. In de waardering van de plaatselijke Kerk
zien Wormser en Groen het enige middel om de eenheid en
algemeenheid van de Kerk, die over de ganse aarde verspreid
is, te doen erkennen. Het is de vaste overtuiging van de Confessionelen, dat het Christendom zich altijd plaatselijk als Kerk
openbaart en dat geen beroep op een onzichtbare, Algemene
111
) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Hel regt der Hervormde gezindheid, 46, 50. 186; 57: „De Formulieren, in hoofdzaak en wezen, zijn als
historische en regelmatige belijdenis der Kerk, vereenzelvigd met haar
bestaan
De belijdenis is onvernietigbaar, niet omdat zij op het papier
geschreven, maar omdat zij, gelijk de geschiedenis uitwijst, ook in de Nederlandsche Kerk, de eenige leus en band der Gemeente en, dientengevolge,
de aangenomen regel van prediking en onderwijs geweest is."
m
) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Leervrijheid of
Kerkbewustzijn,
8: „Men heeft van de Christelijk-historische richting, ook op kerkelijk en
confessioneel gebied, de meest zonderlinge schrikbeelden gemaakt. Men
heeft beweerd dat het haar om leer zonder leven, om dorre dogmatiek, om
doode orthodoxie, om de letter der belijdenisschriften, om bestrijding van
alle vrijheid en vooruitgang, om letterjacht en inquisitie te doen was;"
Verspreide Geschriften, II, ì l i , Aan Ds. S. van Velzen, daterend van 18-18;
124 tegen de afscheiding heeft Groen het volgende bezwaar: „Ik heb, aan
hen, die met u eensgezind zijn, overdreven gehechtheid aan de formulieren
ten laste gelegd; een afgodisch vereeren van menschelijk werk, eene te
groóte nauwgezetheid in de handhaving van het leerstuk der voorbeschikking." Het is bekend, dat Groen van de voorbeschikking niet wilde weten.
m
) G. G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Het regt der Hervormde gezindheid, 29.
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Christelijke Kerk mogelijk is. Buiten de plaatselijke Kerk
erkennen zij geen Kerk. Daarom menen zij, dat een ernstig en
levendig vasthouden aan eigen kerkelijke Belijdenis — ook al
zou hierdoor tegenstelling ontstaan van de gezindheden — altijd
nog beter is dan dat die Belijdenis bij een zogenaamde verenigde
Kerk plaatselijk verloren zou gaan. 114 )
Wat betreft de verhouding van Kerk en Staat heeft Groen van
Prinsterer in beginsel vastgehouden aan de opvattingen van de
Gereformeerde Theologie. Tussen Kerk en Staat moet een
eenheid zijn zonder vereenzelving. Vereniging van Kerk en
Staat is het ware beginsel; er moet samenwerking zijn in wederzijdse onafhankelijkheid en gemeen overleg. Groen heeft echter deze ideeën moeten aanpassen aan de omstandigheden. Uit
de vereniging met de Revolutionaire Staat kon voor de Kerk
niets dan onheil voortkomen. Daarom is Groen, na 1862, voorstander geworden van de scheiding. Dit betekende echter geen
wijziging van beginsel, want de theorie van Vinet heeft hij nooit
aanvaard. lle )
Als grondlegger van de tegenwoordige confessionele beweging
wordt beschouwd Ph. J. Hoedemaker, die een tijd lang met Kuyper heeft samengewerkt en later een van diens felste tegenstanders is geworden. In het laatste kwart van de vorige eeuw
en in het begin van deze eeuw waren Gunning, Kuyper en
Hoedemaker de leiders in de nederlandse orthodoxe theologie.
De ontwikkeling van Hoedemaker is voor een gedeelte parallel verlopen met die van Kuyper. Evenals deze heeft hij aansluiting gezocht bij de Ethische Theologie en mèt Kuyper is hij
van de Ethischen afgeweken om de weg te zoeken van de nationale gereformeerde religie. Hoedemaker was gekant tegen de
synodale organisatie, maar zijn houding tegenover de Nederlandse Hervormde Kerk week af van die van Kuyper. Voor
hem gold zeer sterk het nationale van de gereformeerde theologie en de bekering van heel het volk tot de gereformeerde
godsdienst. Zijn leuze luidde: „Heel de Kerk en heel het volk;"
zijn ideaal was de Kerkstaat, de volkskerk in de samenwerking
van Kerk en Staat. Kuyper's beginsel van de scheiding, zijn
114
) J. A. W о г m s e г, De onkerkelijke richting, 2 vv. Briefwisseling,
19, nr. 20, Groen aan Kuyper, 16 Oct. 1868. Groen noemt de autonomie der
gemeenten een der punten, waaraan hij altijd het hoogste gewicht heeft
gehecht.
115
) F. J. F о к к e m a, De godsdienstig-wijsgeerige beginselen, 86. G.
J. Vos, Groen van Prinsterer en zijn tijd, 25. G. G r o e n v a n P r i n s t e 
r e r , Ongeloof en Revolutie, 51, 485.
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actie tegen de volkskerk en voor de vrije Kerk waren de oor
zaak, dat Hoedemaker zich van hem afwendde en binnen de Ne
derlandse Hervormde Kerk de strijd voor de gereformeerde
theologie bleef voortzetten. 11β )
Hoedemaker's ideeën over volkskerk en Kerkslaat maken
heel sterk de indruk van een voortzetting te zijn van de Staatskerk, al beweert hij zelf niet het Staatskerk-ideaal na te streven
en geen vermenging van Kerk en Staat in de hand te willen
werken. Hij heeft de lijn van de oude Gereformeerde Theologie, die ook bij Groen van Prinsterer aanwezig is, zuiver door»
getrokken.
***
Na een tijdperk van rust heeft de nederlandse Protestantse
Theologie in de vorige eeuw een periode van strijd en \'erdeeldheid gekend. Vooral de opkomst en de snelle verbreiding van
de Moderne Theologie bracht een ongekende levendigheid.
Tegen de moderne beginselen is de orthodoxie in het strijdperk
getreden. De rechts orthodoxe of confessionele partij zag zich
echter voorlopig nog gedwongen toe te zien, want op theologisch
gebied had zij niet veel te betekenen. Zij beperkte zich tot een
verdedigend en daardoor conservatief standpunt en bleef opgesloten binnen eigen kring. Naar buiten trad zij op in verontwaardigde protesten en adressen aan de Synode gericht tegen
de Groninger Godgeleerdheid, later tegen de Moderne Theologie. De orthodoxe gereformeerden hadden echter het grootste
gedeelte van het protestantse volk achter zich en hierin was
hun kracht gelegen. 117 )
Een zeer belangrijke factor in het kerkelijk leven vormde de
verhouding van de Nederlandse Hervormde Kerk tot de Staat
der Nederlanden. Door de synodale organisatie van 1816 stond
lie
) Th. L. H a i t j e m a , De Richtingen, 116 vv. P h . J. H o e d e m a k e r De Kerk en het moderne Staatsrecht. G. P h . Sc h e e r s , Ph. J.
Hoedemaker, 91, 92, 213, 191. Hoedemaker gebruikte zelden de uitdrukking
„volkskerk" omdat deze uitdrukking van synodale zijde in een andere zin
werd gebezigd. Toch heelt Hoedemaker zonder twijfel tegen Kuyper een
nationale of volkskerk verdedigd.
117
) Het bovenstaande is slechts een vereenvoudigde weergave van hst
nederlands Protestantisme. Kuyper geeft in Confideittie, &4 een beeld van
de ingewikkelde situatie. Hij noemt de volgende richtingen: Groningers,
Evangelischen, Empirischen, Ethischen, Critischen, Irenischen, Confessionelen, Vrienden der Waarheid, Kohlbruggianen, Liefdianen, Irvingianen, Darbistcn, Baptisten. Reitsma onderscheidt in de rechtzinnige afdeling tegen
het einde van de 19de eeuw: Neocalvinisten, streng Confessionelen, gematigd
Confessionelen, Rechtzinnigen naar de geest van de Utrechtse Theologen
en Ethisch-Orthodoxen. Roessingh vestigt vooral de aandacht op de EthischModerne Richting van Hoekstra.
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de Hervormde Kerk aanvankelijk onder voogdij van de Staat.
Na het aftreden van Koning Willem I bleek echter een verandering in deze verhouding ten gunste van de zelfstandigheid der
Kerk noodzakelijk. In 1842 volgde de verklaring, dat alle veranderingen in de bestaande Kerkorde voortaan alleen van de
Kerk behoorden uit te gaan en dat de Staat daarbij geen invloed
begeerde uit te oefenen. In principe werden hierdoor alle kerkelijke aangelegenheden aan de macht van de Staat onttrokken.
In de volgende jaren werd dit beginsel toegepast in afzonderlijke bepalingen. Een belangrijke stap in deze richting betekende het reglement op de benoeming van Ouderlingen en
Diakenen en de beroeping van Predikanten dato 1 Maart 1867.
Het benoemingsrecht werd aan de Gemeente in handen gegeven.
Dit had, vooral in de grote steden een aanzienlijke terreinwinst
voor de orthodoxen in de kiescolleges en dus ook in de Kerkeraden en onder de aangestelde Predikanten ten gevolge. De
emancipatie van de Kerk werd voltooid in 1S70 door het nieuwe
reglement op beheer en toezicht der Kerkegoederen. Daarna
bleef nog slechts de synodale organisatie als maaksel van do
Staat.
Met de zeventiger jaren is het punt bereikt, waar Kuyper
actief is gaan deelnemen aan het kerkelijke en theologische
leven.

TWEEDE HOOFDSTUK
ABRAHAM KUYPER IN HET KERKELIJK EN THEOLOGISCH
MILIEU VAN DE 19DE EEUW
DE KERK IN HET LEVEN VAN KUYPER

Kuyper en de Kerk zijn bijna correlativa. ') Zijn leven is
vanaf 1868 een voortdurende strijd geweest voor de reformatie
der Kerk. De hier volgende beschrijving van zijn kerkelijke en
theologische ontwikkeling dient zowel ter inleiding op de uiteenzetting van zijn Kerkbegrip als tot bewijs van bet belangrijke
aandeel, dat het Kerkprobleem in zijn leven heeft gehad.
Zijn bekeringsproces vertoont een zeer belangwekkend verloop. De opeenvolgende stadia vertegenwoordigen de voornaamste stromingen in de Protestantse Theologie. Tot 1858 kon
Kuyper in zekere zin gerekend worden tot de supranaturalisten.
Als student te Leiden is hij modern theoloog geworden. In
1860 voelde hij zich aangetrokken tot de Groninger Theologie.
Enkele jaren later volgde zijn bekering tot de orthodoxie. Hij
wendde zich tot de Ethische en Vermittlungstheologie. In 1868
verdedigde hij het juridisch-confessionele standpunt. Het proces
werd voltooid door zijn afkeer van de gematigde orthodoxie en
zijn belijdenis van de streng gereformeerde gezindheid. Typerend en belangrijk voor een goed begrip van deze grote persoonlijkheid is, dat hij gedurende deze ontwikkeling altijd volkomen zichzelf is gebleven en nooit op uitgesproken en duidelijke wijze tot een bepaalde theologische richting heeft behoord.
Supranaturalist kon hij nauwelijks worden genoemd. Modern
in volkomen zin is hij niet geweest. Onder de ethische theologen
was hij een vreemde figuur. Van de confessionele partij heeft
hij nooit volledig deel uitgemaakt. Zelfs kan de vraag worden

1
) O. N o o r d m a n s , Geestelijke perspectieven, 110: „Kuyper en de
Kerk zijn bijna correlativa. Wanneer hij geen kerk vond dan maakte hij
er een."
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gesteld, of Kuyper ooit echt gereformeerd en zuiver calvinist is
geweest.
Tot 1858.
Dit eerste gedeelte van Kuyper's leven eindigt met het begin
van zijn theologische studiën te Leiden. Het weinige, dat uit deze
periode van zijn leven vaststaat, is voldoende om een beeld te
vormen van het godsdienstige milieu, waarin hij heeft geleefd.
Kuyper noemt zichzelf een zoon van kleyne luyden.
Zijn
vader, de predikant Jan Frederik Kuyper was onder methodistische invloed supranaturalistisch geworden. Hij gold voor
orthodox, maar toen hij in 1849 te Leiden werd beroepen, werd
hij toch niet tot de Calvinisten gerekend. ! ) Ook zijn zoon zal tot
zijn 21ste jaar gematigd orthodox en supranaturalistisch zijn
geweest.
Dit orthodoxe geloof heeft echter op Kuyper slechts een zeer
zwakke indruk gemaakt. Hij getuigt over deze tijd, dat de Kerk
en het kerkelijk leven eer zijn afkeer dan zijn genegenheid opwekten. Als dominé's-zoon van nabij met het kerkelijk leven
bekend, werd hij afgestoten door de leugen, de onwaarachtigheid en de ongeestelijke sleur, waarmede hij vooral te Leiden in
aanraking kwam. „De Kerk was er geen Kerk.
De geest
heerschte er niet, en mijn hart kon geen sympathie gevoelen
noch voor een Kerk, die zo grovelijk haar eigen eer met voeten
trad, noch voor een godsdienst, die door zulk een Kerk werd
vertegenwoordigd." 3 ) Aan de leidse theologische faculteit domineerde toen reeds de Moderne Theologie, maar het kerkelijk
-) Р. К a s t e e 1, Abraham Kuyper, 11.
') A. K u y p e r , Confidentie, 3δ: „In mijn jongelingsjaren wekte de
Kerk eer mijn afkeer dan mijn genegenheid. Door kerkelijke opvoeding
van nabij met liet Kerkelijk leven bekend, gevoelde ik mij, vooral door den
vorm waarin zich dit te Leiden voordeed, eer afgestooten dan aangetrok
ken. Het was te Leiden, onder het toenmalig liberaal regime, een allerjammerlijkste toestand, en de leugen, de onwaarachtigheid, de ongeeste
lijke sleur die aan het hartebloed van geheel ons Kerkgenootschap teert,
deed zich vooral in de oude Academieslad op een deerniswaardige wijze
voor.... De Kerk was er geen Kerk. De geest heerschte er niet, en mijn
hart kon geen sympathie gevoelen noch voor een kerk, die zoo grovelijk
haar eigen eer met voeten trad, noch voor een godsdienst, die door zulk
een kerk werd vertegenwoordigd.
Het kwam daarvandaan, dat ik het
afleggen mijner belijdenis tot den uitersten termijn voor het proponents
examen uitstelde, en evenmin zal het u bevreemden, dat ik. in de Academie
wereld opgenomen, zonder verweer of wapen stond tegen machten der
negatie diè mij, eer ik het zelf vermoedde, mijn overgeleverd geloof ontstalen. Het had geen diepte van wortel <ieschoten in mijn onbelieerd, zich-

INVLOED VAN DE MODERNE THEOLOGIE

47

leven werd neg beheerst door het Oud-Liberalisme; dit rationalistisch supranaturalisme en vooral de kerkelijke toestanden,
welke hieraan beantwoordden, konden geen bevrediging schenken aan Kuyper's idealisme en aan zijn beginselvaste geest. Hij
stond open voor nieuwe ideeën en voor vreemde invloeden, want
zijn ziel vond geen voedsel in dit onbezielde leven en in de zinledige taal van deze Kerk.
Van 1S58 tot 1862.
Ook deze tweede periode biedt weinig bijzonderheden, maar
ook weinig moeilijkheden. Het begin er van valt samen met de
aanvang van zijn theologische studies te Leiden. Geheel modern
is Kuyper echter nooit geweest en er valt reeds een kentering
aan te wijzen, toen hij de Moderne Theologie nog maar nauwelijks had leren kennen. Het duurde echter tot 1863-1864 vóór
deze verandering duidelijk merkbaar werd en Kuyper's afkeer
van de Moderne Theologie enigszins vaste vormen begon aan
te nemen. In 1863 was Kuyper's geloofscrisis in ieder geval nog
slechts in een beginstadium. *) Zijn moderne tijd valt dus ongeveer samen met de duur van zijn theologische studies. s ) Hiermede, en met de volgende verdelingen, wordt echter een schema
op zijn leven gelegd, dat niet tot in alle bijzonderheden aan de
werkelijkheid beantwoordt.
In 1858 werd Kuyper ingeschreven als theologisch student
aan de universiteit van Leiden, nadat hij in 1857 het candidaatsexamen in de Letteren en Wijsbegeerte en in 1858 het candidaatsexamen in de Klassieke Letteren aan dezelfde universiteit
zelfzoekend gemoed, en moest dus wel verdorren toen het aan de verzengende hitte van den twijfelgeest werd blootgesteld. Ik zal niet zeggen,
dat ik ooit tot positivisme of ongodisterij verviel, maar van den ouden
schat behield ik niets." A. K u y p e r , Het Modernisme. Een fata morgana
op Christelijk gebied, 24. Kuyper betoogt, dat in de 19e eeuw een grote
ketterij, de Moderne Theologie, niet kon uitblijven weg?ns de toestand
waarin de Kerk verkeerde. „Deftig, maar zinledig, was haar taal. Weidsch,
maar onbezield haar leven. Haar binnentredend, was het of ge uw levensfrischheid op den drempel liet.''
*) A. K u y p e r , Predicatiën. Inleiding, 5. Kuyper motiveert, waarom
de intreepredikatie in 1863 te Beesd gehouden niet in deze verzameling is
opgenomen. „Bij herlezing bleek mij toch, dat de geloofscrisis, die ik destijds doorleefde bij mijn komst te Beesd, nog te zeer in haar eerste begin
was."
s
) Briefwisseling, 6, nr. 8. Kuyper aan Groen, 5 April 18C7: „Modernneen, dat ben ik nooit geweest, maar wel was helaas! het moderne onderwijs, dat ik te Leiden gebruiken moest, oorzaak dat ik een viertal jaren
al dieper wegzonk in volstrekte neologie.''
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had afgelegd. ) Van 1858 tot 1862 volgde hij de colleges van
Scholten, Kuenen en Rauwenhoff. Scholten had het hoogtepunt
van zijn loopbaan bereikt. Door zijn imponerende persoonlijkheid
en de kracht van zijn dogmatisch systeem oefende hij in de leidse
theologische kringen een alles-beheersende invloed uit. Kuenen
doceerde de geschiedenis van Israël, Rauwenhoff de dogma- en
Kerkgeschiedenis. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament
werden geplaatst in het licht van de moderne wetenschap.
Kuyper was ontvankelijk voor de Moderne Theologie, want
geen andere ideeën hadden nog bezit genomen van zijn geest.
Alles werkte er toe mede om hem te plaatsen onder de invloed
van zijn moderne professoren. Hij stond zonder verweer of wapen tegenover „de machten der negatie," waardoor de orthodoxie en het geloof, waarin hij was opgevoed werden ondermijnd. Het ontbrak hem aan weerstandsvermogen, om zich met
de kracht van een eigen beginsel tegen de „geest der eeuw" te
kunnen verzetten. Zo is hij — naar eigen getuigenis — gedurende zijn theologische studies al dieper weggezonken in volstrekte neologie en vervallen tot „het meest absolute denk-rationalisme." Over deze tijd heeft hij altijd gesproken als over de
donkerste periode van zijn leven, de afval van het geloof der
vaderen en de verloochening van de orthodoxie. 7 )
Kuyper heeft echter nooit de beginselen en de leer van de
Moderne Theologie geheel aanvaard en tot „positivisme of ongodisterij" is hij niet geraakt. In de stroom van de Moderne Theologie heeft hij de zelfstandigheid van geest weten te behouden;
het oude rationalistische supranaturalisme was wellicht geheel
verdwenen, maar de Moderne Theologie heeft toch niet zo'n
invloed op hem kunnen uitoefenen, dat zijn geest hierdoor geheel tot rust kwam. Toch gold Kuyper in die dagen als aanhanger van de Moderne Theologie. Als zodanig werd hij met
wantrouwen in zijn eerste gemeente ontvangen en in 1867 nog
werd hij door bekenden uit zijn studiejaren tot de Modernen
gerekend, ofschoon hij toen reeds zeer ver van de moderne beginselen verwijderd was. 9 )
e

) Р. К a s t e e I, 14.
) Р. К a s t e e 1, 16. A. K u y p e r , Een band voor God ontknoopt, af
scheidsrede te Beesd 1867, Predicatiën, 241: ,.Μϋ werd door den geest der
eeuw een tijdlang het geloof mijner kindsche dagen geroofd. Jaren zijn
er in mijn leven verloopen, dat dezelfde vijandschap, die ik thans van
anderen ondervind, zich in mijn eigen hart tegen het Evangelie ontwikkelde.
De heilige lijn, wier uitgangspunt in mijn doop ligt, is in mijn leven niet
zonder stoornis doorgetrokken, maar afgebroken en een tijdlang uitgewischt."
e) Briefwisseling, 5, nr. 7, Groen aan Kuyper, 4 April 1867.
7
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In een scriptie over „De ontwikkeling der Pauselijke macht
onder Nicolaas I," gedateerd 2 Januari 1859 poneerde hij het
radicale, moderne standpunt over de Kerk als tijdelijk orgaan
der godsdienst, dat in 1867 door Rauwenhoff werd verdedigd. Hij
toonde zich in deze scriptie geheel doordrongen van de ideeën,
welke de nederlandse Moderne Theologie van Hegel en Rothe
heeft overgenomen. e )
Professor M. De Vries vestigde de aandacht van Kuyper op
een prijsvraag, uitgeschreven door de theologische faculteit van
Groningen, waarin een vergelijkende studie werd verlangd van
het Kerkbegrip van Calvijn en A Lasco.10) Kuyper zette zich
aan de arbeid en leverde in 1860 een antwoord in, dat door professor Muurling als vertegenwoordiger van de faculteit hoog
werd geprezen en waarmede hij de gouden medaille verwierf. ll )
Na dit eerste succes wilde hij een levensbeschrijving van A
Lasco tot onderwerp voor zijn proefschrift nemen, maar een
ernstige ziekte hield hem hiervan terug. In 1862 promoveerde
hij op het eerste gedeelte van het antwoord op de prijsvraag. In
1863 werd Kuyper als predikant beroepen naar Beesd.
Van 1862 tot 1867.
Kuyper heeft een uitvoerige beschrijving gegeven van zijn
overgang tot de gereformeerde orthodoxie in een geschrift, dat
hij in 1873 onder de titel „Confidentie" deed verschijnen. In
het tweede en belangrijkste gedeelte maakt hij duidelijk, waar
de oorsprong ligt van zijn voorliefde voor het kerkelijk vraagstuk, waarom hij deze voorliefde gewettigd acht en in welke
richting hij de oplossing ziet. Hij geeft in deze autobiographie
Ό J. С R u i l m a n n , Kuyper-Bibliographie, I, 1923, 7. L. P r a a m sm a, 14 vv.
i») De prijsvraag werd blijkens het programma certaminis literarii, berustand in het Kuyper-archief, 15 April 1859 uitgeschreven. Kuyper ver
meldt in Confidentie, 36, dat Prof. de Vries hem „in de laatste dagen van
1858" bij zich riep en zijn aandacht op de prijsvraag vestigde. Zowel het
jaartal 1S58 als de nadere aanduiding „in de laalste dagen"' moeten wel
op een vergissing berusten. Het is bekend, dat Kuyper onnauwkeurig was
in dergelijke „kleinigheden."
Щ J. L i n d e b o o m , Het nolulenboek der Groninger
Theologische
faculteit, in Ned. Arch. v. E.G., XVI, 1920, 32: „In het faculteitsarchief
bevindt zich het iudicium der faculteit, opgesteld door Prof. Muurling: het
is buitensewoon vleiend voor den bekroonde, wien geen lof gespaard
wordt. Als gebreken, welke overigens de waarde van het geheel niet ver
minderen, worden genoemd een bevangen blijven in de leer van het Evan
gelie, die geformuleerd wordt met veronachtzaming van de daden Gods
c:i Christi, in het Evangelie verhaald.*'
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een uiteenzetting van zijn Kerkbegrip, waaruit vooral de nauwe
samenhang blijkt tussen zijn bekering en het kerkelijk vraagstuk.
De kerkelijke toestanden van het midden der vorige eeuwwaren van dien aard, dat zij bij Kuyper een afkeer van de Kerk
veroorzaakten. Maar juist deze afkeer is een oorzaak geworden
van zijn bijzondere belangstelling voor het kerkelijk vraagstuk,
want daardoor is de Kerk voor hem een probleem geworden,
dat dringend een oplossing eiste. Hij kon geen genoegen nemen
met een Kerk, die haar eigen eer met voeten trad en zich de
naam van Kerk niet waardig toonde. Voorlopig uitten zich deze
gevoelens in onverschilligheid ten opzichte van de Kerk en in
antipathie tegen de bestaande Kerkorde.
In de scriptie van 1859 achtte Kuyper het tijdstip voor de Kerk
gekomen om te verdwijnen en plaats te maken voor een zuiver
innerlijke godsdienst. Deze radicale oplossing van de Moderne
Theologen heeft hem echter slechts korte tijd bevredigd, want
het volgende jaar verdedigde hij het tegenovergestelde standpunt
en sloot hij zich aan bij het Kerkideaal van de Groningers.
Als eerste duidelijk teeken van zijn belangstelling voor de
Kerk noemt hij het feit, dat de prijsvraag over het kerkelijk
vraagstuk zo'n aantrekkingskracht op hem uitoefende. Zijn
interesse werd echter vooral gewekt door het historische probleem
in de formulering van de prijsvraag. ") Het actuele kerkelijk
vraagstuk is aanvankelijk slechts van secundaire betekenis geweest en heeft zich eerst tijdens de studie naar voren gedrongen.
De prijsvraag was voortgekomen uit de aandacht voor het evangelisch Kerkbegrip bij de Groninger Theologen. In 1857 was
de Algemene Christelijke Kerk het voornaamste studieobject
geworden van het tijdschrift .,Waarheid in Liefde." De vraag
naar een oordeel over het Kerkbegrip van Calvijn en A Lasco
volgens de normen, welke het Evangelie biedt, is het resultaat
van deze nieuwe oriëntatie van de Groninger Theologie. Kuyper
is waarschijnlijk op de hoogte geweest van deze nieuwe geestesstroming, maar het is niet duidelijk in hoeverre hij reeds in
1859 de invloed ervan heeft ondergaan. Waarschijnlijk is hij
als aanhanger van de Moderne Theologie en geleid door historische interesse met de studie van het Kerkbegrip begonnen. De
moderne beginselen waren echter in hem niet diep geworteld en
werden gemakkelijk verdrongen door het kerkelijk optimisme
van de Groningers.
Kuyper verklaart de gebondenheid van zijn hart aan het ker") L.

Ρ г a a m s m a,

27.

AANGETROKKEN TOT HET KERKELIJK "VRAAGSTUK

51

keiijk vraagstuk uit een reeks gebeurtenissen, die op zijn geest
in deze periode van zijn leven een blijvende indruk hebben
gemaakt. Zo is hij diep getroffen geweest door de wijze, waarop
de werken van A Lasco, aanvankelijk onvindbaar, toch tot zijn
beschikking kwamen. Hij zag hierin het werk van de goddelijke
Voorzienigheid, die langs deze weg zijn studie van het kerkelijk
vraagstuk leidde. 1S ) De intense studie aan dit onderwerp
besteed was een eerste stoot in een nieuwe richting. Dit eiste
een langdurige concentratie en veroorzaakte daardoor een afzondering van het leidse milieu en de moderne geest. Kuyper
geraakte vervreemd van zijn medestudenten en zijn geest kwam
in een andere gedachtenwereld. ")
Zo is het te verklaren, dat een geheel jaar, uitsluitend besteed
aan de bestudering van het kerkelijk vraagstuk aan Kuyper's
geest een plooi gaf, die bleef, ook toen de groninger prijsvraag
reeds lang weer vergeten was. ") In 1859 reeds plaatst Kuyper
derhalve het begin van zijn daadwerkelijke belangstelling voor
de Kerk, welke tevens de eerste stap is geweest in de richting
van de orthodoxie. Bij de behandeling van Kuyper's Kerkbegrip
zal echter blijken, dat dit begin nog zeer onduidelijk was. Voorlopig bestond de verandering nog slechts in een afwending van
het radicale modernisme, waarin voor een Kerk geen plaats was,
en een instemming met de toekomstverwachtingen van de Groninger Theologen.
In 1860 heeft Kuyper zijn eerste werk beëindigd. Daarna kon
er echter van studeren voorlopig geen sprake meer zijn. De
prijsvraag had te veel van zijn krachten gevergd en een hersenziekte was het gevolg van zijn ingespannen arbeid. Deze toestand
van overspanning is van belang geweest voor zijn ontwikkeling.
Naar het uitwendige werd het isolement van het leidse milieu op
13
) A. K u y p e r . Confidentie, 36: „Aandachtig zelfonderzoek, gepaard
aan de herinnerinü uit diep bewogen dagen, gunt mij dan ook niet den
minstens twijfel, of de gebondenheid van mijn hart aan het kerkelijk vraanstuk, moet uit de eigenaardige indrukken van die fel bewogen periode mijns
levens worden verklaard."
14
) Briefivisseling, 6, nr. 8; Kuyper aan Groen, δ April 1867: „Een
schijnbaar toevallige omstandigheid, het schrijven naar een prijsvraag over
Lasco, was de eerste band, dien mijn trouwe Vader mij weer aanbond om
mij uit dien afgrond op te trekken. Dat werk vervreemdde me van mijn
commilitones, en bracht me in beter gezelschap dan Leiden's Academie
aanbood, in gezelschap met de groóte en ernstige geesten van een Calvijn
en A Lasco."
" ) Α. K u y p e r , Confidentie, 39: „En begrijpt ge dan niet, hoe een
jaar onder zulke indrukken uitsluitend aan bestudering van het kerkelijk
vraagstuk besteed, voor goed een plooi aan mijn geest moest geven, die
bleef, ook toen de Groninger prijsvraag lang vergelen was."
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deze wijze voltooid. Naar het inwendige werd zijn geest open
gesteld voor nieuwe indrukken, „voor gevoelens van ontvanke
lijkheid, ootmoed, berouw en genade." 1 6 ) Na een jaar van
gedwongen geestelijke rust, derhalve in de loop van het jaar
1861, kon hij weer enige verstandsarbeid verrichten. Hij maakte
studie van de engelse taal en kwam tot de lezing van een reli
gieuze roman, welke een buitengewoon grote invloed heeft
gehad op het verloop van zijn verder leven. Kuyper stelt het
zelfs zo voor, dat dit boek van Miss Yonge, getiteld „The Heir
of Redcliffe" de beslissing heeft bewerkt van wat reeds een jaar
in zijn hart omging. Hij schrijft zijn bekering tot de orthodoxie
voor een gedeelte toe aan de indruk, welke dit boek op hem
heeft gemaakt. 1 7 )
In „The Heir of Redcliffe" beschrijft Ch. M. Yonge de levens
loop van twee mannen van geheel verschillend karakter: Philip
pe de Morville, man van de wereld, overmoedig in zelfvertrou
wen en sterk door zelfbewuste wilskracht; daartegenover: Guy,
teer en gevoelig van gestel en zwak van aard, in alles het tegen
overgestelde van Philippe, maar sterk in zijn geloof door een
kracht van hoger oorsprong. Deze twee karakters komen met
elkander in strijd, waarbij de zwakkere Guy de nederlaag lijdt.
Dit is echter slechts voorbereiding om het einde van het conflict
in een scherper licht te plaatsen. Aan het sterfbed van Guy
vindt de verzoening plaats doordat Philippe nederig zijn niets
waardigheid erkent en Guy tenslotte de sterkere blijkt door
innerlijke geestkracht. Kuyper herkende in de persoon van
Philippe zichzelf en hij beleefde in de vernedering van dit trotse
karakter de inkeer van zijn eigen ziel. Het was „alsof in den
afgebroken Philippe mijn eigen hart verbrijzeld werd, alsof elk
woord van zelfveroordeeling, mij een oordeel over eigen streven
en karakter door de ziel sneed." Dit was een keerpunt in zijn
leven, ofschoon hij eerst later ten volle begrepen heeft, wat deze
ogenblikken voor hem hadden betekend.
Uit het verder verloop van het verhaal blijkt, dat de Kerk
hierin een zeer belangrijke plaats heeft ingenomen. Bijzonder
werd Kuyper getroffen en aangetrokken door liet ideaal van
de Moederkerk in dit boek beschreven. De zorgen van de Kerk
in het leven en vooral aan het sterfbed van Guy maakten op hem
een diepen indruk en wekten het verlangen op naar een Kerk,
1β

) Briefwisseling, 6, no. 8; Kuyper aan Gropn, 5 April 1867.
" J J. C. R u i l m a n n , Abraham Knijper-, 18. Briefwisselirig, 6, nr. 8;
Kuyper aan Groen, 5 April 1867. A. K u y p e r , Confidentie, 39 vv.
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die in de volle zin van het woord hem tot Moeder zou kunnen
zijn in zijn geestelijk leven. „Zulk een Kerk zag ik nooit en
kende ik niet. O, zulk een Kerk te bezitten, een Moeder, die van
der jeugd af onze schreden leidt! het werd mijn heimwee,
het werd de dorst mijns levens. Dát had mij ontbroken. Dát
moest middel ter redding zijn, en mijn ideaal voor het kerkelijk
leven was mij in dat vluchtig woord geopenbaard." 18)
Voorliefde voor de vaste vorm in het kerkelijk leven, hoge
prijsstelling op het Sacrament en waardering van de Liturgie
waren de duurzame vruchten, waarmede Kuyper's geest werd
verrijkt. De ononderbroken en rechte lijn van zijn kerkelijke
ontwikkeling heeft hier een duidelijk en vast beginpunt.
Kuyper heeft zijn Kerkideaal gevonden op de enige plaats,
waar het in het Protestantisme van die dagen nog aanwezig was:
in de Anglikaanse Kerk. Hij is in aanraking gekomen met de
ideeën van de High Church, het meest orthodoxe en kerkelijke
Anglicanisme, waartoe Charlotte Mary Yonge behoorde en waarvan zij een enthousiaste en begaafde propagandiste is geweest. 1β )
,9
) Briefwisseling, 6, nr. 8; Kuyper aan Groen, 5 April 1867. A. K u y p e r ,
Confidentie, 43, waar Kuyper dit verhaal in extenso geeft. Diep werd
Kuyper getroffen door het verhaal van de begrafenis van Guy. „Het woord
des vredes ruischte over de graven en de welluidende klanken der Engelsche Liturgie, en zoo werd zijn stoffelijk overschot ter ruste gelegd, onder
het loover van een prachtige kastanje, „rendered a home by this words of
his Motherchurch — the mother who had guided each of his steps in
his orphaned life." Daar stond ik voor. Zulk een kerk zag ik nooit en
kende ik niet. O, zulk een kerk te bezitten, „een Moeder, die van der
jeugd af onze schreden leidt!" het werd het heimwee, het weid de dorst
mijns levens. Dat had mij ontbroken. Dat moest middel ter redding zijn,
en mijn ideaal voor het kerkelijk ieven was mij in dat vluchtig woord ge
openbaard. En toen ik, nog eens het heerlijk boekske doorbladerend, naar
dio zorg der Kerke omzag, en bespeurde, hce Guy juist bewerkt was, door
wat ons schier peheel afhandig is geworden, door de hooge beteekenis van
het Sacrament, door de vaste vormen van huislijken en openbaren eeredienst. door de indrulavekkende Liturgie en het gezalfde ..Prayerbook,"
dat hij stervend nog aan Philipp vermaakte, toen was voor altijd die voor
liefde voor den vasten vorm, die hooge prijsstelling op het Sacrament, die
waardeering der Liturgie in mij geworteld, die mij nog altijd dorsten doet
met al de dorst mijner ziele naar een geheiligde Kerkstraat, waarin mijn
hart en dat der mijnen, van alle twistgevoel verre, de stille verkwikking
des vredes in het vr.ste en eeuwige eener beslissende leiding genieten kan."
·") С h а г 1 о 11 e M a r y Y о и ge, 1823—1901 propageerde in haar boe
ken de High Church Opinion. Zij stond onder de invloed van Keble. The
Heir of Bedcliiffe verschesn in 1S53. Verg. Chambers Cyclopedia of English
Litsrulure, III, 533-536. The Cambridge History of English Literature, XII,
¿77. In zijn proefschrift vermeldt Kuyper deze hoog-kerkelijke beweging
(III 0 ). Quam proximo iam ad Romanam Ecclesiali) accenserint Pusysiae
c
t Hyper-Lutherani. notum est." Op ^een punt van zijn ontwikkeling heeft
Kuyper — zonder het echter zelf te weten — dichter bij het katholieke
Kerkbegrip gestaan.
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Reeds in 1861, dus nog tijdens zijn theologische studies te
Leiden, wordt duidelijk geformuleerd, wat zijn Kerkbegrip altijd
zal blijven kenmerken: voorliefde voor de vaste Kerkvorm, voor
een Kerk, die in staat zou zijn beslissende leiding te geven door
haar voortdurende zorg en haar sterk gezag. Terwijl Kuyper
nog de invloed van de Moderne Theologie onderging, was hij in
zijn waardering van de Kerk reeds zeer ver verwijderd van de
moderne beginselen.
Er schijnt echter tegenstrijdigheid te zijn tussen dit Kerkideaal en het Kerkbegrip, zoals Kuyper dit in 1862 in zijn proefschrift heeft uiteengezet. Er is overeenstemming, inzoverre hij
tegenover hen, die de ondergang van de Kerk voor zeker hielden, een vernieuwing en heropleving van de Kerk in de toekomst
verwachtte. De uitwerking van deze gedachte kan echter niet in
overeenstemming worden gebracht met de Kerk, die reeds in
1861 — volgens zijn eigen getuigenis van 1873 — het ideaal
vormde van zijn leven en de vervulling betekende van zijn verlangens. In het Kerkbegrip van Kuyper's proefschrift is er geen
plaats voor een vaste orde noch voor Sacramenten en zeker niet
voor een beslissende leiding van een kerkelijk gezag. ïe )
Een gedeeltelijke verklaring ligt in het feit, dat de beschrijving van deze episode van Kuyper's leven dateert uit 1873. Het
is mogelijk, dat hij na 12 jaren de gebeurtenissen in een ander
licht heeft gezien en volgens zijn toenmalige inzichten de vroegere ervaringen heeft geïnterpreteerd.
Aan Kuyper zou echter een geheel onjuiste interpretatie van
deze belangrijke gebeurtenissen uit zijn leven worden toegeschreven, als hierin een afdoende verklaring van de schijnbare
tegenstrijdigheid werd gezocht. Hiertegen pleit ook, dat zijn
beschrijving nauw aansluit bij de tekst van The Heir of Redclyffe. Er moet dus wel enige tegenstrijdigheid geweest zijn.
Het Kerkideaal van 1861 kan niet in overeenstemming worden
gebracht met het Kerkbegrip van 1860: het antwoord op de prijs*o) De bedoelde tegenstrijdigheid komt duidelijk tot uiting in Kuyper's
wijze van spreken over de Kerk als Moeder van de gelovigen. In Conjidentie is reeds zijn hoge achting van de Kerk als Moeder aangewezen. In
zijn proefschrift heeft hij deze benaming van de Kerk afgekeurd. A. K u y p e r , LHsquisitio, 113, „Matris, in Ecclesia describenda, imaginen!, quae a
Cypriani inde tempore stabilem habuit sedem in Ecclesiologia Romanensium, et Calvino quoque tantopere placebat, nusquam in Lasci scriptis
deprehendi." 178 Kuyper stelt Calvijn als theologus tegenover A Lasco als
anthropologue. „Idcirco Calvinus theologus matris imagine in Ecclesia
depingenda maxime delectatur." Het beeld van de Kerk als Moeder paste
niet in Kuyper's moderne Kerkbegrip.
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vraag, en 1862: het proefschrift. Het feit, dat het proefschrift
slechts in geringe mate afwijkt van het antwoord op de prijsvraag, kan hiervan geen voldoende verklaring geven, want het
klinkt onaannemelijk, dat hij in 1862 geschreven zou hebben
tegen zijn overtuiging in, alleen omdat hij niet in staat was het
antwoord op de prijsvraag opnieuw te redigeren of een ander
onderwerp voor zijn proefschrift te bestuderen.
De eigenlijke en volledige verklaring moet wel hierin worden
gezocht, dat zijn verlangens en idealen in deze tijd nog anders
waren georiënteerd dan zijn wetenschappelijke overtuigingen.
Zijn gedachten en redeneringen stonden nog in sterke mate
onder de invloed van de Moderne Theologie of — speciaal wat
zijn Kerkbegrip betreft — van de Groninger Theologie. Daarom
is in het proefschrift weinig te merken van de verandering, welke
tussen 1860 en 1862 in Kuyper's leven had plaats gegrepen. Zijn
idealen hadden zich echter reeds van die invloed losgemaakt en
aansluiting gevonden, niet bij de moderne ideeën, zelfs niet bij
de gereformeerde of confessionele opvattingen, maar bij het
anglikaanse Kerkbegrip. Als theoloog verkeerde hij nog in het
milieu van de Vrijzinnige Theologie, maar als christen —
ondanks alles toch gelovig gebleven — stond hij hier reeds ver
buiten. Deze verklaring is ook te lezen in „Confidentie," waar
Kuyper schrijft, dat zijn geest in deze tijd wel reeds innerlijk was
omgezet, maar nog niet met het licht van het Woord bestraald. ai )
Dit kah aldus worden geïnterpreteerd, dat deze innerlijke omzetting betrekking heeft op zijn Kerkideaal, dat reeds rechtzinnig
was, maar dat het licht van het Woord zijn wetenschappelijke
overtuigingen nog niet had gezuiverd. In nog duidelijker bewoordingen schrijft hij aan Groen: „Van dat oogenblik af ica# ik
orthodox van levensgrond, zonder het zelf te weten. De verlichting ontbrak mij, 't hart had nog geen lichtstraal geworpen
op het intellect." ")
Als vrijzinnig predikant, maar volgens eigen getuigenis reeds
orthodox van levensgrond en neigend tot het Evangelie, ging
Kuyper in Augustus 1863 naar Beesd. ") De geloofscrisis, waarvan de allereerste tekenen reeds in 1859 zijn aan te wijzen en
die in 1861 het eerste critieke stadium had doorgemaakt, was
toen nog niet tot een duidelijk eindpunt geraakt.
Kuyper werd de geestelijke leider van een Kerkgemeente, die
" ) K. K u y p e r , Confidenlie, 46.
« ) Briefwisseling, 6, Dr. 8; Kuyper aan Groen, 5 April 1867.
гз
) A. K u y p e r , Eev band voor God ontknoopt, Predicatiën, 242.
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voor het merendeel bestond uit streng conservatieven, maar
„zonder de echte gloed." Het was een geestelijk dor milieu,
waarin hij geen voedsel vond voor zijn ziel. Er bevond zich
echter onder zijn gemeenteleden een groep zogenaamde malcontenten, die zich van de overigen afgescheiden hielden in de zelfbewuste overtuiging, dat zij alleen de voortzetters waren van het
zuivere gereformeerde Calvinisme. Zij werden beschouwd als
hoogmoedige zonderlingen en lastige dwepers, die men het beste
maar uit de weg kon gaan. Kuyper wilde echter deze mensen,
die ook aan zijn zorgen waren toevertrouwd, niet geheel verwaarlozen. Hij werd er verre van innemend ontvangen, omdat
hij als modern gezind dominé bekend stond. Bij nadere kennismaking vond Kuyper juist bij deze pietistische conventikel-christenen, wat hij tot dan toe onder de zogenaamde rechtzinnigen
tevergeefs had gezocht: een waarachtige overtuiging, een echt
geestelijk leven en een oprechte belangstelling in een geestelijke
orde van zaken. Zij waren de dragers van een goed geordende
wereldbeschouwing naar oud-gereformeerde trant.
Kuyper
zocht toenadering tot deze mensen, maar aanvankelijk ontmoette
hij niets dan tegenstand. Zij wilden van geen toegeven en
inschikkelijkheid tegenover de moderne dominé weten. Aldus
kwam hij voor de keuze te staan: onvoorwaardelijk met hen mee
te gaan en de „volle souvereine genade" aan te nemen, waarin
deze fijne Gereformeerden hun Christendom beleden, óf zich er
tegen te verzetten. Kuyper koos het eerste. Vooral een eenvoudige vrouw, Pietje Baltus geheten, heeft hierbij grote invloed
op hem uitgeoefend. ")
Deze tweede crisis in het bekeringsproces moet reeds tegen
het einde van 1863 of in het begin van 1864 hebben plaats
gehad, want in deze tijd, vóór Juli 1864 heeft hij de Moderne
Theologie beschreven als een monster, dat de Nederlandse Kerk
bedreigde. ")
" ) A. K u y p e r , Confidentie, 43 vv. Eén factor, welke waarschijnlijk
van betekenis is geweest in dit bekeringsproces, wordt door hem niet genoemd, namelijk zijn diepe en oprechte eerbied voor de Heilige Schrift,
waarvan Kuyper heeft getuigd, dat ze hem zelfs tijdens zijn leidse jaron
niet heeft verlaten. Juist in deze jaren werd te Leiden de historische
critiek op radicale wijze beoefend. Een theologie, welke met Gods Woord
had afgerekend, kon hem geen bevrediging schenken.
ï5
) L. Ρ г a a m s m a, 48 vv. Kuyper heeft zijn houding tegenover de
Moderne Theologie duidelijk gemaakt in een lezing Hel Modernisme een
Fola Morgana op Christcliik gebied, gehouden in 1871 te Amsterdam. De
beeldspraak in deze titel was niet nieuw. Tevoren reeds had Gunning ge
schreven over het Fata Morgana in de dampkring van de 19de eenic. Ve'ra.
J. С R u l l m a η n, Kuyper-Bibliographie. I, 120-127. Ook de benaming
„Modernisme'' was niet geheel nieuw. K. H. R o e s s i n g h . Ve Mo-
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Hiermede trad de orthodoxie in de vorm van de streng gere
formeerde rechtzinnigheid op bewuste wijze in zijn leven. Hij
had het levende geloof van Gods souvereiniteit aanvaard en de
allesbeheersende werking van de volle souvereine genade in
zijn leven en in geheel de wereld erkend. Zijn religieuze over
tuiging en zijn gevoel vonden bevrediging bij deze steile Cal
vinisten. Zijn verstand kon echter hierin niet blijven rusten.
De theologische studie en de Moderne Theologie hadden in hem
tenminste dit bewerkt, dat hij geen genoegen kon nemen met het
denken van vroeger eeuwen. Het conservatieve van de malcon
tenten is hem altijd vreemd gebleven en hij heeft zich niet thuis
kunnen voelen in een gedachtenwereld uit andere tijden, al
waren dat dan ook de tijden van de Hervorming. Van de Mo
derne Theologie heeft hij dit overgehouden, dat hij altijd
„modern" wilde zijn in zijn denken en een taal wilde spreken,
die ook door de mensen van zijn tijd kon worden verstaan. !!C )
Kuyper zocht dus naar een nieuwe vorm voor de gerefor
meerde gedachten over zonde, genade en souvereiniteit Gods. De
Moderne Theologie had reeds voor hem afgedaan, want deze
betekende juist de radicale ontkenning van al deze leerstukken
door de leer van het monisme en van het humanisme of de voor
treffelijkheid der menselijke natuur. Hij verwachtte nieuw
inzicht te vinden bij de theologen, die als de vertegenwoordigers
van de orthodoxie en tevens als dragers van moderne gedachten
werden beschouwd. Tot dan toe waren deze orthodoxe theologen
geheel buiten zijn gezichtkring gebleven; hij zag ze slechts in de
caricaturale vorm, waarin ze te Leiden door de Moderne Theolo
gen werden voorgesteld. Kuyper moest toegeven, dat hij de
S7
christelijke denkers van zijn eeuw zelfs niet bij name kende. )
Het eerst werd Kuyper aangetrokken door Gunning, want van
hem had hij gehoord in de leidse kringen. Gunning leidde hem
tot de geschriften van de la Saussaye. Aldus is hij in aanraking
gekomen met de Ethische Theologen en een tijdlang heeft zijn
geest hier voldoening gevonden. De geschriften van deze voor
treffelijke vertegenwoordigers van de orthodoxe theologie in
Nederland boeiden hem in hoge mate; vooral Gunning heeft
(ferne Theologie in Nederland, 206 ceeft een citaat van II. Oort van 1P70,
waarin de naam reeds voorkomt. Kuyper heeft echter door zijn gerucht
makende brochure veel bijgedragen tot de verspreiding van deze benaming.
Over de oorspronci van de term .,modernisme'' verg. J. R i v i è r e , Le
Modernisme dans VEglise, Paris, 1929, 14 vv.
^6) А. К u у ρ e r, Confidentie, 4δ v.
27
) Α. K u y p e r , Confidentie, 45; Briefwisseling, 6, nr. 8; Kuyper aan
Groen, 5 April 18137.
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inhoud geschonken aan zijn geest. Hoewel Kuyper later tegenstander is geworden van de Ethische Theologie, heeft hij toch
nooit de grote invloed van deze zijde op zijn theologische ontwikkeling onderschat; hij erkende, dat de Ethische Theologie
een schakel is geweest in zijn ontwikkeling, die hij nooit genoeg
heeft kunnen waarderen.
Op de duur konden de Ethische Theologen hem echter niet
bevredigen, want hij miste hier, wat dezen hem onmogelijk
konden geven: vaste lijnen en duidelijk omschreven begrippen.
Gunning en de la Saussaye waren hem „bezielend, boeiend, wegslepend, maar te relatief, te onvast in de definitie, te vloeiend en
stromend, te gistend en zwevend om vastheid te geven aan den
geest." Wat in Nederland niet te vinden was, ging hij zoeken in
het buitenland, maar hij bleef hierbij binnen dezelfde kring van
de Ethische en „Vermittlungs"-Theologie. Martensen, Nitsch,
Lange, Vinet en nog andere theologen werden door hem gelezen.
Het is niet verwonderlijk, dat hij ook hier geen duidelijke geformuleerde antwoorden vond op de vragen, die hij zich stelde,
want zijn kennismaking met de buitenlandse schrijvers betekende
slechts een verandering van personen, niet van theologie. Door
geen nederlandse, franse of duitse theologie ten volle bevredigd,
kwam Kuyper tenslotte tot Calvijn. Het kan misschien vreemd
lijken, dat hij niet eerder zijn toevlucht bij Calvijn heeft gezocht.
Hij kende hem toch, had een jaar lang zijn werken bestudeerd.
Maar deze kennismaking was niet van die aard geweest, dat zij
bij hem gevoelens van sympathie kon opwekken. Zijn proefschrift is een directe bestrijding van Calvijn's Kerkbegrip. Er
was dus een innerlijke omkeer en een nieuw inzicht nodig, om
hem weer tot Calvijn te brengen. Een gids op zijn weg ontmoette
Kuyper in Kohlbrügge, met zijn „forsgespierde, diepgedachte
levenswoorden." Hier vond hij tenslotte in zuivere vorm en in
overvloedige mate, waaraan zijn geest behoefte gevoelde. Eerst
Calvijn toonde hem „de vaste onbedriegelijke lijnen, wier spoor
slechts behoefde geteekend te worden, om tot volledig vertrouwen uit te lokken."
Kuyper ontdekte nu een treffende overeenkomst tusschen
Calvijn's leer en het leven van de zogenaamde malcontenten
onder zijn gelovigen. Dezen hadden hem tot Calvijn gebracht,
Calvijn leidde hem weer tot de gereformeerde Puriteinen, want
wat zij hem hadden gezegd, vond hij ook in diens werken. Hij
stond voor een raadsel: hoe was het mogelijk, dat wat Calvijn
had geleraard, nog voortleefde onder eenvoudige landlieden in
een betuws dorp? Er was maar één oplossing: „Calvijn had een
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Kerk gesticht, en door dien vasten Kerkvorm zegen en vrede in
de ontvankelijke gemoederen weten te spreiden, onder alle
natiën van Europa en over zee, in stad en vlakte, lot bij den arme
en den man, die niets was."
Als Kuyper een vergelijking maakt tussen Calvijn en de Ethische Theologen, blijkt, dat ooit hier de Kerk het beslissende
punt is geweest. „Juist op het stuk der Kerk waren de systemen
van Gunning, de la Saussaye, Martensen en Lange het zwakst.
Slechts terloops werd nu en dan het thema door hen aangeroerd.
In alles heerlijk, was in dit opzicht hun woord juist onbeslist,
geen spoor zelfs aanwijzend, u latend in verlegenheid!"
Het is niet waar, dat de Ethische theologen, bijvoorbeeld Gunning, slechts terloops over de Kerk hebben gesproken, maar
terecht stelt Kuyper tegenover de onbepaalde gedachten van de
Ethischen de vaste lijnen van Calvijn's ecclesiologie. De rich ling,
waarin hij van meetaf de oplossing van het kerkelijk vraagstuk
heeft gezocht, maakte het hem onmogelijk lang met de Ethischo
Theologen te sympathiseren.
Oude herinneringen uit de tijd, dat hij Calvijn bestudeerde
kwamen nu weer bij Kuyper op: hoe deze geschreven had „van
de Kerk als onze Moeder," en hij bracht zijn nieuwe ervaringen
in verband met wat hij uit het boek van Miss Yonge had geleerd.
Niet meer alleen uit de beschrijvingen van een boek, maar in de
levende personen werd hem nu duidelijk „wat wondere, onuitsprekelijke, nauwlijks gelooflijke kracht een geestelijk georganiseerde Kerk" kon uitwerken.
Hiermede was het kerkelijk vraagstuk in beginsel reeds opgelost. Het gebrek aan vaste Kerkvorm was hem het Carthago
delenda; het herstel „van een Kerk, die ons ten Moeder kan zijn"
het doel van zijn leven geworden. '*)
Kuyper heeft in Confidentie een ontwikkeling beschreven,
welke loopt van 1858 tot 1873. Vanzelfsprekend beziet hij de
gebeurtenissen, welke in deze jaren zijn leven hebben bepaald,
in het licht van zijn uiteindelijk standpunt. Het is daarom niet
gemakkelijk deze feiten aan een bepaald jaar te verbinden. De
bekering te Beesd moet — zoals boven bewezen is — in 1863 of
1864 geplaatst worden. Daarna heeft hij de orthodoxe Ethische
Theologen bestudeerd. Maar wanneer is Kuyper tot het inzicht
gekomen, dat de Ethische Theologie hem geen bevrediging kon
schenken en alleen Calvijn het juiste antwoord verschafte op
zijn vragen?
» ) A. K u y p e r , Confidentie, 46, 47.
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Wat het eerste betreft, is er enig houvast in een bijzonderheid,
door Kuyper vermeld naar aanleiding van zijn veranderde
houding tegenover de Ethische Theologie, namelijk een ontmoe
ting met Bronsveld, die plaats moet gehad hebben tijdens zijn
verblijf te Beesd. Maar dit betreft nog slechts het begin van zijn
20
afkeer van de Ethische Theologie. )
Het is niet waarschijnlijk, dat Kuyper reeds in 1867 zijn stand
punt tegenover de Ethische Theologie definitief heeft gewijzigd,
want hij heeft in deze tijd nog sterk de invloed er van ondergaan.
Een vergelijking tussen het oordeel, dat hij in Confidentie geeft
over de Ethische Theologie met wat hij 6 jaar vroeger in een
brief aan Groen heeft neergeschreven, is in dit opzicht leerzaam.
In 1867 schrijft hij over de „Christelijke denkers onzer eeuw,"
die hem hebben onderwezen in „de Heilige Waarheden van ons
Evangelie." Geen woord van critiek wordt hier gehoord en
Kuyper schijnt zich zonder voorbehoud bij deze theologen aan te
sluiten. De naam van Calvijn wordt niet genoemd.3<l) De meest
waarschijnlijke reconstructie is, dat hij van 1864 tot 1867 de Ethi
sche Theologen heeft gelezen, hierdoor niet voldaan de werken
van Calvijn weer ter hand heeft genomen en dat hij eerst na 1867
definitief aan Calvijn de voorkeur heeft gegeven boven de ortho
doxe theologen van de 19de eeuw.
Van 1867 tot 1873.
In deze periode is Kuyper's geloofsovertuiging tot meer
vastheid en preciesheid gekomen. 31 ) Hij werd van orthodox tot
gereformeerd calvinist. Het beginpunt is 1867, omdat hij zich
toen voor het eerst als overtuigd orthodox heeft kenbaar ge
maakt; het eindpunt wordt geplaatst in 1873, omdat Kuyper in
dit jaar op duidelijke wijze zijn beginselen en zijn program heeft
uiteengezet en zijn houding tegenover andere partijen en rich
tingen heeft bepaald. Tussen deze jaren liggen een ontwikkelig en een keerpunt, de derde crisis in Kuyper's leven.
"") A. K u y p e r . Confidrntie, 47. Kuyper ontmoette op een гіпц егRaderins Bronsveld. Op de vraag van Bronsveld, wat hij het meest las,
antwoordde Kuyper: Gunning en de la Saussnye. Bronsveld merkte toen
op: . . Z o o ! . . . . genoeg heb ik er niet aan!'' En Kuyper moe?t bekennen,
dat het hem zelf ook zo ging. Deze ontnioetina moot hebben plaats gehad,
teen Kuyper nog in Beesd en Bronsveld in Ophemert predikant was. Want
in die tijd behoorden zij tot dezelfde classis en rins.
50
) Brieficisselifig. 6, nr. 8; Kuyper aan Groen. 5 April 1867.
3i
> A. K u y p e r , Predicntien, JnleidiiTï', 5: .,Vanzelf i^ in de perioJe,
die van 1867 lot 1873 verliep, miin geloofsovertuiging е е Ы van lieverlede
tot meerdere vastheid en preciesheid gekomen."
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Zijn eerste optreden had betrekking op de kerkelijke strijd
van die dagen. Het Kerkprobleem, dat al geruime tijd de
algemene aandacht in de Nederlandse Hervormde Kerk opeiste,
openbaarde zich in verschillende vormen, al naar gelang de
omstandigheden. In 1S67 was het de nieuwe verkiezingswijs, die
strijd en tegenstellingen deed ontstaan. In dit jaar publiceerde
Kuyper zijn eerste brochure naar aanleiding van het reglement
op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping
van predikanten. 3 -) Hij gaf hierin een duidelijke uiteenzetting
van de stand van de kwestie en motiveerde zijn standpunt. De
brochure trok de aandacht. Aanvankelijk stonden de orthodoxen
er wantrouwig tegenover, want in de kleine kring, waarin zijn
naam gekend werd, was van zijn overgang tot de orthodoxe rich
ting nog niets doorgedrongen. Maar de inhoud ervan legde een
ondubbelzinnig getuigenis af van zijn rechtzinnigheid. Aan dit
eerste optreden viel een zeer gunstig onthaal ten deel van
de kant van de leiders der orthodoxe partij: Groen en de
la Saussaye. " )
Het gevolg hiervan was, dat de pas opgetreden auteur, die
zo'n overtuigend bewijs zowel van zijn orthodoxie als van zijn
bekwaamheid had gegeven, met een gretigheid, waarover Kuyper
zelf verbaasd stond in de kring van de toonaangevende ortho
doxen werd opgenomen.") In hetzelfde jaar nog ontving hij
door toedoen van N. Beets een beroep naar Utrecht, dat in die
dagen gold als een bolwerk van de orthodoxie. Doedes en van
Oosterzee verdedigden aan de universiteit van deze stad het
wonder en de Openbaring tegen de aanvallen van de Moderne
Theologie; de utrechtse protestanten toonden zich trouw aan de
rechtzinnige leer en waren afkerig van alle nieuwlichterij. Het
is daarom begrijpelijk, dat Kuyper zich aangetrokken voelde tot
zijn nieuwe standplaats, want Utrecht was voor hem: „een stad
op de berg," een „Sion Gods, een brandpunt van hoger geestes3
-) A. K u y p e r ,
Wat moeten ιοί; doen, het stemrecht aan onszelven
houden of den kerkeraad machtigen?
Vraag bij de uilvoering van art. 23
toegelicht,
Culemborg, 1867.
33
) Briefwisseling, 5, nr. 7; Groen aan Kuyper, 4 April 1867. D e l a
Saussaye
gaf een zeer gunstige recensie in De Verecniging: Christe
lijke Stemmen, 1867, 654-656. Hij noemde de brochure van Kuyper „het
grondigste en meest afdoende" dat hierover was geschreven.
34
) A. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, Й4, gericht aan Dr J. .T.
van Toorenenbergen: „In uw kring, Gij weet het beter dan iemand, zeer
waarde Broeder, heb ik mij niet ingedrongen; maar had men den pas opge
treden auteur met een gretigheid, die ik eerst niet begreep, opgenomfn.
Buiten alle afmeting was zelfs de consideratie waarmee men aanvankelijk
den novus homo in dien kring der toongevers tegentrad."
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leven." „Een welkom keerpunt in zijn leven" noemde Kuyper
zijn komst te Utrecht. 35 )
In zijn intreerede, uitgesproken in de Domkerk te Utrecht,
behandelde Kuyper het vraagstuk van de Kerk, naar zijn mening
„thans het eerste in rangorde." Hij achtte de tijd voor de oplossing van het Kerkprobleem gekomen, want de Nederlandse
Hervormde Kerk verkeerde door de ondermijning van het wezen
der Kerk en door de verwaarlozing van de vaste Kerkvorm in
een staat van ontbinding; van de Kerk der vaderen was nog
slechts een ruïne overgebleven. Kerkherstel of zelfs stichting
van een nieuwe Kerk was absoluut noodzakelijk. De bestaande
Kerkvorm: de synodale organisatie was verouderd en een nieuwe
vorm: de vrije Kerk, moest hiervoor in de plaats komen. 36 )
Dat Kuyper niet aarzelde zijn beginselen toe te passen in de
practijk van het kerkelijk leven, bleek reeds in 1868, toen de
orthodoxe Kerkeraad van Utrecht onder zijn leiding in een
ernstig conflict geraakte met de Algemene Synode naar aanleiding van de jaarlijkse, schriftelijke kerkvisitatie. Ter rechtvaardiging van dit autoritaire optreden, waarvan de verantwoordelijkheid op hem terugviel, publiceerde hij een brochure, waarin
op ongehoord felle wijze de toestand in de Kerk en vooral de
synodale organisatie als de bron van alle ellende en van de
leugen in de Kerk werd gehekeld. ") Van Groen en Gunning
31
>) A. K u y p e r , Predicatiën, 255, 319. Gedenkboek aan Prof. Dr A.
Kuyper bij zijn vijf en twintigjarig jubileum als Hoofdredacteur van De
Standaard, 69: ,.Niet zoo lange dagen daarna werd ik naar Utrecht beroepen. Voor mij, die het orthodoxe Nederland toen nog slechts uit de verte
kende een „Sion Gods."
3e
) A K u y p e r , De Mensclncording Gods het levensbeginsel der Kerk,
intreerede tiitgesproken in de Domkerk te Utrecht, den lOden November
1867. Predicatiën, 253 vv. In zijn afscheidsrede, te Utrecht gehouden in
1870, welke eveneens over het kerkelijk vraagstuk handelde, Predicatiën,
303, herinnerde Kuyper aan zijn intreerede. „Ñeen, het is niet de gelegenheid, maar de stof van dat eerste woord, dat mij noopt tot die herinnering,
liet gold — licht heugt het nog een enkelen uwer — het kerkelijk vraagstuk. Van dát vraagstuk sprak ik, als m.i. thans het eerste in rangorde.
Ik bestreed de іпеепіпц, alsof dat vraagstuk uw geloof uiet raakte. Ik
waagde te vermoeden, dat de lijd van oplossing voor dat vraagstuk geko
men was, en ontveinsde u mijne bedoeling niet, om zelf daarbij naar plichts
betrachting te streven."
37
) A. K u y p e r , KerkvMtatic te Utrecht in 1SG8 viel het oog op den
kritieken toestand onzer kerk. historisch toegelicht. Kuyper behandelt de
volgende punten: I De leugen in de kerk; II Wat is kerkvisitatie :
III De synode en haar reglement; IV Wat Utrecht's kerkeraad deed!
In het eerste punt stemt Kuyper overeen met A. Pierson's kritiek op da
kerk, maar niet met zijn liefdeloze spot, 5: „Ook mij is de kerk van leugen
inwendig verteerd, zoo onnatuurlijk, zoo onoprecht, zoo onwaar, dat hot
luide van de daken moet gepredikt worden, zoo luide, dat het tenslotte
door niemand meer kan worden geïgnoreerd. Zelfs in Pierson begroet
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ontving hij instemming en steun, maar anderen, waaronder ook
de la Saussaye en van Toorenenbergen, die hem het jaar tevoren
in de orthodoxe partij hadden opgenomen, keurden zijn optreden
te Utrecht en zijn rechtstreekse aanval tegen de synodale organisatie af. 38 ). Deze eerste actie van Kuyper bracht de gemoederen sterk in beroering en verwekte tegenspraak en onrust.
Maar het was nog slechts een voorspel!
Zo werd al spoedig duidelijk, dat de gematigde orthodoxen
een vijand, die van geen matiging wist, binnen de veste hadden
gehaald. Kuyper hoorde in deze kringen niet thuis. Daarvan
waren de orthodoxen en daarvan was ook hij zelf reeds na ruim
een jaar overtuigd. Zowel door zijn opvattingen als door zijn
karakter is hij een vreemde figuur geweest in de partij, die de
vrede in de Kerk als doel stelde van haar streven.
In de kennismaking met de orthodoxen had Kuyper reeds iets
ondervonden wat hem teleurstelde en twijfel bij hem opriep, of
hij zich wel op de goede weg bevond. Hij had zijn „bekering"
voor een groot gedeelte te danken aan het voorbeeld en aan de
strenge vermaningen van de malcontente gereformeerden, de
fijne calvinisten, die zijn volle sympathie hadden gewonnen. In
de kringen echter, waarin hij in 1867 kwam te verkeren, constateerde hij een algemene en hevige antipathie juist tegen dit soort
van mensen. „De nachtschool," of „De veluwsche menschen"
werden zij genoemd en over hen werd geen goed woord gehoord.
Er moest wel een grote afstand zijn tussen de orthodoxie van
deze eenvoudige gereformeerden en de orthodoxie van de theologen der rechterzijde, want over de Groningers en zelfs over de
Modernen werd met meer waardering gesproken dan over dit
slag van bekrompen, antieke en onverdraagzame calvinisten.
Kuyper was dus wel gedwongen een keuze te doen tussen het
eem-oudige gereformeerde volk en de wetenschappelijke
orthodoxie.
Aanvankelijk had het de schijn, alsof deze keuze ten nadele
van de eersten uit zou vallen. Een jaar lang, van 1867 tot 1868
ian ik bij dien strijd een bondgenoot, wiens stoute de^en ik waardperen
kan, zoo mij slechts dit ééne vergund blijve, dat ik met heilige smart bespreek, wat zich aan hem slechts ridicule voordoet, en dat het mij nog om
herstel te doen is, waar hij reeds peroreert bij een graf."
36
) Briefwisseling, 13, nr. 16; Groen aan Kuyper, 6 September 1868. 13,
nr. 17; Kuyper aan Groen, 29 September 1868: ,,Gij hebt mijn hart daardoor (Groen's woorden van sympathie) verkwikt. De bedeesde, consequentieschuwe menigte isoleert mij. schuwt mij en laat mij alleen staan,
en behalve uw woord, was een schrijven van Br. Gunning het eenig woord
van broederlijke steun, dat ik ontving.''
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ii de rechte lijn van Kuyper's ontwikkeling onderbroken geweest
door zijn medewerking met de Ethische Theologie.
Maar de
gebeurtenissen te Utrecht in 1868 en de reactie hierop juist van
orthodoxe zijde, maakten een eind aan deze periode van aarzeling
en vormden het begin van zijn optreden tegen de synodale organisatie en van zijn strijd aan de zijde van Groen van Prinsterer
tegen de ethisch-irenischen of gematigde orthodoxen: de la
Saussaye, Beets, van Toorenenbergen en anderen. Kuyper
bepaalde zijn keuze op de orthodoxie van het volk, de voortzetting van de oude, calvinistische stroom en keerde zich af van de
„orthodoxie van den kansel," welke uit het buitenland, vooral
van de duitse academiën was geïmporteerd. 39 )
Juist in deze tijd van toenemende verwijdering tussen Kuyper
en de gematigde orthodoxie traden drie personen in zijn leven,
die de verandering van richting aanwijzen: Hoedemaker, Kohlbrügge en Groen van Prinsterer.
Hoedemaker heeft zich aan de zijde van Kuyper geplaatst ter
verdediging van het gereformeerde beginsel, maar uit niets
blijkt, dat hij aanzienlijke betekenis heeft gehad voor Kuyper's
ontwikkeling.
Kohlbrügge heeft zeker grote invloed op hem uitgeoefend,
doch het is niet gemakkelijk te formuleren waarin deze precies
heeft bestaan. Hij behoorde tot de orthodoxen, maar zijn rechtzinnigheid was van een geheel ander gehalte dan die van de la
Saussaye en zijn volgelingen. Kuyper heeft waarschijnlijk in de
prediking van Kohlbrügge een zuivere weergave gezien van wat
er nog leefde onder het eenvoudige gereformeerde volk. Zo kon
Kohlbrügge voor hem een gids zijn op zijn weg van het fijne
gereformeerde Christendom der malcontenten tot Calvijn's theologie. Zijn sympathieke houding tegenover Kohlbrügge werd
Kuyper door de rechtzinnigen zeer kwalijk genomen. Hij noemt
dit zelfs één van de factoren, die zijn uitstoting uit de partij van
de gematigd orthodoxen hebben bewerkt. 40 )
Van groot belang is zijn verhouding tot Groen van Prinsterer
en de Confessionele Partij. Tot 1867 heeft hij geen invloed
ondergaan van confessionele zijde. In 1864 was hij op toevallige
wijze met Groen in schriftelijk contact getreden. Vóór 1867 had
hij geen enkel geschrift лгап Groen gelezen en eerst in 1869
leerde hij hem persoonlijk kennen. " ) Onafhankelijk van de
з')
40
)
A1
)
p о г,

Α. Κ ιι у ρ e г, Revisie der Revisie-legende, 34, 35, 38.
Л. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 27, 28.
lìriefu-isseling, 1, nr. 1; Kuyper aan Groen, 6 October 18C4. А. К u yBedoeld noch gezegd. Ίο. Gedenkboek, 1870, 09 vv. de re Je van Kuy-
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Confessionele Richting is Kuyper, geleid door zijn streven naar
herstel van de vaste Kerkvorm, tot overeenstemming geraakt met
Groen's beginselen over het recht der Belijdenis. Op de pre
dikantenvergadering van 1868 verdedigde hij tegen van Toorenenbergen het juridisch-confessionele standpunt.
In 1870
hield hij een referaat over de Belijdenis, dat door Groen als
een prachtig stuk werd geprezen. " )
Kuyper heeft zich geestverwant en leerling van Groen ge
noemd, maar het laatste geldt slechts in geringe mate van zijn
theologie. Zij stemden overeen in de waardering van het Kerkinstituut, de zelfstandigheid der plaatselijke kerken en het
nederlandse karakter van Kerk en Belijdenis, maar waren het
in zeer belangrijke punten oneens. Vanaf 1868 heeft Kuyppr
aan de zijde van den leider der Confessionelen gestaan tegen
over de ethisch-irenischen. Kuyper heeft het politieke, maat
schappelijke en kerkelijke program van Groen voortgezet, en
wel op een wijze, waartoe deze zelf niet in staat was geweest. Dit
is hem door de la Saussaye en anderen zeer kwalijk genomen.
Zijn „doen in politiek" was een steen des aanstoots voor de Ethi
sche Theologen. " )
In 1869 kwam de schoolkwestie aan de orde. Op de achtste
Algemene Vergadering van de „Vereeniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs," in Mei 1869 te Utrecht gehouden
stond Kuyper naast Groen tegenover Beets en de la Saussaye.
Hij beschouwde dit als een principieel verschil, dat reeds lang
in latente toestand had bestaan, maar eerst nu tot uiting was
gekomen. " )
per. 71: „Dit duurde tot 18 Mei 1879, toen ik in de Consistorie-kamer van
de Domkerk te Utrecht, op een voor mij onvergetelijke avond, voor het
eerst den man ontmoette, die door zijn eersten blik, door zijn eerste woord,
mij terstond zoo machtig aangreep en imponeerde, dat ik van die ure af
zijn geestverwant, neen, meer zijn geesteskind ben geworden."
* 2 ) L. P r a a m s ma, 88 v. Briefwisseling, 91, nr. 107; Groen aan Kuyper,
2 Mei 1870.
* э ) A. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 27; Bedoeld noch ge
zegd, 25. Kuyper moest van de la Saussaye horen: „Gij bederft alles voor
ons; want de partij van Groen was er zoo goed als onder, maar door uw
schrijven ontvangt ze nu weer levenskracht."
" ) De Heraut, 1870, no. 11, 18 Maart tot no. 21, 27 Mei, een reeks artikelen
van Kuyper onder de titel Een zeer ernstig geschil over het meningsver
schil gerezen in de schoolkwestie tussen de Confessionelen (Groen) en de
Irenischen (Beets en de la Saussaye.) „Naar mijn overtuiging is nu slechts
ter goeder ure uitgebroken, wat reeds jaren lang in het verborgen heeft
gesmeuld
Men was het niet eens, al scheen men het eens te zijn. Dit
gaf een valsche, een gewrongen verhouding, die beiderzijds de geestelijke
kracht verlamde. Er was schijn van uniformiteit, maar zonder eenheid van
levenswortel, en hoe lang men de scheuring van het hout dan ook tegen-
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Belangrijker was de vraag naar het gezag van de Heilige
Schrift, welke direct de persoon van Kuyper betrof. Als het
voornaamste, wat hij door zijn kerkelijke opvoeding voor heel
zijn leven heeft meegekregen, en wat hem zelfs in de jaren van
zijn theologische studie te Leiden is bijgebleven, beschouwde
hij zijn diepe eerbied voor de Heilige Schrift. ") Na zijn overgang tot de orthodoxie was zijn aandacht dan ook onmiddellijk
gericht op het Woord Gods als basis van operatie voor alle
orthodoxen. In 1869 heeft hij een plan ontworpen van een uitvoerige „geschiedenis der openbaring." Om dit plan te kunnen
verwerkelijken deed hij een beroep op de medewerking van de
vooraanstaande mannen der orthodoxe partij. In beginsel werd
de gevraagde hulp toegezegd, maar hieraan werd de voorwaarde
verbonden, dat de denkbeelden van de redacteur niet te eng
mochten zijn. Op deze conditie is geheel de onderneming vastgelopen. Kuyper schreef een inleiding, waarin hij als zijn vaste
overtuiging te kennen gaf, dat „de Schrift IS Gods Woord" de
enige adacquate uitdrukking moet worden genoemd voor de
waarheid omtrent de Bijbel. Alleen Gunning en Hoedemaker
konden hiermede instemmen, de overigen waren het met deze
formulering niet eens.
Het gezag van de Heilige Schrift was, vooral na het optreden
van de Moderne Theologie, een omstreden kwestie geworden.
Het dispuut concentreerde zich op de keuze tussen de twee
formules: De Schrift is Gods Woord, of: in de Schrift is het
Woord Gods. Kuyper verdedigde de eerste formulering, in overeenstemming met wat de Gemeente van Jezus Christus door alle
eeuwen heen over de Heilige Schrift had beleden. Ook hier
deed hij weer op besliste wijze een keuze, tegen de gematigde
orthodoxie en vóór de ongeletterde gereformeerden, die door de
houde, door de ijzeren groeikracht komt de eindelijke splitsing der stammen t o c h . . . . Niets wenschen we daarom liever, dan dat de strijd zoo principieel mogelijk wordt doorgestreden.... Reeds te lang zweeg men. Waar
beginselen in het spel zijn, baten narcotische middelen niet." Deze reeks
artikelen handelt niet alleen over de schooikwestie, maar ook over de zogenaamde politicophobie van de Irenischen. Deze vrees voor de politiek, dat
is: het prijsgeven van het staatsieven is volgens Kuyper zeker niet gereformeerd noch in de geest van Calvijn. Toch komt hij, na principiële verschillen te hebben vastgesteld tot de conclusie, dat alleen de invloed van
vooroordelen aan de samenwerking van de la Saussaye met Groen in de
weg staat.
**) J. C. R u i l m a n n , Abraham Kuyper, 15: „Een diepe eerbied voor
Gods Woord, hem van huis uit ingeprent, begaf hem nooit geheel en bleef
zelfs zóó bestorven in zijn gemoed, dat hij met één zijner kenissen onherroepelijk de vriendschap afbrak, toen deze zich over den Bijbel oneerbiedig
uitliet." Dit heeft betrekking op de jaren 1858-1862.
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verdedigers der orthodoxie de ongezeggelijken en lichtschuwen
werden genoemd, maar door Kuyper als de schatbewaarders van
de mensheid werden geprezen. *·)
Het verschil van mening over het goddelijke gezag van de
Schrift bracht Kuyper tot de overtuiging, dat samenwerking met
deze „broederen" niet langer mogelijk was, omdat er bij het
uitgangspunt van de orthodoxie een onoverbrugbare klove
gaapte. Op het eind van 1869 of in 1870 plaatst hij derhalve dit
keerpunt van zijn leven, waar de wegen van Kuyper en van
,0
) Gedenkboek, 1897, 70. Kuyper verhaalt wat bijna dertig jaar geleden is gebeurd: „Dat bracht mij het keerpunt in mijn leven, waarbij ik
gevoelde, hoe saamstrijden met deze broederen niet ging, overmits er bij
het uitgangspunt zelf een klove tusschen ons gaapte en de autoriteit van
Gods Woord tusschen ons lag." Dezelfde feiten worden vermeld in A.
K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 26, 27: „In het jaar 1869 had zich
een uitgever met het verzoek bij mij aangemeld, om bij een platenbijbel
tekst te leveren. Dit denkbeeld lachte mij toe, en ik ontwierp het plan om
een „geschiedenis der openbaring" te doen bewerken door de voornaamste
orthodoxe geleerden. In wijden kring verzond ik de aanvrage daartoe en
zoo hoogleeraren als leeraren hadden de vriendelijkheid mij hun medewerking toe te zeggen, mits, en daar kwam het op aan, de denkbeelden van
den redacteur over de Heilige Schrift niet te eng waren. Om dit tot beslissing te brengen, schreef ik daarom een inleiding, die de stelling bepleitte, dat „de Schrift » s Gods Woord" als eenig adacquate uitdrukking
behoort te gelden voor de waarheid omtrent den Bijbel. Het stukje is later
apart uitgegeven en valt dus nog onder ieders beoordeeling. Inzage zal
doen zien, dat het eer te ruim dan te eng genomen was. En toch, na lezing
van deze inleiding brak de storm opeens los en ontving ik van verreweg
de meeste beeren kortaf bericht, dat ze hun toezegging introkken. Alleen
Gunning en de streng confessioneelen bleven. Maar heel de Utrechtsche
orthodoxie, als ik het zoo zeggen mag, zond mij den scheidsbrief. Zoo bedierf ik het al erger en dieper. Van de Zeister Conferentie behoef ik niet
meer te spreken. En het eindresultaat was dan ook, dat de heerschende
wetenschappelijke orthodoxie mij in den ban deed en op maatregelen begon te zinnen, om mijn „woelen en drijven" onschadelijk te maken. De
ethische, critische en irenische theologen, anders nogal eens onder elkander aan het plukharen, stemden in deze ernstig bedoelden toeleg (Dr
Gunning altijd uitgezonderd, die niet afliet mij zeer broederlijk te bejegenen) hoe weet ik het niet, overeen." Met de streng Confessionelen is
vooral Hoedemaker bedoeld. A. K u y p e r , De Schrift, het Woord Gods.
Deze inleiding is echter nog wel iets meer dan een verdediging van de
formule „De Schrift i S Gods Woord." Op een wijze, die aan duidelijkheid
niets te wensen overlaat, getuigt Kuyper van zijn voorliefde voor de opvattingen over de Heilige Schrift van „De ongezeggelijken, de lichtschuwen"
en hij betoogt, dat deze waarheid is blijven voortleven in de laagste rangen
van de maatschappij, de schatbewaarders van de menschheid, ondanks de
moeilijkheden die hier van de kant der wetenschap tegen in zijn gebracht.
Deze ondubbelzinnige keuze voor de volksopvattingen is zeker een oorzaak geweest van de afwijzende houding der wetenschappelijke orthodoxen.
Kuyper heeft de verhoudingen waarschijnlijk wat al te simplistisch voorgesteld. Aan zijn opvatting over de Schrift als het Woord Gods is een uiteenzetting toegevoegd over de Chrislus als het Woord Gods en over de
levensvermiddeling door God aan de mens in de wedergeboorte. Misschien
heeft ook deze theorie niet bij allen instemming gevonden.
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de la Saussaye en andere gematigde orthodoxen, Gunning nog
altijd uitgezonderd, voor goed uiteen liepen. Het is typerend,
dat ook het eerste ernstige verschil van mening tussen Kuyper
en Gunning juist betrekking heeft gehad op het gezag van de
Heilige Schrift. " )
Aan de andere zijde, in het kamp van de gematigde orthodoxen, is in ditzelfde jaar duidelijk ingezien, dat Kuyper niet in
deze kring thuishoorde en dat zijn strijd tegen de Moderne Theologie zelfs een groot gevaar betekende voor de wetenschappelijke orthodoxie. Kuyper ging optreden als de verdediger en de
leider van de bekrompen rechtzinnigheid der ongeletterde Gereformeerden. Vóór die tijd was er van die zijde geen gevaar te
duchten geweest, omdat dit gedeelte van de nederlandse Protestanten, hoewel aanzienlijk in aantal, door het ontbreken van
leiding en door het volkomen gemis aan geschoolde theologen
buiten de kerkelijke strijd was gebleven. Zij vormden het onaanzienlijke gedeelte, waarmede men geen rekening behoefde
te houden. Groen was nog te veel aristocraat en man van het
Réveil, om vertegenwoordiger en leider van dit volk te kunnen
zijn. Kuyper echter heeft zich aan het hoofd geplaatst van de
Gereformeerden en zichzelf geproclameerd tot heraut van het
volksgeweten. De gematigd orthodoxen zagen in dit optreden
Van Kuyper terecht een groot gevaar voor hun streven naar verzoening van rechtzinnigheid en wetenschap.
Hierin was waarschijnlijk wel de voornaamste oorzaak gelegen, waarom in 1870 van de zijde der gematigde orthodoxie
besloten werd tot een soort oorlogsverklaring tegen Kuyper.
Dit geschiedde naar aanleiding van de besprekingen, die aan de
oprichting van het tijdschrift Protestantsche Bijdragen vooraf
gingen. Hoedemaker, die toen nog niet onvoorwaardelijk aan de
zijde van Kuyper stond en bij deze besprekingen tegenwoordig is
geweest, heeft dit later publiek gemaakt. 48 )
Men zou hieruit moeten besluiten, dat reeds in 1870 van beide
zijden de scheiding definitief is geweest en verdere samenwer") Het eerste gedeelte van Confidentie bevat o.a. een bestrijding van
Gunning's schriftbeschouwing. G u n n i n g antwoordde hierop met een
brochure: De Heilige Schrift, Gods Woord, antwoord aan Dr. Kuyper op
zijn Confidentie, Amsterdam, 1873.
48
) A. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 26: „DT. Hoedemaker
. gaf een kort verhaal van de vergadering van dezen raad, te huize van den
toenmaligen predikant, den heer Chantepie de la Saussaye, te Rotterdam
gehouden, waarin tot deze oorlogsverklaring tegen mijn persoon besloten
werd." Als oorzaak hiervan vermeldt Kuyper dan het meningsverschil over
het gezag van de Heilige Schrift. J. С R u 11 m a η η, Kuyper-Bibliographie,
I, 102; II, 11, 12.
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king onmogelijk werd geacht. Voor zover het de la Saussaye
betreft kan dit niet worden betwijfeld. Maar Kuyper's verkla
ring, dat hij na het meningsverschil over het gezag van de Hei
lige Schrift niet meer tot samenwerking bereid was, stemt niet
met de feiten overeen. In ditzelfde jaar nog trachtte hij te bewij
zen, dat niets een samenwerking van de la Saussaye met Groen
van Prinsterer in den weg stond. De la Saussaye had reeds
verschillende malen verklaard, dat vooral het denkbeeld van
de Kerk de oorzaak was van de uiteenlopende richting, maar
sinds Groen zijn opvatting over de verhouding van Kerk en Staat
had herzien, kon Kuyper hierin slechts een vooroordeel zien. ' 0 )
Als Groen nog tot samenwerking bereid was, dan geldt ditzelfde
van zijn geestverwant. Dit laatste blijkt duidelijk uit een brief
van Kuyper aan Groen in 1869, waarin hij schreef, dat het even
nodig was de gemeenschapsband met de ethisch-irenischen vast
te houden als beslist en met de meeste nadruk hun onkerkelijk
en daarom anti-kerkelijk streven zeer ernstig en zonder de
minste verbloeming te bestrijden. ы) In De Heraut van 18 Juli
1871 constateerde Kuyper een machtige overeenstemming in
beginselen tussen de la Saussaye en de anti-revolutionairen en
hij kon niet inzien, wat nu eigenlijk bij zoveel overeenstemming
nog aan samenwerking in de weg stond. In dezelfde jaargang
van De Heraut noemde Kuyper de la Saussaye „een der krach
tigste strijders voor het Kerkbegrip" en hij verwees hiervoor
naar diens Sacramentsopvatting. Maar toch heeft de la Saussaye
volgens het oordeel van Kuyper geen hulp verleend in de kerke
lijke strijd, veeleer heeft hij aan de tegenstanders van de Kerk
wapenen in de hand gegeven door zijn duidelijke afkeer van de
Belijdenis-Kerk. Tegenover deze Belijdenis-Kerk, die hopeloos
verouderd was, plaatsten de la Saussaye en zijn volgelingen de
belijdende Kerk. Kuyper echter kon het verschil niet inzien.
Hij stelde de vraag of deze belijdende Kerk kan bestaan zonder
kerkelijke organisatie en ambt, en hoe er in een Kerk zonder
organisatie nog plaats kan zijn voor Sacramenten? Zolang op
deze beslissende vraag nog geen duidelijk antwoord was ge
geven, trok Kuyper de conclusie, dat er tegenstrijdigheid bestond
4B
) A. K u y p e r , in: De Heraut, no 21, 27 Mei 1870: „Dat ze (de samen
werking) nogtans uitbleef, verklaren we ons allereerst uit een vooroordeel.
Dr la Saussaye toch komt er telkens op terug, dat vooral Mr Groen's denk
beeld van Kerk de oorzaak van beider uiteenloopende richting is. En vroeger
scheen dat werkelijk zoo
Thans echter niet meer
Nu moest men
ophouden om in een voorondersteld Kerkbegrip, door den auteur zelf zoo
krachtig mogelijk weersproken, het hoofdpunt te zoeken van het geschil."
50
) Briefwisseling, 23, nr. 23; Kuyper aan Groen, 27 Januari 1869.
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tussen de la Sayssaye's Sacramentsbegrip en zijn onkerkelijk
standpunt. Maar hij erkende, dat in dit punt een vergissing van
zijn kant mogelijk was. „Zoo er ten leste een antwoord op „dè
vraag" kwam, dat ons van ongelijk overtuigde, zou onzer de
vreugde zijn om dit het eerst te erkennen." β1)
Kuyper is dus tot 1871 niet absoluut overtuigd geweest van
een onoverbrugbare klove tussen zijn opvattingen en de zoge
naamde ethisch-irenische theologie en even min van de onmo
gelijkheid van samenwerking. Niet dat hij tot inbinden of mati
ging bereid was, maar hij hield nog rekening met een verande
ring van mening bij de irenischen. Zozeer was hij overtuigd
van de juistheid zijner eigen opvattingen.
In 1872 is de definitieve scheiding gekomen. Op de conferen
tie van Zeist heeft Kuyper geprotesteerd tegen het samengaan
van Groningers en Ethischen in een aangelegeheid, die alle
Protestanten van Nederland aanging. Na afloop van de confe
rentie voegde de la Saussaye hem toe: „Ik ben van een anderen
geest dan gij." Kuyper schreef aan Groen: „Ik geloof, dat de
maskers gevallen zijn." Hoedemaker bleef hem trouw; Gunning
had zich ook nu nog niet van Kuyper afgekeerd. M )
Hiermede was Kuyper's isolement, dat reeds in 1860 was
begonnen, voltooid. Te Utrecht was hij door „de bedeesde, con« ) A. K u y p e r , in: De Heraut, no. 42, 20 October 1871, in een serie
artikelen
over De Vrijmaking der Kerk.
5г
) Briefwisseîing, 197, nr. 272; Kuyper aan Groen, 27 September 1872:
„Ik heb er den strijd tegen La Saussaye's coquetteeren met de Groningers
open en onverholen aangebonden. De fanatieke boosheid, die dat bij de
Ethischen en Groningers wekte, was bedroevend. Door stampen, schuifelen
en schreeuwen wilde men mij tot zwijgen dwingen. Ik heb bedaard gewacht tot ze uitgeraasd hadden en ben toen doorgegaan. Gunning gaf me
er een warmen handdruk voor
De la Saussaye was woedend. Ik was
een afgodendienaar. We hadden niets met elkaar g e m e e n . . . . Zijn vrouw
was woedend.... Ik geloof dat de maskers gevallen zijn.... Het is een
heete dag geweest." Kuyper was blijkbaar bevreesd voor de combinatie van
Groningers en Ethischen. „Er moet flink gesproken, anders staan we, eer
we er op verdacht zijn, voor een nieuwe scheuring en combinatie van
Ethischen, Irenischen en Groningers tegenover de geloovigen. Reeds nu
spreekt La Saussaye het uit: liever met een modern dan met een orthodox! 1" Biographisch Woordenboek van Prot. Godg. in Nederland, V, 359-360.
Het doel van de conferentie te Zeist in September 1872 was om het contact tussen de duitse en hollandse zusterkerken te herstellen. Het uitgangspunt was de driehonderdjarige herdenking van het convent te Wezel. Er
hadden reeds verschillende dergelijke bijeenkomsten plaats gehad. Practisch waren alleen Groningers en Ethischen vertegenwoordigd en naar
aanleiding hiervan stelde Kuyper de pijnlijke vraag „of de tijd niet gekomen was om de Conferentie te doen worden wat ze beweerde te zijn,
maar niet was: „een band tusschen twee zusterkerken." Als men zich op
breed standpunt plaatste, moesten alle richtingen worden vertegenwoordigd,
en als men zich op het standpunt van de aanvaarding der Schrift als Woord
Gods stelde, moesten de Groningers plaats maken voor de Gereformeerden.
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sequentieschuwe menigte" alleen gelaten. ) Met het conserva
tisme of de valse behoudzucht van de utrechtse orthodoxie heeft
hij in zijn afscheidsrede afgerekend. Tegelijkertijd trokken ook
de gematigde orthodoxen zich van hem terug. Dit laatste isole
ment heeft Kuyper zeker niet gewild. Hij zag niet in, dat hijzelf
meer dan de overige orthodoxen hiervan de schuld was door zijn
extreme beginselen en zijn strijd tegen de bestaande Kerkorde.
Wat is de oorzaak van de niet te herstellen breuk tussen
Kuyper en de irenische orthodoxen? Reeds zijn genoemd: de
Confessie, de houding tegenover de Synode, de schoolkwestie,
het gezag van de Heilige Schrift, Kuyper's voorliefde voor de
Gereformeerden, zijn politieke activiteit. Maar wat ligt aan deze
verschilpunten ten grondslag? Welke plaats komt hierin aan
het kerkelijk vraagstuk toe?
Het duidelijkst is wel zijn verhouding tot de utrechtse ortho
doxie. De apologetische methode, waarmede Doedes en van
Oosterzee het supranaturalisme tegen de Moderne Theologie
verdedigden, kon hem niet bevredigen. Afweer van aanvallen
achtte hij niet voldoende. De strijd van beginsel tegen beginsel
en de aanval uit kracht van de ware orthodoxie tegen de Moderne
Theologie was hem de enig juiste houding. Hij had de kracht
van het moderne beginsel leren kennen en daaruit was bij hem
de overtuiging gegroeid, dat een defensieve houding tegenover
de aanmatigende Moderne Theologie weinig kon baten. Apolo
getica in de zin van afwerende geloofsverdediging paste niet bij
zijn karakter. " )
Ditzelfde bezwaar kon hij niet tegen de Ethische Theologie
inbrengen. Van Scholten had hij de kracht van het beginsel
geleerd, maar de Ethische Theologen hadden hem duidelijk
gemaakt, wat het enig juiste beginsel was van de orthodoxie.
Aan het beginsel en aan de practische consequenties van het
eenmaal vastgestelde principe heeft hij van het begin af de
grootst mogelijke waarde gehecht. Als het beginsel eenmaal
voor hem vaststond, dan moest dit ook zowel in de theorie als in
de practijk tot het einde toe worden doorgevoerd en toegepast.
Hij kon niet halverwege blijven staan, want halfheid was voor
hem „stuiting van levensbeweging, een willekeurig afbreken
van den gedachtenloop, een gebrek aan doorgewerkte overtui
ging." " )
Hij kende slechts twee grondbeginselen: de orthodoxie en het
63

) Briefwisseling, 13, nr. 17; Kuyper aan Groen, 29 September 1868.
) А. К u у ρ e г, Het Calvinisme, 3.

54

β») А. К u у ρ e г, Een band voor God ontknoopt. Predicaliën, 239-240.
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humanisme, vertegenwoordigd door de Groninger School en
vooral door de Moderne Theologie.
Ook de la Saussaye plaatste het humanisme, de religie van de
onbezoedelde menselijke natuur, tegenover de christelijke
Kerk.6") Gunning en Groen hebben hetzelfde geleerd in wel
licht minder duidelijke formuleringen. Kuyper's idee van de
antithese was dus allerminst origineel, maar wel heeft hij hierop
zijn persoonlijk stempel gedrukt door de wijze, waarop de tegen
stelling in de theologische en kerkelijke strijd werd doorgevoerd.
Wat is dit beginsel van de orthodoxie, dat door Kuyper op zo
hoge waarde wordt geschat?
In zijn afscheidsrede van 1867 formuleerde Kuyper het als
„Het wonder van den Christus voor de mensheid, opdat het
goddelijk leven tot haar kome, en evenzeer het wonder der
wedergeboorte voor den enkelen mensch, opdat hij dat leven
deelachtig worde."
De aanvaarding van dit beginsel is ten
nauwste verbonden met de zonde en het wezenlijke bederf van
de menselijke natuur. ") Duidelijker heeft hij het uitgedrukt in
de intreerede te Utrecht als de levensgemeenschap van de mens
met de Oneindige, het nieuwe leven in de wedergeboren
mens. 6 β ) In de afscheidsrede van 1870 komt hier een nieuw
element bij: Gods vrijmachtige verkiezing. 69 ) Dit laatste is
door Kuyper in de intreerede te Amsterdam voorgesteld
als het meest wezenlijke beginsel van de orthodoxie tegenover
het humanisme. eo )
Het beginsel zelf, de gedachte van de antithese en alle ele
menten ervan tot zelfs de eeuwige verkiezing zijn aanwezig in
de geschriften van de orthodoxe ethische theologen: de la Saus
saye en vooral Gunning. Maar Kuyper heeft hieruit een wapen
gesmeed, dat hij tegen zijn leermeesters en partijgenoten heeft
gekeerd.
Uit dit principe van de wedergeboorte heeft bij consequenties
getrokken, welke zijn oppositie tegenover de moderne orthodoxie
verklaren. De kern van zijn beginselverklaringen gericht tegen
de Ethische Theologen is steeds de beschuldiging van halfheid
en inconsequentie. Zij maakten geen ernst met hun beginsel
Be
) D. C h a n t e p i e d e l a S a u s s a y e , Een woord aan Dr Pierson
naar aanleiding van diens geschrift „onverdraagzaamheid"2,
Rotterdam,
1864, 22-23. De gedachte van de antithese is afkomstig uit de kringen van
het Réveil.
57
) A. K u y p e r , Predicatiën, 239 vv.
68
) A. K u y p e r , Predicaliën, 257.
Β
·) Α. K u y p e r , Predicaliën, 316.
β0
) A. K u y p e r , Predicatiën, 334.
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en bleven halverwege staan. Hij drukte dit aldus uit: dat de
geschiedenis van eens 's mensen ziel ná de wedergeboorte tot
aan zijn sterven in de theorie van deze orthodoxen geen plaats
vond. Dit betekent, dat zij wel de wedergeboorte of het ontstaan
van het nieuwe leven leerden, maar de voortzetting en de uitwerking ervan, zowel op het inwendige als op het uitwendige
leven, verwaarloosd hebben. Dit kon wellicht luthers zijn,
maar het was in ieder geval niet calvinistisch en „niet naar den
trant onzer Gereformeerde Vaderen." β 1 )
Ditzelfde bezwaar heeft hij later ook tegen Gunning inge
bracht. Hij erkende met de Ethische Theologen overeen te stem
men in de antithese van het leven uit de natuur en het leven
uit de genade, maar het verschil begon bij de toepassing op de
verschillende terreinen van het leven. De Ethischen aanvaard
den de tegenstelling wel voor de ziel, ook voor de predicatie
en het sterfbed, „maar niet kerkrechtelijk. Niet op maatschap
pelijk gebied. Niet op het Binnenhof. Niet aan de Universiteit.
Niet op het erf van kunst en wetenschap." Hierin heeft hij
derhalve het eigenlijke verschil en de oorzaak van onvermijde
lijke scheuring gezien. Hij rekende zich zelf tot de „Heelen,"
die in alle opzichten en op alle terreinen van het leven zich
gereformeerd toonden en beoordeelde de overige orthodoxen
als de „Halven," die het beginsel tot de binnenkamer van de ziel
beperkten en verder van geen toepassing naar buiten wilden
weten. Zo moest het dan vroeg of laat tussen de Heelen en de
Halven tot een breuk komen, want waar de laatsten aan de Ge
reformeerden toeriepen: „Nu gaat ge te ver," daar antwoordden
de Heelen: „Met uw welnemen, we beginnen pas." β2 )
β1
) Α. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 36, nadat Kuyper ver
schillende bezwaren heeft opgesomd: „Maar het zwaarste wegende lag
toch hierin, dat ik in uw kringen wel een beslist anti-modernisme vond,
dat met de uitwendige quaestiën zich bezig hield, van wonderen en der
boeken echtheid en het voorwerpelijke dat in Christi persoon geboden was,
maar dat de Bunyan, om het nu zoo eens uit te drukken, er ontbrak."
Kuyper bedoelt dat „de genadige wegen die God met een mensch houdt en
de weg dien eens menschen ziel op de erve des heils langs k o m t . . . . de geschiedenis van eens menschen ziel ná de wedergeboorte tot aan zijn sterven
geen plaats in uw theorie vond, en de stand der ziel in het genadewerk
geen plaats in uw gesprekken. Ook hier weer echt Luthersch, maar niet
naar de trant onzer Gereformeerde vaderen. John Bunyan is een puriteins
schijver uit de 17de eeuw. Hij wordt hier door Kuyper voorgesteld als type
van de consequente orthodoxie.
»-') A. K u y p e r , Bedoeld noch gezegd, 12: „De Naam van den Christus is de bron van een eigen, nieuw leven, dat op elk punt het humanistisch
leven der wereld veroordeelt, en op elk terrein altoos weer de tegenstelling plaatst tusschen een leven uit de natuur en een leven uit de genade,
of wil men tusschen geloof en ongeloof. En dit nu aanvaarden de Halven
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Concreet ligt het verschil in de waardering van de politiek,
het maatschappelijk leven, de wetenschap en het Kerkrecht. Bij
het eerste denkt men aan de Anti-Re volutionaire partij; bij het
tweede aan het bijzonder onderwijs, de school met de Bijbel;
bij het derde aan de Vrije Universiteit en Kuyper's theorie over
„tweeërlei wetenschap"; bij het vierde aan zijn strijd tegen de
synodale organisatie en het resultaat hiervan: de Doleantie.
Het kerkelijk vraagstuk was derhalve één van de aspecten
der tegenstelling tussen Gereformeerden en Ethischen, maar het
was het meest belangrijke, omdat de andere hieraan ondergeschikt zijn geweest.
De kerkelijke organisatie en alles, wat hiermede samenhangt:
de prediking van het Woord, de bediening van de Sacramenten,
de kerkelijke tucht en de liturgie, nemen in Kuyper's levensbeschouwing een overheersende plaats in. Het instituut van de
Kerk is de krachtcentrale, vanwaar naar alle zijden een voortdurende en bijzonder grote invloed uitgaat.
De onzichtbare Kerk of het Lichaam van Christus, waarvan de
wedergeboorte het levensbeginsel vormt, openbaart zich op alle
levensterreinen. Het kerkelijk instituut is de centrale openniet. De tegenstelling gedoogen ze wel voor de ziel. Ook wel voor de predicatiën. Ten deele zelfs op het sterfbed. Maar niet kerkrechtelijk. Niet op
maatschappelijk gebied. Niet op het binnenhof. Niet aan de universiteit.
Niet op het erf van kunst en wetenschap. In die absolute strekkin? wordt
deze tegenstelling alleen aanvaard door de Heelen.... Zoo moet het dan
vroeg of laat tusschen deze Heelen en Halven tot een breuke komen. Dit
hoeft niet, zoolang men nog alleen toe is aan zielzorge en predicatie. aan
evangelisatie en missie, aan philanthropie en dilettantisme. Maar hoeft wel,
en moet en komt dan ook onverbiddelijk, zoodra de Christelijke volksbeweging zich nog een schrede verder waagt, en nu ook doordringt tot de
politiek, tot het recht en tot de wetenschap. Dan toch roepen de Halven:
„Nu gaat ge te ver!;" en getuigen de Heelen: ,.Met uw welnemen: we
beginnen pas." Merkwaardig is, dat dezelfde stelling, door Kuyper als
specifiek Gereformeerd en anti-Ethisch voorgesteld, door G'unning vóór
Kuyper is verdedigd, J. H. G u η η i η g, De vrijheid der gemeente, 17 vv.,
waar hij uiteenzet, dat het beginsel overal en altijd eist, dat het voortga
van binnen naar buiten, van de inhoud tot de vorm, van hot leven zelf tot
de regeling van dat leven. „Dit is toe te passen op elk gebied des levens,
niet alleen op het gebied der afgetrokken zedelijke vorming, welke door
de gemeente heiligmaking genoemd wordt, maar ook op elk ander ge
bied waarop de Christen zich niet bewegen kan zonder noodzakelijk, uit
kracht van zijn beginsel, aldaar denzelfden eisch der heiligmaking te doen
gelden. Op het gebied der leervorming of der verstandelijke kennis in al
hare richtingen. Op het gebied der Staatkunde en der maatschappelijke
vraagstukken in al hunne uitbreiding. Op het gebied der kerk-ordening
eveneens, gelijk dit geschriftje poogt te bewijzen
Overal en ten allen
tijde gestadige voortgang van binnen naar buiten." Typerend voor Kuyper's
wijze van bestrijding is, dat hij de Ethischen een bepaalde theorie oplegt
en hen diensovereenkomstig als Halven kenmerkt. Het is te begrijpen, dat
vooral Gunning zich door deze aanval beledigd gevoelde.
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baring, welke geheel het christelijk leven beheerst. In deze zin
zegt Kuyper, dat het vraagstuk van de Kerk geen ander is dan
het vraagstuk van het Christendom, omdat de Kerk een beslissende invloed uitoefent op de school, de maatschappij en het
volksleven. e3 )
Vanaf 1868 is het herstel der Kerk Kuyper's voornaamste
zorg geweest. Tevoren besteedde hij de tijd, welke niet door zijn
ambtsbezigheden werd opgeëist, aan wetenschappelijk werk.
Tijdens zijn verblijf te Utrecht zag hij zich gedwongen de studie
van de Kerkgeschiedenis te laten varen om alle tijd en aandacht
té kunnen geven aan de opbouw der Kerk. e4 )
Het kerkelijk vraagstuk, dat tevoren reeds op verschillende
manieren was geformuleerd naargelang de richting, waarin de
oplossing er van werd gezocht, is door Kuyper geplaatst in de
verhouding van wezen en vorm: welke uitwendige vorm komt
het beste overeen met het christelijke levensbeginsel der wedergeboorte, welk instituut wordt geëist door de Kerk als organisme? es)
Van de beginne af stond voor hem vast, dat de bestaande
organisatie verdwijnen moest en de Kerk een vaste vorm moest
bezitten om haar taak te kunnen vervullen. Reeds in zijn eerste
brochure en in de intreerede te Utrecht heeft Kuyper duidelijk
uitgesproken in welke richting hij de oplossing van het kerkelijk
vraagstuk zocht. In 1867 hield hij al ernstig rekening met de
mogelijkheid van een scheuring der landskerk en een scheiding
der disparate delen, die niet door „een band des geestes, maar
slechts door een rafelend koord van reglementen werden samengehouden." Als ideale Kerkvorm stelde hij voor: de Vrije Kerk,
zoals deze in Zwitserland, Schotland en Amerika was verwerkelijkt. Alleen in de Vrije Kerk, onafhankelijk van de Staat en
de synodale organisatie verwachtte hij het herstel van de vaste
Kerkvorm. ··)
β3
) Α. K u y p e r , Predicaliën, 304-305: „Nu ontveinst men zich beiderzijds niet langer het beslissend gewicht, dat bij den strijd om school en
maatschappij en volksleven door die kerk in de schaal wordt geworpen,
en de waarheid vindt gereeder ingang: dat in den grond het vraagstuk der
kerk geen ander dan het vraagstuk van het Christendom is."
04
) L. Ρ г a a m s m a, 73. De kerkelijke kwestie was niet meer te ont
wijken en iedere kracht, die zich hieraan trachtte te onttrekken, hield vol
gens Kuyper's oordeel op actueel te zijn in haar werking. A. K u y p e r ,
Predicaliën, 340, 344. De Heraut, no. 35, 1 September 1871.
os
) A. K u y p e r , Confidentie, 57: „in welken vorm moet de Gemeente
van Christus optreden om tegen krachtsverspilling te waken en de volheid
te openbaren van haar wezen."
ββ
) A. K u y p e r , Wat moeten wij doen? 6 vv.
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In de afscheidsrede te Utrecht „Conservatisme en orthodoxie"
en zijn intreerede te Amsterdam „Geworteld en gegrond" heeft
hij zijn kerkelijk standpunt tegenover de gematigde orthodoxie
bepaald. Kuyper achtte de vaste Kerkvorm en de vrijheid der
Kerk de belangrijkste consequenties van het beginsel der orthodoxie. Voor de Ethischen echter lag al hetgeen op Kerkrecht
betrekking had aan de périphérie van het Christendom. Zolang
het ging over zonde, wedergeboorte en voorbeschikking, was er
eensgezindheid. Maar zodra het instituut van de Kerk ter sprake
kwam, liepen de wegen uiteen. Kuyper gevoelde zich de vertegenwoordiger van het echte Calvinisme en zag in de Ethische
Theologie de invloed van het Lutheranisme en de uit Duitsland
geïmporteerde onkerkelijke ideeën. e7 )
Zijn orthodoxie is van meetaf van een bijzonder gehalte geweest, omdat hij zich nauw verbonden voelde aan het nederlandse Calvinisme. Na een korte tijd, waarin hij door de moderne
orthodoxie werd aangetrokken, herleefde met des te meer kracht
zijn liefde voor de gereformeerde religie. Tussen 1867 en 1873
is hij van orthodox gereformeerd geworden.
Van beslissende betekenis is geweest zijn komst te Amsterdam in 1870. De utrechtse orthodoxie had hem teleurgesteld.
In Amsterdam kwam hij opnieuw in contact met de Gereformeerden, die een aanzienlijk deel vormden van de gemeente.
Ook hier echter, zoals vroeger in Beesd, werd hij niet direct als
echt gereformeerd aanvaard. Eerst toen bekend werd, dat de
nieuwe domine in zijn intreerede over de praedestinatie had gepreekt en nadat in de predicatie over De troost der eeuwige
verkiezing een duidelijke bevestiging was gevolgd, had hij voor
goed de harten van de echte calvinisten voor zich gewonnen. e8 )
Kuyper vond hier na zijn isolement van de wetenschappelijke
orthodoxie kracht en steun. Het volk ontving in hem een uitstekende leider. In „Het beroep op het volksgeweten" zocht hij
ββ
de kracht van de echte orthodoxie. ) Vóór alles is Kuyper de
β7
) Α. K u y p e r , Revisie der Revisie-legende, 38: „De klove die op dit
oogenblik bestaat tusscben de orthodoxie van het overgroote deel der ge
meente en de moderne orthodoxie die op den kansel praevaleert, is ont
staan doordien de orthodoxie onder het volk nog uit den ouden Calvinistischen stroom komt, en de orthodoxie van den kansel geïmporteerd is uit
anti-Calvinistische, meest Duitsche academiën."
ββ
) J. С R u 11 m a η η, Abraham Kuyper, 54. Α. K u y p e r , De troost der
eeuwige verkiezing, Predicatiën, 111 vv.
β9
) Α. K u y p e r , Het beroep op hel Volksgeweten. Rede ter opening
van de algemeene vergadering der „Vereeniging voor Christelijk NalionaalSchoolonderwijs" gehouden te Utrecht den 8 Mei 1869 Amsterdam, 1869, 6:
„Zichtbaar wint bij de mannen onzer richting de overtuiging veld, dat in
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leider geweest van het gereformeerde volksdeel, dat hij tot
krachtig leven heeft opgewekt en als nieuwe partij in de kerkelijke en politieke strijd heeft gevormd.70)
De naam „Gereformeerd," welke zijn geestelijke verbondenheid met het calvinistische volk uitdrukt, betekende voor hem
de samenvatting van al zijn religieuse ideeën en de scherpe
uitdrukking van wat hij zich als het ideale Calvinisme voorstelde.
Christelijk, protestants, orthodox en zelfs hervormd waren hem
in alle opzichten te vaag en te algemeen. Ook de la Saussaye en
Gunning noemden zich gereformeerd, maar slechts zelden en
zonder nadruk. Kuyper beschouwde deze titel als de enigst
adacquate uitdrukking van zijn ideeën en plannen. „Aan de
naam Gereformeerd hecht ik en om niets geef ik die prijs."
In deze benaming gevoelde hij een protest tegen het ongezonde partijwezen en de eindeloze verbrokkeling van partijtjes
en richtinkjes. Tegen dit hopeloze individualisme kende hij
maar één redmiddel: het oude, wettige, nooit afgeschafte „gereformeerd!" In deze naam zag hij de rijke erfenis der vaderen
besloten. Kuyper vond geen rust en geen voldoening in „een
godgeleerdheid, die al wat ge wilt, Duitsch, Zwitsersch, Amerikaansch en Engelsch, maar in geen enkel opzicht „Nationaal" en
ter dege Nederlandsch is." Hij wilde een herstel van het Calvinisme in de karakteristieke vorm, waarin de nederlandse gereformeerde theologen dit hadden opgebouwd en zoals het onder
het volk was blijven voortleven.71)
het beroep op het volksgeweten de kracht van ons streven ligt." Briefwisseling, 19, nr. 20; Groen aan Kuyper, 16 October 1868. Ook Groen zocht
zijn steun bij het volk, maar hij heeft die krachten nooit bruikbaar kunnen
maken. „Wij zijn krachtig genoeg, we hebben eene in de eigenaardigheid
van onzen actuëelen toestand, in het nee plus ultra van het langdurig onrecht waarmee men telkens en telkens de stem van het beste deel der Gemeente gesmoord heeft, eene wassende, en, indien ze tot vereenigde en
eendragtige samenwerking gebragt wordt, tegen den nog zeer magtigen
vijand opgewassen kracht."
'o) H. C o l ij n, Levensbericht van Dr. A. Kuyper, in de Handelingen
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1922-1923, 41-62. Dr
H. Colijn geeft een uitmuntende typering van Kuyper als leider van het nederlandse gereformeerde volksdeel. Hij wil vooral zijn invloed op het nationale leven naar voren brengen. 41: „Het Gereformeerde volksdeel ziet
hem als den Leider, aan wien het zijn bewustwording dankt van de ideëele
cultuurgoederen, die het, zonder dat het er zich van bewust was, in zijn
Religie bezat."
71
) A. K u y p e r , Revisie der Revisie-Legende, 36. Confidentie, 63, 64,
67, 69: „Het belang dat op het spel staat rechtvaardigt mijn vrijmoedigheid
tot deze opmerking volkomen (dat de utrechtse theologie te weinig historisch is.) Immers, aan den Gereformeerden naam hangt de invloed van
onze kerk op ons volk. Ons volk is nog, zelfs nu nog, Gereformeerd tot
in zijn Moderne, Groninger, Luthersche en Roomsche kringen." Kuyper
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Gereformeerd betekende voor hem niet alleen de erfenis van
het verleden, maar ook het onfeilbaar middel tegen verstening
en repristinatie, want hierin was het beginsel gelegen van voortdurende zuivering en ontwikkeling en derhalve ook de mogelijkheid en wenselijkheid van een nieuwe Kerkvorm. 7ï ) Zo heeft
hij in één naam het traditionele en het vooruitstrevende verenigd. Alleen in het nederlandse gereformeerde Calvinisme zag
Kuyper in hoge volmaaktheid en in natuurlijke samenhang, wat
in de Ethische en Confessionele Richting slechts gedeeltelijk gevonden kon worden.
In een nieuwe antithese heeft Kuyper tegenover het gereformeerde Calvinisme de irenische richting geplaatst. Irenisch,
conservatief en ongereformeerd werden genoemd allen, die het
herstel van de Kerk langs een vreedzame weg zochten te bewerken en niet zoals Kuyper de bestaande Kerkvorm wilden afbreken. Ofschoon bij de Ethischen deze naam in onbruik was geraakt, werden zij toch door Kuyper bij voorkeur als de irenischen
aangeduid. De benaming werd uitgebreid tot allen, die zich
tegenstanders toonden van een gewelddadige actie tegen /de
synodale organisatie. Tot de irenischen of synodalen werden
gerekend de Modernen, Groningers, Ethischen, Confessionelen
en alle orthodoxen, die niet met Kuyper's program van Kerkreformatie instemden. 73 )
Na 1873.
Na 1873 heeft Kuyper zijn geest en theologie gevormd naar
het voorbeeld der gereformeerde vaders.
1874 is voor hem een belangrijk jaar geweest. Hij deed zijn
intrede in de Tweede Kamer en ontving eervol emeritaat als
predikant. Na 1874 lag zijn werkzaamheid voor een groot geerkent in zijn voorliefde voor het nationale en gereformeerde de invloed
van zijn leermeester. „Alleen Scholten is op het goede spoor geweest. Hij
zocht de legitimeering van zijn streven in de koene gedachten onzer eeest«lijke vaderen. Ongetwijfeld tastte hij bij zijn zoeken mis. Hij wilde de
„Gereformeerde Theologie" gebruiken, niet haar dienen, en beliep daardoor de straf, van in onheilig, zij het ook onopzettelijk woordenspel te vervallen." H. С o 1 ij n, Levensbericht, 43 brengt hiermede in verband de in
vloed van de nationale renaissance in de 19de eeuw.
72
) A. K u y p e r , Confidentie, 68.
'») A. K u y p e r , Confidentie, 71. Predicaliën, S40. G. D o e d e s, Wijziging der gedragslijn op kerkelijk gebied. Brief aan Dr. A. Kuyper, 6:
„Uit een Kerkrechtelijk oogpunt bezien, zijn er in onze hervormde gemeenten twee partijen, de conservatief-synodale en de gereformeerde. D« conservatief-synodale partij bestaat uit de drie fractiën der modernen, der middenpartij en der orthodoxen."
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deelte op politiek terrein, maar daardoor is zijn activiteit voor
het herstel van de Kerk toch niet verminderd.
In ditzelfde jaar heeft Kuyper deelgenomen aan de grote
meeting te Brighton gehouden en bijgewoond door vertegenwoordigers van alle landen en Kerkgenootschappen. Hij was
enthousiast over deze revival en noemde het een réveil van zo
hoge betekenis, dat men na de Hervorming vruchteloos haar
wederga zoekt. Maar deze sympathie voor het piëtistisch Protestantisme heeft geen blijvende invloed uitgeoefend op Kuyper's religieuse en theologische ontwikkeling. Hij erkende in
zijn opvatting van de Brighton-beweging te hebben misgetast
en bestreed het perfectionisme van dit réveil als een dwaling,
strijdig met de gereformeerde beginselen. Kuyper veronderstelde hierin reeds de invloed van de zenuwziekte, die in 1876
volgde.7*)
Evenals de eerste overspanning, zo is ook deze tweede periode
van gedwongen rust belangrijk geweest. Hij had overvloedig
tijd om na te denken over de ontwikkeling, die hij reeds had
doorgemaakt en over de richting, die zijn leven zou moeten
nemen. In de eenzaamheid is hij tot de overtuiging gekomen,
dat de gereformeerde religie tot dan toe nog slechts oppervlakkig op hem had ingewerkt en nu eerst werd zijn ziel „overgezet
naar de besliste en doortastende religie onzer vaderen." Het
nationale en historische besef, dat van de beginne af aan zijn
voorliefde voor het gereformeerde verbonden was, werd nu
sterker dan het tevoren geweest was. 70 )
Volledig losgemaakt van de moderne orthodoxie zocht hij
zijn toevlucht in de studie van de gereformeerde theologie. Hij
beschouwde het als zijn taak naar oude gereformeerde trant een
zuiver calvinistisch systeem op te bouwen, dat de weerspiegeling zou zijn van de gereformeerde levensbeschouwing. Tot
1873 had hij slechts brochures geschreven, die voor het grootste
gedeelte gewijd waren aan het kerkelijk vraagstuk. Na 1879
is hij begonnen met de reconstructie van de gereformeerde leer
in de opeenvolgende artikelenreeksen over de particuliere
74
) А. К u у ρ e г, in : De Heraul van 4 Augustus 1878. J. С R u 11 m a η η,
Kuyper-Bibliographie, I, 180-191. Biographisch Woordenboek
van Prol.
Godg., V, 362 ν. T h . L. H a i t j e m a, Abraham Kuyper und die Theologie
des holländischen Neucalvinismus, in: Zwischen den Zeiten, 1931, 335.
75
) A. K u y p e r , Bedoeld noch gezegd, 26: „In de stille eenzaamheid
van het lijden, dat ik te Nice doorleed, was mijn ziel overgezet naar de
beslistheid van de besliste en doortastende religie onzer vaderen. Wel ging
ook te voren mijn hart er naar uit, maar toch eerst te Nice ging ik met
beslistheid over."
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genade, de verbondsgenade, de gemene gratie, Christus' koningschap, het werk van de Heilige Geest, de Kerk en andere leerstukken. In het Tractaat van de reformatie der Kerken heeft
hij zijn ideeën over de vaste Kerkvorm definitief geordend en
getoetst aan de gereformeerde Kerkleer. Een uitvoerige toelichting op de Heidelbergse Catechismus stelde hem in de gelegenheid zijn gehele theologie in eenvoudige vorm voor het gereformeerde volk uiteen te zetten. Zijn professoraat aan de Vrije
Universiteit werd aanleiding tot de samenstelling van de dogmatiek-dictaten. De Theologische Encyclopedie was een voorbereiding en een vervanging van de dogmatiek, die nooit is verschenen. De lezingen over Het Calvinisme groeiden uit tot een
synthese van de calvinistische wereldbeschouwing.
Hiermede is het eindpunt van Kuyper's theologische ontwikkeling bereikt. Een uitvoerige bespreking van zijn levensloop
na 1873 valt buiten de grenzen van deze studie. Slechts de voornaamste gebeurtenissen en meningsverschillen over de Kerk in
deze periode worden nog vermeld.
Door de Wet op het Hoger Onderwijs van 1876 waren de theologische faculteiten aan de staatsuniversiteiten omgezet in faculteiten voor godsdienstwetenschap. De Nederlandse Hervormde
Kerk ontving echter het recht aan elke universiteit twee hoogleraren te benoemen voor het theologisch onderwijs. De Synode
stelde in 1878 hoogleraren aan van vrijzinnige richting. Nergens
werd de dogmatiek nog gedoceerd in orthodoxe zin. De gereformeerden misten hierdoor elke gelegenheid tot theologische opleiding van hun toekomstige predikanten.
Reeds verschillende malen was het plan tot stichting van een
vrije universiteit naar voren gebracht. De genoemde feiten hebben een nieuwe actie in het leven geroepen tot stichting van een
Vrije Universiteit volgens gereformeerde beginselen. 22 October
1879 kwam de oprichting tot stand van de „Vereeniging voor
Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag." 20 October
1880 werd de Vrije Universiteit geopend. Terecht wordt Kuyper
beschouwd als de stichter van deze universiteit, al werkten ook
verschillende personen, waaronder Hoedemaker, met hem
samen. Hij werd benoemd tot hoogleraar in de Gereformeerde
Dogmatiek en is dit gebleven tot 1900. Herhaalde malen is aan
de Synode het verzoek gericht de afgestudeerden van de Vrije
Universiteit te erkennen en tot het leraarsambt toe te laten, maar
hierover werd afwijzend beschikt. Dit is een van de oorzaken
der Doleantie. De Vrije Universiteit kan echter in haar ontstaan
geen directe bedreiging worden genoemd van de toch reeds
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twijfelachtige eenheid der Nederlandse Hervormde Kerk.
De Doleantie is het resultaat van Kuyper's strijd tegen de
synodale organisatie. De tegenstelling tussen de gematigde
rechtzinnigheid en de strenge orthodoxie, volgens Kuyper's ter
minologie irenischen en gereformeerden, leidde in de richting
van een openlijk conflict. In 1883 schreef Kuyper zijn Tractaat
van de Reformatie der kerken, een brede uiteenzetting over de
juiste organisatie der Kerk en de plicht tot Kerkreformatie. Hij
noemt dit werk de vrucht van tien jaren studie en nadenken over
het kerkelijk vraagstuk. 7e ) Zo wordt het duidelijk, dat hij zich
van 1873 tot 1883 voortdurend met de Kerk heeft beziggehouden.
Het Tractaat vormde de naaste wetenschappelijke voorbereiding
van de Doleantie. Er was nu nog slechts een aanleiding nodig
om het conflict te doen uitbreken, want Kuyper en zijn gerefor
meerde partijgenoten waren vast besloten of wel de macht van
de synodale organisatie te breken of wel als de verdrukte partij
in doleantie te gaan.
Deze aanleiding kwam in 1884. De Kerkeraad van Amsterdam
weigerde attesten te geven aan leerlingen van vrijzinnige predi
kanten en bracht eigenmachtig veranderingen aan in het regle
ment van het bestuur der kerkelijke goederen. Het classicale
bestuur greep in en schorste 80 kerkeraadsleden. Kuyper en
de zijnen gingen in beroep bij de Algemene Synode; de Synode
echter stelde hen in het ongelijk en bevestigde de afzetting.
Daarna traden zij op als dolerende Kerk, omdat zij voor de over
macht gezwicht waren, maar hun rechten, vooral op de kerke
lijke goederen, niet opgaven.
Kuyper heeft geen afscheiding gewild. Zijn doel was de be
staande Kerken te reformeren en de synodale organisatie omver
te werpen. Alleen aan de gemeenten, die volledig zouden bre
ken met deze Kerkorde, kende hij het recht toe zich de voort
77
zetters te noemen van de oude Gereformeerde Kerk. ) Aan de
synodalen, die ontoegankelijk bleven voor zijn reformatorische
werkzaamheid, verweet hij een systematische verwaarlozing van
de ene, heilige algemene, christelijke Kerk. Al wie eerbied en
liefde gevoelde voor die Kerk, moest deelnemen aan de kerkhervormende beweging der Doleantie. 78 )
7β

) Α. K u y p e r , in: De Heraut, no. 330, 20 April 1884.
" ) In: Separatie en Doleantie heeft Kuyper trachten te bewijzen dat de
Doleantie geen stichting was van nieuwe kerken, maar de enig wettige
voortzetting van de oude gereformeerde kerken.
»8) A. K u y p e r , in: De Heraut, no 505, 28 Augustus 1887. De gedeel
telijke mislukking van de Doleantie heeft Kuyper toegeschreven aan het
gemis van kerkelijk besef. Maar tegelijk constateerde hij een herleving
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Het conflict greep snel om zich heen. Kuyper had verwacht,
dat het voorbeeld van Amsterdam algemeen navolging zou vinden. Maar al bleef uit wat hij zich had voorgesteld, toch betekende de Doleantie een gebeurtenis van buitengewoon belang
voor de Nederlandse Hervormde Kerk. Een uittocht van ongeveer 100.000 Gereformeerden was het gevolg van zijn hervorming. In 1892 is de vereniging tot stand gekomen met de Christelijke Gereformeerden onder de naam: Gereformeerde Kerken
in Nederland.
De reformatie van Kuyper mag geen volledige mislukking
worden genoemd. Wel is hij in zijn verwachtingen teleurgesteld,
maar toch heeft hij een werkelijke Kerkreformatie tot stand gebracht. De beweging door Kuyper in het leven geroepen heeft
zich weten te handhaven. Op kerkelijk en politiek terrein heeft
zij een grote activiteit ontwikkeld. Kuyper heeft een theologisch
systeem opgebouwd, dat is blijven voortleven in de Gereformeerde Kerken.
De tegenstelling tussen Doleantie en Separatie is echter nooit
geheel overbrugd. De critiek op Kuyper's theologie heeft in de
laatste jaren geleid tot een conflict en een splitsing.
Tenslotte worden vermeld de meningsverschillen van Kuyper
in verband met zijn Kerkbegrip met de theologen uit de Nederlandse Hervormde, de Christelijk Gereformeerde en de Katholieke Kerk.
In 1874 is de la Saussaye gestorven, maar hiermede was de
strijd tussen Ethischen en Gereformeerden, die tot dan toe het
karakter van een persoonlijke vete tussen Kuyper en de la Saussaye gedragen had, niet geëindigd. Gunning heeft de wapens
opgenomen, die door zijn leermeester waren neergelegd. Zijn
nieuwe positie als leider der Ethische Richting moest onvermijdelijk een conflict met de aanvoerder van de gereformeerde
partij ten gevolge hebben. Dat dit conflict nog zo lang is uitgevan de belangstelling en de liefde voor de Kerk, waarvan hij veel goeds
verwachtte. „En wat nog opmerkelijker is, zelfs de Synodale tegenstanders
zijn nu op eenmaal aan de Kerk weer een beteekenis gaan hechten, waar
ze tot dusver nooit van droomden. Gaat dit zoo voort, dan is er geen quaestie van of zeer binnenkort zal de Kerk van Christus weer in schatting en
waardeering van onze tijdgenooten gaan meetellen; men zal het valsche
dualisme tusschen de kerk en het Koninkrijk Gods te boven komen; en
het einde zal zijn, dat weer de waarheid triomfeert. Dit toch staat vast: hoe
meer de Synodalen zelven de beteekenis der kerk stijgen doen, hoe meer
ze ons in de hand werken. Immers het begrip van Kerk behoeft slechts
weer op te leven, om onbarmhartiglijk vonnis te strijken over het ongeestelijk mengelmoes van hun genootschap." Kuyper heeft zeer juist gezien,
want sinds de 80er jaren van de vorige eeuw is er alom in het Protestantisme een groeiende belangstelling voor de Kerk.
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bleven, was eerder te danken aan Gunning's vredelievendheid
dan aan Kuyper's matiging.
In De Standaard van 17 Juni 1885 schreef Kuyper een artikel
tegen de Ethische Richting getiteld: De Heelen en de Halven.
Hierin kwamen enkele passages voor, die, zoals hij later heeft
toegegeven, beledigend waren voor Gunning en voor de nagedachtenis van de la Saussaye, Gunning antwoordde in een brochure
onder dezelfde titel. Hij constateerde diepgaand meningsverschil en een onoverbrugbare klove tussen Gereformeerden en
Ethischen en verklaarde in eeuwigheid geen gemeenschap meer
te willen hebben met Kuyper's politiek en kerkelijk streven. In
zijn brochure Bedoeld noch gezegd trachtte Kuyper nog te herstellen wat hij door zijn ondoordacht schrijven bedorven had;
maar zijn beschuldiging, dat de Ethischen zowel op kerkelijk als
op politiek terrein halverwege bleven staan en de consequenties
van hun beginselen niet aanvaardden heeft hij gehandhaafd. Na
1885 was het gedaan met de oude vriendschap. Het feit, dat zelfs
Gunning Kuyper's reformatie van 1886 veroordeelde heeft voor
velen de doorslag gegeven om Kuyper als „zedelijk vernietigd"
te beschouwen. In 1900 stelt Kuyper het voor alsof Gunning van
zijn onchristelijk standpunt tegenover de Doleantie is teruggekomen, maar het principiële meningsverschil betreffende het
Kerkbegrip is blijven bestaan en zelfs met de jaren nog toegespitst. 7»)
Na de Doleantie heeft deze tegenstelling een scherpe vorm
aangenomen in een dispuut over de eenheid van de zichtbare
Kerk. De pluriformiteit van de Kerk, door Kuyper vooral in de
laatste decenniën van de vorige eeuw als een noodzakelijke consequentie van de gereformeerde beginselen en als de enig
mogelijke rechtvaardiging van de bestaande verdeeldheid voorgesteld werd door Gunning heftig bestreden. Gunning kon verwijzen naar het Nieuwe Testament, waarin de eenheid van de
zichtbare Kerk duidelijk wordt geleerd. Kuyper ontleende zijn·
argumenten aan de natuurlijke pluriformiteit en aan de inschakeling van de Kerk in het natuurlijke leven van de mensheid. Zij
zijn eensgezind in de erkenning, „dat de pluriformiteit der Ker7e
) A. K u y p e r , De Heelen en de Halven, in: De Standaard van 17 Juni
1S85. J. H. G u n n i n g , De Heelen en de Halven. A. K u y p e r , Bedoeld
noch gezegd. A. K u y p e r , Schuldbelijdenis, in: De Heraut, no. 1168,
20 Mei 1900. In dit artikel bespreekt Kuyper Gunning's brochure: De opbouw der Kerk op haren grondslag. In 1886-1887 heeft Gunning tot grote
verontwaardiging van Kuyper geprotesteerd tegen de Doleantie. „Thans
schijnt de geachte schrijver hiervan zelf het onchristelijke te hebben ingezien."
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ken zich in de historie feitelijk op een wijze ontwikkeld heeft, die
daarom voor God niet goed is, omdat ze de liefde tusschen de
verschillende Kerken onderling heeft te niet gedaan." Kuyper
echter hield vast aan de stelling, dat de pluriformiteit in zichzelf
goed is en door God gewild. Gunning achtte zich door Gods
Woord gebonden de veelvormigheid van de Kerk te vefroordelen. e o )
Ook de samenwerking en vriendschap van Kuyper en Hoede
maker is gestrand op het verschil in opvatting betreffende de
eenheid van de Kerk. Tussen Gunning en Hoedemaker is echter
dit onderscheid, dat de eerste voorstander is geweest van de
oecumenische eenheid der zichtbare Kerk zonder enige beper
king, terwijl de laatste de nationale eenheid op de voorgrond
stelde. Zolang Kuyper naar het herstel van de nationale Gere
formeerde Kerk scheen te streven, stond Hoedemaker aan zijn
zijde in de strijd tegen de synodale organisatie, maar toen diens
actie op separatie en splijting van de nationale Kerk was uitge
lopen, heeft hij zich van hem afgekeerd. In 1887 legde hij zijn
ambt als hoogleraar aan de Vrije Universiteit neer. Het
meningsverschil tussen Kuyper en Hoedemaker nam de vorm
aan van een dispuut over artikel 36 van de Nederlandse Geloofs
belijdenis. Niet zonder recht beweerde Hoedemaker de voort
zetter te zijn van Groen's gedachten over het christelijk historisch
karakter van het nederlandse volk. Hij kon geen verschil zien
tussen Separatie en Doleantie en beschuldigde Kuyper van
sectarisme. Kuyper stelde hier tegenover, dat hij nooit nieuwe
Kerkstichting had gewild, maar zich uitsluitend de hervorming
β1
van de bestaande Kerk als levensdoel had gesteld. )
Deze oppositie van Separatie en Doleantie en de afkeuring
van de afscheiding als methode van Kerkreformatie heeft geleid
tot het meningsverschil tussen Kuyper en enkele vooraanstaande
theologen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. De vereni
ging van Afscheiding en Doleantie, die van beide zijden als de
natuurlijke gang van zaken werd voorgesteld, is hierdoor enkele
eo
) J. H. G u n n i n g , De eenheid der Kerk. Toespraak naar aanleiding
der encycliek van Paus Leo XIII over de eenheid der Kerk, 16: „Door
Gods Woord zijn wij gebonden met Leo XIII deze veelvormigheid te ver
werpen." Volgens Gunning is de veelvormigheid historisch noodzakelijk,
zoals het noodzakelijk is dat er ergernissen komen. A. K u y p e r , Schuld
belijdenis, In het tweede gedeelte van dit artikel beantwoordt Kuyper Gun
ning's bestrijding van de pluriformiteit.
si) G. Ρ h. S с h e e r s, Ph. J. Hoedemaker, 92, 101, 140, 213. Jìiogr. Woord,
van Prol. Oodg., IV, 56. P h . J. H o e d e m a k e r , De Kerk en het moderne
Staatsrecht.
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jaren tegengehouden en zelfs in gevaar gebracht. Kuyper
had geweigerd aan de Kerk van de Afscheiding de titel
van dè Christelijke Gereformeerde Kerk toe te kennen. Hij
meende, dat in deze exclusieve benaming tekort werd gedaan
aan de nog levende kerken in synodaal verband. In het bijzonder ontkende hij, dat alleen de afgescheiden kerk te Amsterdam
dè Christelijk Gereformeerde kon worden genoemd en deze
eretitel aan de oude kerk van Amsterdam, waarmede Kuyper
zo nauw was verbonden, moest worden ontzegd. Van de zijde
der Afscheiding werd tegen deze opvatting van Kuyper geprotesteerd; hieruit is een dispuut ontstaan over de ware en de
valse Kerk en de toepassing van het begrip ware Kerk op de
afzonderlijke gemeenten in de Nederlandse Hervormde Kerk.
H. Bavinck heeft van mee taf aan de zijde van Kuyper gestaan.
F. M. ten Hoor en H. Beuker waren Kuyper's voornaamste tegenstanders. Hun critiek op Kuyper's Kerkbegrip ging veel verder
dan het onderscheid tussen ware en valse Kerk en raakte het al
of niet gereformeerde karakter van zijn theologie.
In Separatie en Doleantie heeft Kuyper een algemeen antwoord gegeven op de critiek zonder echter op afzonderlijke punten in te gaan. Hij verstond de kunst tegenstanders en opwerpingen voorbij te gaan en ongestoord aan zijn systeem verder te
bouwen. Bavinck gaf als zijn oordeel, dat er nu geen enkel
bezwaar meer kon bestaan tegen de vereniging. In 1892 werden
Afscheiding en Doleantie verenigd in de Gereformeerde Kerken.
Hiermede zijn echter niet alle meningsverschillen uit de weg
geruimd. Wellicht kunnen de twee richtingen in de tegenwoordige gereformeerde theologie worden teruggebracht tot de oorspronkelijke tegenstelling tussen de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Theologische School van Kampen. eï )
Vooral na 1886 werd Kuyper's Kerkbegrip bestreden door
hen, die voorstanders waren van de synodale organisatie of tenminste een splitsing van de Nederlandse Hervormde Kerk voor
ongewenst en ongeoorloofd hielden. Als woordvoerder van Modernen, Groningers en Ethischen, die door Kuyper onder de
benaming „Synodalen" werden bijeengebracht is H. G. Kleyn
opgetreden in zijn boek: Algemeene Kerk en plaatselijke geвг

) Het standpunt van de Christelijk-Gereformeerde theologen zal in het
vierde hoofdstuk uitvoeriger worden besproken. Tegen de voorstelling,
alsof de Bezwaarden bijna uitsluitend onder de oud-leerlingen van Kam
pen, voortgekomen uit de families van Afgescheidenen, geteld worden, is
geprotesteerd door een aantal gereformeerde predikanten, die hun oplei
ding hebben ontvangen aan de Theologische Hogeschool, maar zich heel
goed kunnen vinden in de leerbeslissingen der laatste Generale Synodes.
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meente, dat echter niet rechtstreeks tegen Kuyper gericht was.
Uit de titel blijkt, dat ook dit dispuut de eenheid der Kerk raakte.
Kuyper beperkte zich tot een korte opmerking in De Heraut en
heeft de bestrijding van „deze nieuwe ketterij in het leerstuk
van de Kerk" overgelaten aan de juristen A. F. de Savornin
Lohman en F. L. Rutgers. Het meningsverschil had voornamelijk
betrekking op de rechtsbevoegdheid van de plaatselijke kerken,
in het bijzonder het recht op kerkelijke goederen, maar raakte
ook het begrip van de Kerk. в э )
Kuyper's houding tegenover de Katholieke Kerk is niet altijd
dezelfde geweest. Hij heeft een periode van anti-papisme door
gemaakt. Deze gezindheid heeft lange tijd nagewerkt. De ver
andering ten goede is pas gekomen na 1875 als gevolg der
samenwerking van Katholieken en Gereformeerden in de school
strijd. In latere jaren heeft hij meermalen van zijn waardering
voor de katholieke theologie, in het bijzonder voor Thomas van
Aquino blijk gegeven. In zijn religieuse en theologische ontwik
keling valt echter geen contact met de katholieke Kerk aan te
wijzen. Het Katholicisme is aan Kuyper's leven voorbijgegaan.
Pater Bensdorp heeft Kuyper herhaaldelijk onwetendheid en
oppervlakkigheid ten opzichte van de leer der Katholieke Kerk
verweten. Toch werd hij door Bensdorp als een eerlijk tegen
stander, die zich gunstig van vele Protestanten onderscheidde,
geprezen. Kuyper trachtte oprecht op de hoogte te geraken van
de katholieke leer en toonde hierbij minder vooroordelen dan
de meeste protestantse theologen. Zelf beweert hij zich nooit
over de leer van de Roomse Kerk te hebben uitgelaten zonder
vooraf Thomas van Aquino te hebben opengeslagen. Hij voelde
zich meer verwant aan de katholieke theologen dan aan de zoge
naamde Godsdienstwetenschap of aan „hetgeen door de specu
latief en ethisch moderne richting nog onder de naam van Theo
logie aan de markt komt." " )
^ ) H. G. К l e y η, Algemeene Kerk en Plaatselijke Gemeente. Als ant
woord op A. F. d e S a v o r n i n L o h m a n en F. L. R u t g e r s , De rechts
bevoegdheid onzer plaatselijke kerken. Het dispuut was in de eerste plaats
van juridische aard, maar had een theologische ondergrond. Kuyper werd
er niet in gemengd. Kleyn betreurt het echter, dat Kuyper, die „in zijn
Tractaal van de Reformatie een veel edeler toon aanslaat dan die in De
Rechtsbevoegdheid wordt gehoord, thans met de schrijvers daarvan in
stemt en hen prijst" (Э23, noot.) Kuyper van zijn kant zag in dit werk een
gevaarlijke ketterij. In: De Heraut, no. 533, 11 Maart 1888: „Het is hem
blijkbaar gelukt de diepere gedachte van wat thans onze Synodalen drijft
in welgelijkend beeld te brengen.... In dit geschrift van Dr Kleyn is een
nieuwe ketterij aan het woord gekomen, een ketterij in het leerstuk van
de Kerk."
**) Encyclopedie, II, 608.
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Vanaf 1893 heeft Bensdorp in een grote verscheidenheid van
onderwerpen Kuyper's Hererui-artikelen onder handen genomen.
In enkele gevallen lokte zijn gewaardeerde critiek Kuyper's
repliek uit. Het meest bekend is de pennestrijd over de pluriformiteits theorie, waarin Bensdorp, zoals gewoonlijk, de aan
vallende partij vertegenwoordigde. In 1901 schreef hij een
artikel getiteld: Een fundamenteele misvatting van Dr A. Kuyper of een hopeloos pleidooi. Bensdorp richtte zijn aanval op de
zwakke plaats in Kuyper's theorie: de pluriformiteit der waar
heid. Kuyper gaf in De Heraut een voorloopige repliek en beloof
de een uitvoeriger antwoord, dat echter nooit verschenen is. e 5 )

**) Th. F. В e n s d o r p , De pluriformiteil der waarheid. Een fundamen
teele misvatting van Dr A. Kuyper of een hopeloos pleidooi, in: De Katho
liek, deel 119, 1901, 205 vv. A. K u y p e r , in: De Heraut, no. 1207, 17
Februari 1901. Een kort antwoord op Bengdorp's artikel. Kuyper belooft
hier ter gelegener tijd een betoog tegenover te zullen plaatsen, om de gapmgen in zijn theorie aan te vullen. Het heeft hem hiertoe blijkbaar aan
tijd en gelegenheid ontbroken, want een eigenlijk antwoord heeft Kuyper
nooit gegeven. Wat op het dispuut betrekking heeft is verschenen in T h .
F. B e n s d o r p , Apologetica, verzameld en ingeleid door M. S t о к s. Am
sterdam 3 din., 1918-1922, I, 588-646; И, 724-781.

DERDE HOOFDSTUK
DE KERK IN DE THEOLOGIE VAN ABRAHAM KUYPER
Beantwoordend aan de boven beschreven ontwikkeling wordt
de behandeling van Kuyper's ecclesiologie verdeeld in drie stukken: het vrijzinnige, het orthodoxe en het gereformeerde Kerkbegrip.
Eerste

Artikel

Kuyper's vrijzinnige Kerkbegrip 1858-1862
Kuyper heeft zijn gedachten over de Kerk uiteengezet in een
scriptie van 1859, in het antwoord op de groninger prijsvraag
van 1860 en in zijn proefschrift van 1862. Uit deze periode van
zijn leven is alleen het Kerkbegrip en wat hiermede onmiddellijk
samenhangt bekend.
Het kerkelijk vraagstuk, dat in deze jaren de geesten bezighield, werd in verschillende vormen gesteld. De theologen, die
nog op de naam van orthodox aanspraak wilden maken, aanvaardden de Kerk als een vaststaand gegeven. Het gemeenschappelijk uitgangspunt van hun probleemstelling was, dat
Christus een Kerk heeft gesticht en dat het Christendom dus
altijd en noodzakelijk als Kerk zijn zegen over het menselijk
geslacht zal verspreiden. Verloochening van de Kerk werd door
hen gelijkgesteld met afval van het Christendom. De aanvaarding van de Kerk als instelling van God en van Christus werd onafscheidelijk verbonden geacht aan de erkenning van het bovennatuurlijke: het ingrijpen van God in het wereldgebeuren door
het wonder. Het kerkelijk vraagstuk betrof voor hen het wezen
en de vorm van de Kerk, de verhouding van individu en gemeenschap, van gezag en vrijheid, van algemene christelijke Kerk en
nationaal Kerkgenootschap.
In de kringen van de moderne theologen werd het probleem
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radicaler gesteld. Wat voor de orthodoxen het vanzelfsprekend
uitgangspunt vormde, was voor hen juist het vraagstuk: het be
staan der Kerk zelve. Door de ontkenning van het bovennatuur
lijke, de verwerping van alle uitwendig gezag en de eenzijdige
individuele interpretatie van wat er aan godsdienst nog overbleef
heeft de Moderne Theologie de fundamenten van de traditionele
Kerkopvatting ondergraven en het bestaansrecht van de Kerk
onzeker gemaakt. Door een modern theoloog kon het Kerkprobleem in deze vorm worden gesteld: moet de Kerk als chris
telijke vorm van samenleving geheel verdwijnen en plaats maken
voor een nieuwe, meer individualistische vorm van godsdienstig
leven of kan die Kerk, maar dan aangepast aan de moderne
begrippen, nog blijven voortbestaan.
Aan het begin van zijn theologische studies blijkt Kuyper al
aanstonds gewonnen voor het meest extreme standppnt der
Moderne Theologie. In een scriptie gedateerd 1859 behandelt hij
zijn onderwerp: de ontwikkeling der Pauselijke macht onder
iiicolaas I als onderdeel van een noodzakelijke evolutie van het
godsdienstig leven. Het eindpunt van dit proces, door Kuyper in
de nabije toekomst geplaatst, is de opheffing van de uiterlijke
Kerkvorm. De Kerk is slechts tijdelijk orgaan der godsdienst en
dus bestemd om te verdwijnen, zodra het godsdienstig leven de
steun van uiterlijke vormen kan missen en een zelfstandig
bestaan kan leiden als het volmaakt zedelijke leven der
mensheid. 1 )
Kuyper heeft deze theorie over godsdienst en Kerk van Hegel,
Strauss en Rothe als leiddraad genomen voor zijn historisch-phi
losophische beschouwingen en hieraan zijn persoonlijke overtui
ging verbonden, dat de oplossing van het kerkelijk vraagstuk
gelegen was in de opheffing van iedere Kerkvorm en de ver
werkelijking van een volmaakte geestelijke godsdienst. Merk
waardig is, dat de theologie-student in radicalisme zijn leermees
ter Scholten overtroffen heeft. Rauwenhoff, die in 1867 dezelfde
radicale mening verkondigde, is eerst in 1860 professor gewor
den te Leiden.
Kuyper's bestrijding van de Kerk is slechts van korte duur
geweest. Reeds na een jaar is hij van zijn ultra-moderne theorie
teruggekomen.
In de inleiding van zijn proefschrift constateert Kuyper een
afkeer van de bestaande Kerkvorm en zelfs van het idee der
Kerk. Als leidende vertegenwoordigers van deze richting noemt
*) L. Ρ г a a m s m a, 14 vv.

90

HET PROEFSCHRIFT

hij: Hegel, Strauss en Rothe. Hij verklaart echter uitdrukkelijk
het niet eens te zijn met hen, die de ondergang van de Kerk voor«
spellen. Met vele anderen is hij van mening, dat de ruïne der
oude Kerk niet kan blijven voortbestaan, maar in de toekomst
ziet hij een nieuw organisme opkomen, dat met volle recht de
naam van Kerk zal dragen, al zullen dan de inrichting en het
begrip zelf van de Kerk grondig veranderd zijn. Maar dit nieuwe
kerkelijke organisme kan alleen dan tot bloei geraken, als volledig wordt afgerekend met alle oude dwalingen en vooroordelen. Hij ziet de oplossing van het kerkelijk vraagstuk niet
meer in het verdwijnen van de Kerk, maar in het ontstaan van
een geheel nieuwe Kerk. 2 )
Het heil voor de Kerk der toekomst verwacht hij van twee
factoren. Vooreerst van het immanentisme, dat in de plaats
moet komen van het joodse en roomse dualisme en transcendentalisme. In de tweede plaats van een historische studie van het
Kerkbegrip der Reformatoren.
De Kerk van die dagen steunde, volgens zijn mening, in de
bepaling van de verhouding tussen het goddelijke en het menselijke nog op het verouderd dualisme. Beginsel van deze denkwijze is, dat God buiten de wereld wordt gesteld en dat de
invloed, welke God op de wereld uitoefent extrinsiek wordt
opgevat. Dit wordt een overblijfsel genoemd van de Roomse
Kerk, „quae transcendenti cosmo! ogiae unice convenit," welke
het op haar beurt zou hebben overgenomen van het Judaïsme, in
strijd echter met de leer en de geest van het Evangelie. 3 )
Tegenover dit transcendentalisme stelt hij als grondslag van
een nieuwe en levenskrachtige Kerk het immanentisme. Het
dualisme, over de gehele linie door de moderne geest bestreden
en overwonnen, moet tenslotte nog uit het Kerkbegrip worden
verdreven. *) Het transcendentalisme plaatste God zozeer buiten
de wereld, dat Zijn invloed alleen als een gewelddadig en tegenг
) А. К u у ρ e г, LHsquisitio hislorico-theologica, exhibens Johannis Calvini et Johannis à Lasco de Ecclesia sententiarum inter яе composition em,
1862, I,: „Nostri saeculi homines ab Ecclesiae communione proavis nostris
longe aversiores esse, unusquisque facile concede!, qui paullum accuratius
nostri temporis historiam observare velit
Falli tarnen mihi videntur,
qui hinc Hegelii systemati philosophico fundamentum substrui posse opi
nati, revera actum esse de Ecclesia clamitant, et írritos esse eorum conatus
habendos, qui semirutum Ecclesiae aedificium restaurare studeant." IV
Kuyper verwacht dat „Novus ¡He Organismus, qui cursu temporis sponte sua
ex hodierna ecclesia prodibit, suo quoque iure Ecclesiae nomen vindicare
sibi queat, quamvis sit ipsius notio immutata."
3
) Disquisitio, III.
*) Dtsqutstit'o, I.
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natuurlijk ingrijpen kon worden verklaard. Het immanentisme
daarentegen, dat Kuyper voorstaat, leert de aanwezigheid en de
werking van God in de wereld. Volgens dit beginsel is de godsdienst niets anders als het bewustzijn van deze tegenwoordigheid
Gods. In de plaats van de vrees voortkomend uit het dualisme,
dat tussen God en mens een oneindige afstand en een niet te
overbruggen kloof stelt, moet komen de liefde als bewustzijn van
Gods immanentie. Hoe sterker dit bewustzijn zich ontwikkelt en
hoe meer de mens de werking van het goddelijke gewaar wordt,
des te meer zal in hem groeien de liefde voor zijn medemensen,
omdat Gods immanentie zich in allen openbaart.
Deze overtuiging van Gods tegenwoordigheid in zichzelf en in
anderen is het levensbeginsel der Kerk; zonder deze immanentie
kan deze niet worden verdedigd. Er staan slechts twee wegen
open: of wel de immanentie belijden als het eigen beginsel van
het Protestantisme of wel aan het transcendentalisme vasthouden, maar dan ook consequent terugkeren tot de Kerk van Rome.
Want het dualisme karakteriseert de Roomse Kerk, terwijl het
immanentisme, hoewel door veel Protestanten verloochend, het
kenmerk moet zijn van het Protestantisme. Daarom is het voor
Kuyper onbegrijpelijk, hoe de moderne filosofen en theologen,
die juist het immanentisme met zoveel vuur verdedigen, toch niet
willen geloven aan het voortbestaan van de Kerk. Hijzelf was
echter nog maar pas tot dit standpunt bekeerd. s )
Het dualisme is in strijd met de beginselen der Hervorming;
het heeft in de protestantse kerken zijn voortbestaan slechts
gerekt als overblijfsel van de roomse leer. Op deze wijze wordt
het tweede beginsel, noodzakelijk voor de vernieuwing der Kerk
ingeleid, namelijk de terugkeer tot het oorspronkelijke Kerkbegrip der Reformatoren.
Kuyper moet toegeven, dat de Hervormers de immanentie
Gods niet duidelijk en uitdrukkelijk hebben geleerd, maar toch
meent hij, dat sommigen van hen, met name de Anabaptisten en
de voorlopers van de Reformatie, het immanentisme hebben aangevoeld en ook enigszins tot uitdrukking gebracht als de enig
juiste bepaling van de verhouding tussen God en schepsel en de
mensen onderling. Omdat echter het juiste en duidelijke begrip
van de immanentie ontbrak, zijn de Hervormers spoedig weer in
de oude roomse dwaling van het dualisme teruggevallen.
Er is daarom een zeer zorgvuldig historisch onderzoek nodig
om hef immanentisme, of tenminste de sporen ervan bij de Her·
5

) Disquisitio III.

-

92

НЕЛ KERKBEGRIP DER REFORMATOREN '

vormers aan te wijzen. De formules en omschrijvingen door de
Reformatoren gebruikt om hun ideeën over de Kerk uit te drukken, bieden hierbij geen hulp, want deze formuleringen verschillen nauwelijks van de bepalingen, die bij de roomse theologen in gebruik waren. Wil men achterhalen, wat het oorspronkelijke en zuivere protestantse Kerkbegrip is, dan moet men
naspeuren, wat de Hervormers aarzelend en als het ware toevallig over de Kerk hebben gezegd, want deze schijnbaar onbeduidende uitspraken hebben meer waarde dan de uitvoerige
beschouwingen en de opvallende definities. Vooral echter moet
worden onderzocht, hoe de Hervormers de Kerk hebben ingericht, want in de praclijk meer dan in de leer komt het karakteristieke van het Protestantisme tot uiting.
Het historisch onderzoek moet zich niet in de eerste plaats
richten op de grote Hervormers, maar veeleer op de Reformatoren, die op de achtergrond en meer in het verborgen hebben
gewerkt. Want zij zijn minder door de tijdsomstandigheden en
de disputen met de Roomsen beïnvloed en hebben dus zuiverder
in hun leer en in hun hervormingswerk het oorspronkelijke protestantse en evangelische Kerkbegrip kunnen bewaren. e )
Volgens deze eigenaardige beginselen van historische critiek,
onderzoekt Kuyper het Kerkbegrip van Calvijn en A Lasco. Van
A Lasco: omdat deze van de reformatoren het meest zuiver het
immanentistische Kerkbegrip heeft geleerd en in zijn hervormingsarbeid aan het kenmerkend protestantse heeft vastgehouden. Van Calvijn: omdat hij meer nog dan de andere op de voorgrond tredende reformatoren het protestantse Kerkbegrip heeft
bedorven en zowel in zijn leer als in zijn practijk bijna geheel
tot de valse beginselen van de Roomse Kerk is teruggekeerd. 7 )
Verschillende malen uit hij zijn voorliefde voor A Lasco's leer en
zijn afkeer van Calvijn's Kerkbegrip. Het voornaamste resultaat
van zijn onderzoek is, dat hij bij A Lasco het immanentisme aanwijst als beginsel der ecclesiologie, terwijl in de leer van Calvijn
het dualisme wordt aangetoond. Kuyper's eigen Kerkbegrip
stemt daarom grotendeels overeen met dat van A Lasco en wijkt
in alle essentiële punten van Calvijn af. β )
Het karakteristieke van Calvijn's Kerkbegrip ziet hij in het
e

) Disquisüio, V.
Disqumtio, VI.
) Disquisüio, 176: „Libenter ultro fatemur, Ecclosiam, qualem delineavit
nobis Calvinus, quamvis animi, quam in ea describenda prodit, fortitudo
baud raro in admirationem nos rapuerit, nihil tarnen habere, quod arrideat
nobis, quod displiceat multimi, adcoque Lasci Ecclesiaiii tanto nobis in
deliciis fuisse magis, quantum a Calvini Ecclesia longius recederei."
7
)
8
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onderscheid tussen een ecclesia invisibilis en een ecclesia visibilis. De ecclesia invisibilis is de verzameling van gelovigen, die
God tot het eeuwig leven gepraedestineerd heeft. De zichtbare
Kerk is de gemeenschap van mensen, die door de belijdenis van
het geloof verbonden zijn. Door uitwendige tekenen, de dienst
des Woords en de bediening der Sacramenten is deze Kerk gemakkelijk te kennen. e )
Kuyper geeft een verklaring, hoe deze tegenstelling ontstaan
is. In het Nieuwe Testament is alleen sprake van de bestaande
Kerk en de ideale Kerk. Later, en dit is de specifieke roomse
dwaling, meende men, dat in de Ene, Heilige, Katholieke Kerk
de ideale Kerk reeds actueel op aarde aanwezig was. Door deze
vervalsing van het evangelisch Kerkbegrip, de vereenzelviging
namelijk van bestaande en ideale Kerk, is het bederf in de
Kerk gekomen. De Hervormers hebben eenstemmig ontkend, dat
de ideale Kerk zou samenvallen met de bestaande Kerk. Maar
hierdoor stonden zij voor de vraag, waar de ideale Kerk dan wel
was, als zij niet op aarde gevonden werd. Uit deze moeilijkheid,
waarin zij door de controversen met de Roomsen waren gebracht,
hebben de Reformatoren een uitweg trachten te vinden door
onderscheid te maken tussen een onzichtbare en een zichtbare
Kerk. Aan de roomse polemisten hebben zij toegegeven, dat de
ideale gemeenschap reeds bestond, echter niet zichtbaar op aarde,
maar voor onze ogen verborgen en alleen aan God bekend. " )
Calvijn heeft de onzichtbare en zichtbare Kerk op hopeloze
wijze verward, zodat hij meermalen met zichzelf in tegenspraak is
geraakt. Daarom is het onmogelijk, van diens Kerkbegrip een
duidelijke uiteenzetting te geven. Kuyper besluit deze critiek
met een oordeel, dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat:
„Dicta sufficient, ut opinor, ut apertum sit unicuique, quam
infeliciter rem suam adversus Romanenses egerit Calvinus.
Obvium est Ecclesiam illam invisibilem, quam fides credendam
commendat, nihil omnino ad ipsam Ecclesiam pertinere, et
inquantum praesens iam adesse credatur, merum esse cogitationis figmentum." ")
Tegen Calvijn's opvatting van de zichtbare Kerk heeft Kuyper
niet minder principiële bezwaren. Hier heeft het dualisme het
protestantse Kerkbegrip grondig bedorven.
Men kan de Kerk van twee kanten beschouwen: van de kant
van God en van de kant van de mens, als goddelijke instelling of
o) Disquisitio, 15, 16.
) IHsquisitio, 17, 20.
" ) Disquisilio, 23.
10
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als menselijke gemeenschap. Beide beschouwingswijzen dienen
tot hun recht te komen. Calvijn heeft de Kerk bijna uitsluitend
van haar goddelijke zijde bezien. De oorzaak van deze eenzijdige
heid is, dat hij het onchristelijk transcendentalisroe bijna zonder
wijziging van Rome heeft overgenomen. De Kerk van Calvijn is
niet in de eerste plaats een vergadering van gelovigen, waarin
God aanwezig is en Zijn heiligende immanente werking uitoefent,
maar een instelling, die van buiten af door God aan de mensen
wordt opgelegd. Het fundament van deze Kerk is de geopenbaarde leer, die als zuiver uitwendig heilsmiddel zonder innerlijk
contact met het goddelijke aan de mensen wordt medegedeeld en
als noodzakelijk ter zaligheid wordt voorgesteld. Calvijn leert
evenals de Roomsen, dat buiten deze instelling geen zaligheid
mogelijk is. " )
De uiteenzetting van A Lasco's Kerkbegrip toont een geheel
ander beeld. Van het onderscheid tussen een zichtbare en een
onzichtbare Kerk is bij hem niets te vinden. A Lasco heeft zich
niet opgehouden met dergelijke spitsvondigheden en was er
slechts op bedacht de leer van het Evangelie correct weer te
geven. Hij kent alleen een zichtbare Kerk, omdat er in het Nieuwe
Testament over geen andere wordt gesproken. Deze Kerk echter
is niet heilig noch volmaakt. De heilige en volmaakte Kerk
wordt op aarde niet gevonden, zij ligt in de toekomst als het
ideaal en het doel van de bestaande Kerk. A Lasco maakt dus onderscheid tussen de ecclesia empirica en idealis. Rome beweert
dat de ideale Kerk reeds zichtbaar op aarde bestaat. Calvijn en
andere reformatoren hebben van deze ideale Kerk een onzichtbare Kerk gemaakt. A Lasco leert, in overeenstemming met het
Evangelie, dat er alleen een zichtbare Kerk bestaat als ecclesia
empirica, terwijl de ideale Kerk het laatste en volmaakte stadium zal zijn van het Christendom. ")
De Kerk van A Lasco is een vergadering van hen, die Christus
belijden, de Gemeente van Christus, in Zijn naam over de gehele
aarde vergaderd, een gemeenschap van gelovigen, die als lidmaten
in één lichaam onder één hoofd zijn samengevoegd tot wederzijdse stichting in het geloof en in alle goede werken. ") In tegenstelling met Calvijn spreekt hij nooit over de Kerk als instituut
of Moeder van de gelovigen. Voor A Lasco is deze Kerk een
12
) Disquisitio, 27, 178.
" ) Disquisitio, 114, 115: „Tam subtili distinctione parum delectatus à
Lasco, et Evangeli! vestigia pressius secutus istiusmodi cogitationis figmenfo calculum suum nusquam addidit."
") Disquisitio, 112, 116.
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societas libera atque fraterna. Een vrije gemeenschap, omdat
alle leden volkomen gelijk zijn en er geen standverschil is tussen
gezagsdragers en onderdanen, want zij die een ambt vervullen
zijn niet anders dan dienaars van de gemeenschap. Een broederlijke gemeenschap, omdat de Kerk een vergadering is van kinderen Gods, die als broeders, kinderen van dezelfde Vader
samenleven. De band, die de leden der Kerk samenvoegt is niet,
zoals Calvijn leert, een uitwendige instelling en een opgelegde
openbaring, maar de inwendige eenheid met Christus in één
lichaam. De geest van Christus, niet de geopenbaarde leer,
verbindt de gelovigen en dringt hen in broederlijke liefde tot
vroomheid en goede werken. ")
Als grondslag van A Lasco's Kerkbegrip ziet Kuyper het immanentisme, niet duidelijk uitgesproken, maar toch onmiskenbaar aanwezig in al wat hij over de Kerk heeft geleerd. De mens
met God en de mensen onderling door het bewustzijn van Gods
inwoning innig verenigd, is de leidende gedachte van zijn ecclesiologie. Via A Lasco wijst Kuyper het immanentisme aan als
het eigenlijke beginsel van de Reformatie.
De Kerk is een vrije gemeenschap. Zij ontstaat uit het godsdienstig leven van de christenen, die zich kinderen van God en
onderling broeders weten. De inwoning van God in de mens is
dus het levensbeginsel der Kerk; zodra de immanentie Gods in
de christenen bewust wordt, ontstaat vanzelf de aandrang tot een
vrije en broederlijke aaneensluiting. Alles wat van buiten af aan
de gelovigen wordt opgelegd: een vaste belijdenis, kerkelijke
tucht en algemeen geldende kerkelijke instellingen is in strijd
met het wezen van de Kerk. De band der Kerk kan slechts
inwendig en geestelijk zijn; het uitwendige, dualistische brengt
noodzakelijk het bederf van de Kerk met zich. De Kerkvorm en
al wat hiermede onmiddellijk samenhangt kan dus niets anders
zijn dan overblijfsel van het roomse dualisme.
De Kerk is geen instituut, maar een organisme of lichaam. Om
dit te verduidelijken wijst Kuyper op de eenheid in Christus en
op de eenheid van alle mensen, in wie het goddelijk leven tot
bewustzijn is gekomen. De leden der Kerk worden samengehouden door de band der liefde. Het doel der Kerk is, dat de leden
van het organisme steeds meer deelachtig worden aan de eenheid
met Christus, totdat eenmaal geheel het menselijk geslacht met
»") Diaquisiiio, 118, 119, 127, 128: „Haec autem Ecclesia filiorum Dei
societas est libera atque fraterna, cuius socii Christi spiritu, tamquam
communi inter se vinculo coniuncti, Evangelicae doctrinae consensum tueri,
et omnem pietatem et iustitiam fraterno inter se amore promovere debent."
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Christus in liefde verenigd de eeuwige gelukzaligheid zal genieten. ie ) Dan zal zij haar volmaaktheid en einddoel bereikt hebben en zal er geen onderscheid meer zijn tussen empirische en
ideale Kerk. Voorlopig echter bestaat alleen de zichtbare, empirische en dus onvolmaakte Kerk. Er is geen reden om in de
bestaande Kerk onderscheid te maken tussen onzichtbaar en
zichtbaar, empirisch en ideaal. Want de Kerk is krachtens haar
wezen zichtbaar en het ideaal van de Kerk ligt nog in de verre
toekomst.17)
Deze broedergemeenschap van kinderen Gods is geen dogmatisch begrip, maar een historische verschijning. Notio dogmatica
zou de Kerk zijn, als zij door God was ingesteld als een instituut
onderscheiden van het godsdienstig leven der afzonderlijke
mensen. Aan de Kerk komt geen eigen plaats in de dogmatiek
toe, want in de bepaling van de relatie van de individuele mens
tot God ligt ook de verhouding van de gemeenschap tot God.
Beide berusten op één beginsel: de immanentie Gods. Als historische verschijning is de Kerk verbonden met de komst van
Christus op aarde. 18 )
In zijn werkwijze toont Kuyper zich een leerling van Scholten.
Evenals deze stelt hij zich ten doel het beginsel van de Hervorming, wel te onderscheiden van de leer der Reformatoren, langs
historische weg vast te stellen. Naar het voorbeeld van zijn leermeester wijst hij al wat van de theologie der Hervormers niet in
zijn constructie past, van de hand als overblijfsel van roomse
dwaling. Zijn onderzoek is even bevooroordeeld als dat van
Scholten.
Kuyper's afhankelijkheid van Scholten gaat verder dan de
methode. Ook het beginsel van immanentie kan hij van zijn
leermeester hebben overgenomen. Scholten heeft critiek uitgeoefend op het dualisme in de gereformeerde theologie. Tussen
een eenzijdig pantheïstisch immanentisme en een even eenzijdig
deïstisch transcendentalisme zocht hij de hogere eenheid van het
goddelijke en het menselijke, welke in Christus is verwerkelijkt.
ia
) Disquisitio, 179: „Ut eius socii in dies magis communionis cum Christo Domino nostro fiant participes, donee universum aliquando mortalium
çenus intimo amoris vinculo cum Christo conglutinati ad Deum reduces
aeternam salutem adipiscantur."
17
) Disquisitio, 189. De elfde stelling luidt: „Ecclesiae invisibüis dogma
reiiciatur."
18
) Disquisitio, 177: „Quum scilicet demum nostro tempore senserunt
Theologi Ecclesiam non esse notionem dogmaticam, sed vero apparitionem
historicam, arde cum Christi adventu coniungendam, in Lasci Ecclesiologia
haec illa iam adsunt vestigia, quae leviter idipsum praesensisse eum arguere videntur."
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Volgens Roessingh is deze wijsgerige theologie uitgelopen op
„een absoluut immanentisme en monisme." Duidelijker nog dan
Scholten heeft Opzoomer de immanentie Gods of de eenheid van
het goddelijke en het menselijke geleerd.
Kuyper kan zijn
princiep van de immanentie, dat afkomstig is uit de duitse
philosophie, ontleend hebben aan de nederlandse Moderne
Theologie. " )
Zijn Kerkbegrip daarentegen vertoont een duidelijke afwending van de Moderne Theologie. Er zijn punten van overeenkomst aan te wijzen: de individualistische opvatting van de godsdienst, de afkeer van kerkelijk gezag en vaste Kerkvorm. Maar
in het geheel overheerst het verschil.
Ter verklaring van deze verandering wijst Kuyper zelf in de
richting van de Groninger Godgeleerdheid. ï0 ) Door zijn afkeer
van Calvijn en zijn voorkeur voor A Lasco plaatste hij zich aan
de zijde van de Groningers, die A Lasco waardeerden als een
leidende figuur in de oorspronkelijke Nederlandse Hervorming. 21) Hij gevoelde zich aangetrokken door het ideaal van de
evangelisch-catholieke Kerk der toekomst en door de zuiver geestelijke eenheid van gelijkgezinde Christenen. De onderscheiding
van de onvolmaakte empirische en de toekomstige ideale Kerk
ligt in de lijn van de gedachten der Groningers. Kuyper werd
gewonnen voor het kerkelijk optimisme, dat in de besfchouwingen van de evangelische theologen naar voren trad.
Verwondering wekt zijn radicale houding tegenover de onzichtbare Kerk. De Groningers besteedden hieraan weinig aandacht.
De la Saussaye en Gunning hebben op dit traditionele protestantse leerstuk sterk critiek uitgeoefend, maar zij waren in deze
« ) J. H. S с h о 11 e η, De leer der Hervormde Kerk, I, 291, Π, Β70. Κ. Η.
R o e s s i n g h , De moderne theologie in Nederland, 99, 139, 140. Op duide
lijke wijze is het beginsel van immanentie aan te wijzen in S c h l e i e r 
m a c h e r's Reden über die Religion en in de duitse moderne theologie.
A. P i e r s o n , De oorsprong der moderne richting, 82. Pierson verdedigt,
dat in de moderne theologie reeds zoveel verscheidenheid aanwezig is, dat
zij, naar gelang ze duits, frans of hollande spreekt een verschillend formeel
beginsel heeft. „Het formeele beginsel der moderne theologie in Duitschland zou men wellicht op deze wijze kunnen teruggeven: uit het overgeleverd systeem moet geweerd worden al wat strijdt met de leer van Gods
immanentie." Hij ontkent echter, dat de nederlandse moderne theologie als
zodanig dus in haar geheel hierin het voorbeeld van de duitse modern»
theologie zou hebben gevolgd.
20
) A. K u y p e r , Confidentie, 46: „Mijn proeve van beantwoording der
prijsvraag was dan ook een doorgaande bestrijding van het Calvinisme en
eer een toenadering tot het Groninger standpunt dat door zijn teederen zin
destijds een aantrekkelijke zijde had voor mijn wel innerlijk omgezetten,
maar nog niet met het licht des Woords bestraalden geest."
" ) L. P r a a m s ma, 88 vv.
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tijd nog buiten Kuyper's theologische gezichtskring. De oor«
sprong van de ontkenning der onzichtbare Kerk en van het onder
scheid tussen empirische en ideale Kerk moet gezocht worden in
de duitse theologie.
Schleiermacher, die aan het begin staat van een nieuwe
periode in de protestantse theologie, heeft afgerekend met de
traditionele opvatting der onzichtbare Kerk. Hij behield echter
het onderscheid tussen onzichtbare en zichtbare Kerk door er
een nieuwe zin aan te hechten. In beginsel stelde hij Kerk en
wereld tegenover elkaar, maar erkende, dat de wereld noodzake
lijk op de Kerk invloed uitoefent. Hierdoor ontstaat de tegenstel
ling tussen de onzichtbare en de zichtbare Kerk. De zichtbare
Kerk is een vermenging van Kerk en wereld, de Kerk zoals zij
feitelijk bestaat in onzuivere toestand. De onzichtbare Kerk is in
de bestaande Kerk het geheel van de werkingen van de Heilige
Geest. Zichtbare en onzichtbare Kerk verhouden zich dus als
onvolmaakte, onzuivere en volmaakte, zuivere Kerk. " )
Deze opvatting is blijven voortleven in de duitse theologie der
19e eeuw. De critiek op de onzichtbare Kerk is algemeen aan
vaard. De meeste theologen, waaronder Nitzsch, Marheineke en
Martensen, hebben de nieuwe betekenis van de distinctie over
genomen. " ) Bij Bretschneider en Hase heeft deze zich ontwikг2
) F r . S c h l e i e r m a c h e r , Der christliche Glaube nach den Grund
sätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt*, II Berlijn,
1843, 148, 440 vv.: „Dadurch dasz die Kirche sich aus der Welt nicht bilden
kann ohne dasz auch die Welt einen Einflusz auf die Kirche ausübt, begründet sich für die Kirche selbst der Gegensatz zwischen der sichtbaren
und unsichtbaren Kirche....
Jeder sichtbare Teil der Kirche ist also
genauer betrachtet ein Gemisch von Kirche und Welt; und nur wenn wir
das von dem göttlichen Geist in den Menschen gewirkte isolieren und so
zusammenstellen könnten, hätten wir die Kirche rein
Die unsichtbare
Kirche ist also die Gesammtheit aller Wirkungen des Geistes in ihrem
Zusammenhang; dieselben aber in ihren Zusamnienhang mit den in keinem
einzelnen von dem göttlichen Geist ergriffenen Leben fehlenden Nachwirkungen aus dem Gesamt leben der allgemeinen Sündhaftigkeit constituieren die sichtbare Kirche." Onzichtbare en zichtbare Kerk verhouden zich
derhalve als onzuivere en zuivere Kerk. Hij vermeldt de traditemele interpretatie van deze onderscheiding: „Gewönlich versteht mann unter der
unsichbaren Kirche die Gesammtheit der Wiedergeborenen und im Stande
der Heiligung wirklich begriffenen, unter die sichtbaren Kirche aber auszer diesen auch noch alle diejenigen, welche das Evangelium gehört haben,
also berufen sind, und noch aüszerlich zur Kirche bekennen, oder wie wir es
lieber ausdrücken würden, welche den aüszeren Kreis der Kirche bilden."
Schleiermacher is het met deze opvatting niet eens, want men zou dan beter
een kerk van aspiranten naast de eigenlijke Kerk kunnen onderscheiden.
Hij formuleert zijn critiek op zeer scherpe wijze aldus, 443: „Was sonach
dem gewöhnlichen Sprachgebrauch gemäsz die unsichtbare Kirche heist,
davon ist das meiste nicht unsichtbar, und was die sichtbare, davon ist das
meiste nicht Kirche." Hij identificeert onzichtbare Kerk met „reine Kirche."
" ) С. I. N i t ζ s с h, System der Christliche Lehre, 1851e, § 187, 188. Verg.
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keld tot de onderscheiding tussen empirische en ideale Kerk.
Hase verwijst hierbij uitdrukkelijk naar Schleiermacher's interpretatie van de onzichtbare Kerk. '*)
Richard Rothe, de overige theologen in radicalisme overtreffend, heeft afgerekend zowel met de onzichtbare als met de ideale
Kerk. Uit de critiek van Schleiermacher heeft hij de consequentie getrokken, dat er van een onzichtbare Kerk in het geheel geen
sprake kan zijn. Volgens Rothe is een onzichtbare Kerk een
contradictio in adiecto, want de Kerk is krachtens haar wezen en
dus noodzakelijk zichtbaar. Dit uitvindsel van de onzichtbare
Kerk is de oorzaak van alle verwarringen in het protestantse
Kerkbegrip. De onzichtbare Kerk is een fictie en een surrogaat
voor de wezenlijke eigenschappen, die in de empirische protestantse Kerk niet aanwezig zijn. ") De ontkenning van het onderscheid tussen empirische en ideale Kerk is een consequentie van
J. H e r d e r s c h e e , Geschiedenis van de leer over de Kerk sedert Schleiermacher, 52-59. P h . M a r h e i n e k e , Lehrbuch des Chrislìichen Glaubens
und Denkens Jür denkende Christen, 18362 § S47. Verg. H e r d e r s c h e e ,
97-99. H. M a r t e n s e n , Die christliche Dogmatik. Vom Verfasser selbst
veranstaltete deutsche Ausgabe, Leipzig, 1897» § 191, s. 279.
=*) K. G. B r e t s c h n e i d e r , Handbuch der
evangelisch-Lutherischen
Kirche, Leipzig, 1838', § 204, 714 vv.: „Ideale wordt tegenover empilische Kerk gesteld. Hetzelfde in § 206, 744. § 206, 762: „Der Begriff ist ein
doppelter, ein idealer und ein empirischer; und darauf gründeten unsere
Theologen die von den Römischen so angefochtene Eintheilung in die sichtbare und unsichtbare Kirche
Die unsichtbare Kirche ist mit der idealen
identisch, und verhall sich zur sichtbaren, wie de'Idee zur Erscheinung."
K. H a s e , Evangelische Dogmatik, Leipzig, 18423, § 195, 358: „Als die Reformatoren dasjenige, was sie als göttliche Wahrheit erkannten, von der
herrschende Kirche verfolgt sahen, und doch die Behauptung, dasz die wahre
Kirche bis dahin nicht bestanden habe oder gänzlich unterbrochen sei,
gegen Christi Verheiszung gewesen wäre, konnten sie ihr Recht, sich von
der katholischen Kirche loszusagen, nur dadurch erweisen, dasz sie von
der zeitlichen Erscheinung aufsteigend zur Idee, die wahre Kirche als ein
zu erstrebendes Ideal darstellten, eine ideale Kirche, deren mehr oder minder volkommenes Abbild jede geschichtlich gewordene oder empirische
Kirche angehöre
" De Kerk moet zich als empirische Kerk openbaren.
Maar de ideale Kerk „ist die wahrhaft Katholische Kirche." De onderscheiding der Kerk als idee en empirische verschijning wordt door В a ν i η с к,
Gereformeerde
Dogmatiek, IV, 314 toegeschreven aan I. Kant.
25
) R. R o t h e, IHe Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung, 100. Volgens Rothe is een onzichtbare Kerk een contradictie in adiecto,: „Denn die Kirche ist, wie es sich oben gezeigt hat und wie auch der
allgemeine Sprachgebrauch es mit sich bringt, wesentlich eine aüszere Gemeinschaft, und es kommt ihr somit, weil was aüszerlich ist auch wahrnehmbar ist, wesentlich das Prädicat der Sichtbarkeit zu." 108: „Diese unsichtbare Kirche ist eine blosze Hypothese, eine reine Fiction." 116-117.
Rothe is het met Schleiermacher's critiek op de traditionele opvatting eens,
maar wijst ook Schleiermacher's eigen opvatting van de hand. 120-121 over
de ideale Kerk: „Scheinbarer lautet eine andre, besonders von Hase gepflegte Terminologie, die Unterscheidung zwischen der idealen und der
realen Kirche, vorausgesetzt nämlich, dasz sie nicht etwa für gleichbedeu-
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zijn theorie, volgens welke de Kerk slechts een voorlopige vorm
is voor het godsdienstig leven der mensheid. Dit laatste is doof
Kuyper verworpen, want hij geloofde met de Groningers in de
toekomst der Kerk. Rothe's critiek op de onzichtbare Kerk heeft
Kuyper vrijwel letterlijk overgenomen.
Ook in andere punten stemt Kuyper's Kerkbegrip overeen met
de opvattingen van Schleiermacher en de Vermittlungstheologen,
bijvoorbeeld wat betreft de waardering van het instituut, de toepassing op de Kerk van de termen organisme en lichaam en de
leer over de immanentie als beginsel der Kerk. Zijn theorie
vertoont de meeste gelijkenis met de gedachten der Groningers,
maar kan hiermede toch niet worden vereenzelvigd. Zijn idee
van de Kerk past volkomen in het filosofisch en theologisch
milieu en vindt aan verschillende zijden punten van overeenkomst. Het geheel draagt het merk van Kuyper's geest.
Het is echter niet te verwonderen, dat hij slechts korte tijd
in dit Kerkbegrip bevrediging en rust heeft gevonden. Want
deze vrije aaneensluiting van mensen, slechts verbonden door
het bewustzijn van Gods immanentie verdient de naam van
Kerk niet. Er kan zelfs geen specifiek christelijke betekenis aan
worden toegekend. Deze Kerk is niets meer dan een vrije godsdienstige vereniging op algemeen religieuse grondslag. Er is
slechts weinig verschil tussen deze zogenaamde Kerk en de
bestrijding der Kerk volgens de theorie van Rothe.
Tweede

artikel

Het orthodoxe Kerkbegrip
De bronnen voor Kuyper's Kerkbegrip uit de overgangsperiode
van 1867 tot 1873, zijn intreereden, predicaties, lezingen en brochures. Het enige geschrift hieronder van enigszins grotere
omvang is Confidentie, de terugblik en verantwoording, waarmede hij deze periode heeft afgesloten.
Uiteraard kan hier nog geen uitgewerkte theologische synthese
worden verwacht. Het bestek van een volledig plan is echter
(end genommen werden soll mit der anders zwischen der unsichtbaren und
der sichtbaren Kirche." Rothe beschouwt deze ideale Kerk als „die reine
Idee der christlichen Gemeinschaft an sich, die Idee des Reiches Gottes in
ihren reinen und volkommenen Wahrheit" als een „unvollziehbares Ideal,"
„Denn die Idee des Reiches Gottes, die Idee der christlichen Gemeinschaft
ist in ihrer vollendeten Wahrheit nicht die Kirche, sondern die des christlichen, d.h. überhaupt des wahren und vollendeten Staats."
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reeds duidelijk aanwezig. Om herhalingen zoveel mogelijk te
voorkomen, zullen slechts de grote lijnen, welke voor de kennis
van de bronnen en de ontwikkeling van Kuyper's ecclesiologie
van belang zijn, worden behandeld.
Eerste paragraaf
De Kerk als voortzetting van de Menswording Gods (1867)
De Moderne Theologie leerde, dat de mens van nature orgaan
is van het goddelijk leven en dat godsdienst niets anders is dan
de ontplooiing van die natuurlijke aanleg. De weg, welke] de
mens moet gaan om tot volmaaktheid en waarachtige zaligheid te
geraken, kan geen andere zijn dan de normale ontwikkeling van
de geheel onbevlekte verwantschap met God. Het uitgangspunt
van de Moderne Theologie is de ontkenning van de zonde en van
het schuldgevoel in de mens.
Aldus typeert Kuyper „de eenige richting, dien naam waard,
die zich naast het Evangelie stellen kan," waartoe hij zelf een tijdlang had behoord en die hij dus uit persoonlijke ervaring kende.
De orthodoxie staat hier lijnrecht tegenover, want uitgangspunt
van de rechtzinnige leer is de zonde en het wezenlijk bederf van
de menselijke natuur. Door de zonde is het mensenhart van God
afkerig geworden. Uit eigen krachten kan de mens niet meer
tot een volkomen Godskennis noch tot de vereniging met God
geraken. In de bedorven natuur is slechts plaats voor besef van
schuld. Wil de mens nog tot kennis van God komen, dan zijn de
Openbaring en het gezag van de Schrift absolute noodzaak. Omdat de zonde elke toenadering van de mens tot God uitsluit, is de
komst van God tot de mens de noodzakelijke voorwaarde voor het
bestaan van de godsdienst. Dit geschiedt door: „Het wonder van
den Christus voor de menschheid, opdat het goddelijk leven tot
haar kome, en evenzeer het wonder der wedergeboorte voor den
enkelen mensch, opdat hij dat leven deelachtig worde." 2 ")
Op deze orthodoxe grondslag heeft Kuyper in zijn intreerede
te Utrecht opnieuw de vraag beantwoord naar het levensbeginsel
der Kerk. Dit principe van godsdienst en Kerk is de Menswording Gods. Hij bedoelt hiermede het feit der Menswording, vaststaande niet alleen op grond van het geschiedkundig getuigenis
der Evangeliën, maar ook als de noodzakelijke voorwaarde voor
het godsdienstig leven der mensheid. Het wezen zelf van de
" ) Α. K u y p e r , Een band voor God ontknoopt. Predicaliën, 237-241.
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godsdienst als „levensgemeenschap met den Oneindige" eist, dat
God mens wordt. De mens kan niet rusten, vóór hij de gemeenschap met het leven Gods heeft verwezenlijkt. Omdat hij het
goddelijke niet in zich kan opnemen is het noodzakelijk, dat het
goddelijke in menselijke vormen tot hem treedt. ")
De Vleeswording des Woords in Christus is nog slechts het
begin van de Menswording, de allereerste aanraking van het
goddelijke met het menselijke en daarom nog niet de menswording in strikte en volledige zin. De wet van voortgang en ontwikkeling, die geheel het menselijk leven beheerst, eist, dat dit
contact van God met de mens tot ontplooiing komt en zich tot de
gehele mensheid uitbreidt. Het menselijk bestaan van God, dat
in de kribbe van Bethlehem is begonnen, wordt voortgezet, eerst
in het menselijk bestaan van Christus, daarna in de geschiedenis
na Christus, in alle Christenen.
Als bewijs voor deze stelling wordt aangehaald, dat de mensheid één lichaam, één organisme is. Als alle mensen samen
één levend geheel vormen, dan moet de Menswording zich tot die
mensheid zelve uitbreiden. Van alle Christenen moet dus worden gezegd, op dezelfde wijze en met hetzelfde recht waarmede
dit van Christus geldt, dat God in hen is mens geworden. Christus staat echter aan het begin. Hij is de oorzaak der Menswording
Gods in alle anderen. Daarom is Hij het Hoofd van de mensheid,
voortlevend in alle leden der Kerk. 2 β )
Hoewel Christus het Hoofd wordt genoemd van de gehele
mensheid, mag dit organisme der Kerk toch niet met het gehele
" ) A. K u y p e r , De Menachwording Gods het levensbeginsel der Kerk,
Predicatièn, 256, 257.
'a) Predicatiën, 258: „Geen verschijning, maar een menschwording Gods
berichten ons de Evangeliën. Bestaat nu het menschelijk leven niet anders
dan in den vorm van voortgang en ontwikkeling, dan is ook in Bethlehems
kribbe die menschwording nog slechts aangevangen. Zonder meer had
er dus slechts een aanraking aan het menschelijke, geen menschwording in
letterlijken zin plaats gegrepen.... Maar zelfs bij dat menschelijk leven
van Christus mogen we dan niet staan blijven. Vormt de menschheid samen
één geheel, één lichaam éen organisme, dan moet het Woord ook tot die
menschheid komen, om woning in het hart te maken; dan moet de menschwording Gods zich ook tot die menschheid uitbreiden; dan moet de menschwording Gods, die in de vleeschwording des Woords slechts is aangevangen,
voltooid worden door het wonen van den Christus onder ons, door het
komen van den Heiligen Geest. Niet Zoon eens menschen, maar Zoon des
menschen, het Hoofd der menschheid is Christus geworden. Eenzelfde
Christus is het dus, die uit Maria het vleesch aannam en in de verloste
menschheid zich een lichaam vormt; eenzelfde Godheid, die in den Zoon
vleesch werd en als Heilige Geest ingaat in de menschheid, en voltooid zal
die ingang van het goddelijk in het menschelijk leven eerst dan worden, als
God, de Drieëenige, na het volvoeren van zijn ganschen raadslag, werke-

DE MENSWORDING GODS

103

menselijke geslacht worden geïdentificeerd. Hier treedt de zonde
als storende factor en als beginsel van splitsing tussen beide.
De uitwerking van de zonde is, dat de mensheid vóór Christus'
komst van het goddelijk leven verstoken was en dat zij ná Christus' komst in twee groepen werd verdeeld. De stroom van het
menselijk leven werd gesplitst: een gedeelte is deelachtig geworden aan het goddelijk leven; het andere gedeelte, dat buiten
het Christendom is gebleven, leeft voort in de oude toestand. Door
Christus' komst is een nieuwe goddelijke levenssfeer ontstaan,
welke het verborgen leven der inwendige, onzichtbare Kerk, het
waarachtige Lichaam van Christus wordt genoemd. ")
De Menswording Gods is ook het beginsel van „de zichtbare,
uitwendige Kerk, die eindeloos geschakeerd naar vorm en gestalte allerwege voor ons optreedt." Door het historisch optreden
van het mensgeworden Woord heeft God duidelijk willen maken,
dat hij de mensheid niet uitsluitend langs de inwendige weg der
ziel, maar ook op uitwendige, zichtbare wijze wilde bereiken.
Zolang het goddelijk leven, dat door de wedergeboorte in de
mens vloeit, alleen inwendig en onbewust aanwezig is en zich
niet naar buiten manifesteert, blijft het een sluimerende kracht,
een onbewust leven, een kiem, die niet uitspruiten kan. Om een
menselijk leven, dat wil zeggen, een leven van geheel de mens te
worden, moet het tot bewustzijn geraken en zich in tastbare
vormen openbaren. In Christus is dit leven tot heldere bewustheid gekomen als eerste stadium der ontwikkeling van het Christendom en als voorbeeld voor de Christenen van alle tijden. Wat
in Christus is geschied, moet worden voortgezet in de geschiedenis. Daarom is de uitwendige Kerk krachtens haar wezen een
voortzetting van Christus' historische verschijning. De prijsgeving van de zichtbare Kerk betekent in laatste consequentie de
loochening van de Menswording Gods. so )
De zichtbare Kerk behoort twee eigenschappen te bezitten. De
vorm van die Kerk moet vast zijn, „omdat alleen in het bestendige
en blijvende het eeuwige karakter van het goddelijk leven zich
afspiegelt." Die Kerkvorm mag echter nooit onveranderlijk zijn.
Omdat de vorm de openbaring is van het goddelijk leven, moet
lijk alles in allen zal zijn. Zoo beschouwt M. H. springt het vanzelf in het
oog, als hoedanig we de Kerk moeten beschouwen. De Kerk is dan niet
maar een verzameling van Jezus' volgelingen, neen, zoo wordt ze in vollen
zin het lichaam van Christus, het rijke organisme waarin niet maar Zijn
geest, maar Christus zelf voortleeft."
se
) Predication, 259.
»<•) Predicatiën, 260, 261.
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zij gebroken worden, zodra blijkt, dat zij niet meer de drager is
van de geest, maar een vorm zonder inhoud. Op deze wijze heeft
Kuyper de twee hoofdpunten van zijn kerkelijk programma: de
vaste Kerkvorm en de vernieuwing van het kerkelijk leven
theologisch gefundeerd en verbonden met het levensbeginsel der
Kerk. " )
Het is duidelijk, dat ondanks Kuyper's bekering tot de orthodoxie, de immanentie nog geheel zijn gedachtengang beheerst,
ook al is dit beginsel nu gecombineerd met de orthodoxe elementen van zonde en wedergeboorte. Dit blijkt uit zijn bepaling
van de godsdienst als de gemeenschap met het goddelijk leven,
gericht op de volmaakte verwerkelijking van de levensgemeenschap met den Oneindige en vooral uit zijn interpretatie van het
feit der Menswording Gods. Het wezen van de godsdienst eist
de menswording van God, niet alleen in Christus, maar na Hem
in alle mensen, die het goddelijk leven ontvangen. Terecht
noemde Bronsveld Kuyper's rede een christelijk getint Hegelianisme. Met de Bijbel heeft deze theorie niets gemeen. 32 ) Kuyper's ideeën verkeren nog in de pantheïstische gedachtenwereld
van Rothe en Strauss. Rothe leerde, dat zowel de religieuse als
de ethische ontwikkeling de Menswording Gods vormen en dat
de wereld een organisme is door de werkelijke tegenwoordigheid
en inwoning van God.33) Organisme, immanentie en Menswor31
) Predicatiën, 261: „Een uitwendige kerk moeten we dus hebben,
maar zoolang haar gedaante met de gestalte van het koninkrijk Gods niet
samenvalt, moet ze worden, historisch zijn als de historische Christus. Een
rustelooze ontwikkeling, een gelijkmatig verloop, een steeds voortgaande
ontwikkeling, een organisch groeien in één woord is daarbij intusschen
volstrekt ondenkbaar...." „Eenerzijds moet de vorm van Jezus' kerk dus
vast zijn, omdat alleen in wat bestendig en blijvend is het eeuwig karakter
л-ап het goddelijk leven zich afspiegelt, maar evenzeer moet die vaste vorm
door bewegingen des geestes en beroeringen van buiten vernield en ver
broken worden, zoodra hij den geest niet meer tot voertuig dient, maar
klemt."
32
) A. W. B r o n s v e l d , Wijsgeerig, ook Bijbelsch, in: Stemmen voor
Waarheid en Vrede, 1868, 131-198.
» ) R. R o t h e , Theologische Ethik, Wittenberg, 1869-1871*, II 476, § 4ó0:
„Da aber der moralische Procesz der Menschheit als religiöser, wenn er
aus dem Gesichtspunkte nicht des Menschen, sondern Gottes angesehen
wird, die Menschwerdung Gottes ist, so ist die Vollendung des moralischen
Processes wesentlich auch die Vollendung der Menschwerdung Gottes. In
dem hier in Rede stehenden Vollendungspunkt ist vermöge des moralischen
Proccesses innerhalb des irdischen Schöpfungskreises das vollständig erreicht, worauf das Absehn Gottes bei allem seinem schaffen 1 etst lieh geht,
nämlich sich selbst, nach seinem aktuellen Sein oder als die göttliche Person, in der Kreatur sein Sein zu geben oder kosmisch zu werden." Rothe
noemt dit: „Die reelle Einwohnung Gottes"
„Diese vollendete Einwohnung Gottes in der Menschheit ist aber zugleich seine vollendete Einwohnung in der irdischen Kreatur überhaupt." 477 § 451 Hierin ligt ook
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ding Gods zijn in dit systeem ten nauwste verbonden. Strauss heeft
het meest volmaakte idee van de hegeliaanse filosofie, namelijk
de eenheid van het goddelijke en het menselijke toegepast op
Christus en het Christendom.
Er is een opvallende overeenkomst van Kuyper's theorie over
het levensbeginsel der Kerk met de leer van Gunning over de
eenheid van het goddelijke en het menselijke. Gunning gelooft
aan de immanentie Gods niet op grond van een van buiten aan
zijn Christendom aangepast wetenschappelijk Godsbegrip, maar
op grond van het door hem aangenomen feit van het vleesgeworden zijn des Woords, door hetwelk voortaan voor het geloof de
tegenstelling tussen het goddelijke en het menselijke heeft opgehouden. Kuyper stemt bovendien met Gunning overeen in de
leer over het wezenlijk bederf der menselijke natuur, de macht
der zonde en de wedergeboorte door Christus' verlossing. Zonde
en verdorvenheid waren voor Gunning geen beletsel om toch de
eenheid van het goddelijke en het menselijke te aanvaarden,
want tussen de zonde en de immanentie Gods staat Christus' verlossing en de wedergeboorte. Hij maakt aannemelijk, dat zijn
immanentie-leer niet steunt op een wetenschappelijk Godsbegrip,
maar op de zuiver christelijke leer. ")
Bij Kuyper echter overheerst in 1867 nog de moderne filosofie,
welke op geheel willekeurige wijze met orthodoxe elementen is
vermengd. Terwijl in 1862 het instituut als strijdig met de immanentie werd afgewezen, moet nu ditzelfde beginsel dienen om de
noodzakelijkheid van de vaste Kerkvorm te bewijzen. Zijn orthodoxie wordt door een in wezen moderne theologie gesteund. De
kloof tussen geloof en theorie, welke in 1862 gebleken is uit de
het begrip organisme: „Die Menschheil ist nun in der Vollzahl ihrer Glieder
slechthin vereinigt, und eben solchergestalt in allen ihrer Individuen zur
Einheit eines groszen Organismus verbunden, bildet sie den Leib oder den
Tempel, welchem Gott nach seinem aktuellen Sein, nunmehr auf schlechthin
reelle Weise einwohnt." In de lijn van de philosophie van Hegel en Schleiermacher's Reden über die Religion worden de begrippen: Menswording
Gods, immanentie Gods en organisme ten nauwste verbonden.
" J J. H. G u n n i n g , Gordel en Wijnkruik, 3 2 . Gunning leert zowel de
immanentie Gods als de transcendentie. „De pantheïst gelooft alleen aan de
immanentie Gods; de Christen aan de innige vereeniging zijner transcendentie en immanentie. Doch hoe is de Christen tot de erkenning dezer immanentie gekomen? Niet door een van buiten aangebracht wetenschappelijk Godsbegrip, maar door in den geloove aan te nemen, dat God door het
eeuwige persoonlijke Woord, dat in Jezus Christus vleesch geworden is,
alle dingen geschapen heeft, zoodat alle dingen krachtens dezen oorsprong
er op aan gelegd zijn om den Zoon tot erfenis toegebracht d. i. door zijn
goddelijk wezen bezield en alzoo tot hunne eigenlijke bestemming geleid te
worden."
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vergelijking van het bekeringsverhaal en zijn proefschrift is in
1867 nog niet overbrugd.
Deze eerste poging om voor zijn orthodoxie een theologische
vorm te vinden, aangepast aan het denken van zijn tijd is reeds na
enkele jaren door hemzelf veroordeeld. In 1870 spreekt hij, in
overeenstemming met de orthodoxe leer, over de Menswording
van Gods Zoon. " )
Tweede paragraaf
De Kerk als Organisme en Instituut
Na het midden van de vorige eeuw stonden in de orthodoxe
p'-j.tij twee opvattingen van de Kerk tegenover elkaar: de con
fessionele en de ethische. De Confessionele Richting legde de
nadruk op de Kerkorde, het Kerkrecht, de belijdenis en hechtte
grote waarde aan de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken.
De Ethische Theologen achtten dit alles van ondergeschikt belang
en leerden, dat de Kerk krachtens haar wezen het Lichaam van
Christus is, bezield met een nieuw leven.
De Confessionelen
accentueerden de stabiliteit van de Kerk in belijdenis en Kerk
recht; de Ethischen stelden hiertegenover de ontwikkeling en
voortdurende groei van Christus' Gemeente, welke aan geen ge
fixeerde orde of vaste belijdenis mocht worden gebonden.
Kuyper heeft deze twee lijnen, verschillend in oorsprong en
uiteenlopend in richting, samengebracht. Hij vond voor deze
synthese een passende formulering: de Kerk geworteld als orga
nisme en gegrond als instituut. Het organisme van de Ethische
Theologie en het instituut van de Confessionele Richting zijn door
hem verbonden als wezen en vorm, leven en levensuiting, begin
sel en openbaring.
Het idee van de Kerk als organisme wordt reeds in zijn proef
schrift gevonden. De vaste Kerkvorm of het instituut is een
zeer belangrijke factor geweest in Kuyper's bekering. Reeds in
1867 zijn deze gedachten verbonden als de onzichtbare en zicht
bare Kerk, beide consequenties van het levensbeginsel der Mens
wording Gods.
35
) A. K u y p e r , De Vleeschwording des Woords, 72: „Bij een groep
uit hen (de moderne orthodoxen) vindt де telkens gesproken, niet van de
vleeschwording des Woords, maar van de menschwording Gods; dus van
een zich openbaren van het Wezen Gods in een mensch, zonder dat van ver
schil tusschen het Drieëenig Wezen en den persoon des Zoons meer melding geschiedt." Predicaliën, 314: „Immers, alleen aan de menschwording
van Gods Zoon dankt het Christendom zijn aanzijn."
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In 1870 heeft hij voor het eerst organisme en instituut in één
formule samengebracht naar aanleiding van het vraagstuk der
belijdenis-revisie. Kuyper koos het standpunt van de Confessionelen en verdedigde tegen van Toorenenbergen en de Ethische
Theologen de vaste hoewel niet onveranderlijke confessie door
te onderscheiden tussen tweeërlei belijdenis.
De Kerk heeft een belijdenis als organisme. De beschrijving,
welke Kuyper hiervan geeft stemt overeen met het geloof der
gemeente en de zich steeds ontwikkelende confessie volgens de
opvatting der Ethische Theologen. Als instituut bezit de Kerk
een stationaire belijdenis, welke voor haar even noodzakelijk is
als het belijden van de Kerk als organisme. De Kerk deelt met
alle zedelijke organismen de noodzakelijkheid, om haar rechtsbetrekkingen te regelen. Dit kan alleen in de vorm van een
instituut geschieden en vereist een vaste confessie. ")
In zijn intreerede te Amsterdam heeft Kuyper deze combinatie
van de Kerk geworteld als organisme en gegrond als instituut
voorgesteld als de noodzakelijke consequentie van het beginsel
der orthodoxie. Tot de terugkeer naar het eigen beginsel der
orthodoxie had hij reeds bij zijn komst te Utrecht opgewekt.
Toen luidde dat beginsel: De Menswording Gods. In 1870 formuleert Kuyper, van orthodox gereformeerd geworden, dit
beginsel als de eeuwige verkiezing.
Hij richt zich zowel tegen de eenzijdig Confessionele Richting,
door het goed recht van het organisme en de organische belijdenis te verdedigen als tegen de Ethische Theologen, door de
noodzakelijkheid van een stationaire confessie aan te tonen. In
de formule: organisme èn instituut bepaalt hij zelfstandig zijn
houding tegenover de beide orthodoxe standpunten.
Aan het leerstuk der eeuwige verkiezing heeft Kuyper de
grootst mogelijke waarde gehecht. Bij velen, vooral bij de volgelingen van het Réveil, was dit specifiek gereformeerde dogma
niet meer in achting. De Confessionelen, die toch doorgingen
voor de verdedigers van de strenge orthodoxie, waren over het
algemeen geen voorstanders van de praedestinatie-leer. Op dit
uiterst belangrijke punt heeft hij een andere weg ingeslagen dan
Groen van Prinsterer, die hij toch als zijn geestverwant en zijn
leermeester eerde. Het is bekend, dat Groen de calvinistische
leer der voorbeschikking niet tot de hoofdpunten van de gereformeerde belijdenis rekende en persoonlijk een antipathie
se
) A. K u y p e r , Kerkbelijdenis
Instituut, 56, 57.
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koesterde tegen de hardheid van dit leerstuk. Hoewel hij
erkende, dat Kuyper bouwde op schriftuurlijke en confessionele
grondslag, wilde hij toch niets gemeen hebben met zijn voorop
stellen van de praedestinatie. 37 ) Men mag dit verschilpunt niet
te licht laten wegen, want het ging over wat Kuyper noemde:
het uitgangspunt, het diepste beginsel van de orthodoxie.
Scholten heeft juist op het punt van de voorbeschikking de
zogenaamde orthodoxie van verwaarlozing en miskenning van
de leer der Vaderen beschuldigd. Hij zelf leerde, dat de prae
destinatie als een essentieel onderdeel moest worden beschouwd
van de leer der Hervormde Kerk en beschouwde dit leerstuk als
de uitdrukking van het christelijk geloof aan de onbelemmerde,
trapsgewijze voortgaande ontwikkeling van het eeuwige plan
van God onder het menselijk geslacht. 3e ) Ook Gunning was
in dit opzicht meer gereformeerd dan de strenge Confessionelen;
hij bekende zich een overtuigd aanhanger van „de heerlijke
waarheid van de leer der verkiezing." " )
De praedestinatie werd door het orthodoxe volk nog altijd
als de toetssteen van de gereformeerde rechtzinnigheid be
schouwd. Te Beesd is Kuyper bij zijn malcontenten voor het
eerst in aanraking gekomen met de belijdenis van Gods volle
»') Briefwisseling, 19, nr. 20; Groen aan Kuyper, 16 October 1868: „Gij
bouwt op schriftuurlijken en confessioneelen prondslat?." In 1868 werd ech
ter de eeuwige verkiezing door Kuyper nog niet met nadruk geleerd. 258,
nr. Э66; Groen aan Kuyper, 23 November 1873: „Nous sommes issus de
Calvin" heeft met uw vooropstellen van de Praedestinatie niets gemeen."
259, nr. 367: Kuyper aan Groen, 25 November 1873. Kuyper antwoordt hier
op: „Gij hebt nooit de Uitverkiezing vooropgesteld. Ik heb dit bestreden,
bestrijd het nog en zal het bestrijden." 19 Maart 1874 staakte Groen de uit
gave van zijn Nederlandsche Gedachten. Onenigheid met Kuyper, zonder
twijfel ook over de Uitverkiezing was hiervan de voornaamste oorzaak.
Verg. de vijfde uitgave van Ongeloof en Revolutie, bewerkt door Ιί. ν a η
M a l s e n , in de appendix, 501. Groen heeft de uitcave van de Nederland
sche gedachten gestaakt, om niet in de noodzakelijkheid te geraken met
Kuyper in openlijk debat te treden. De verschilpunten lagen in de betekenis
van de onkerkelijke richting, in de beoordeling van het Réveil en in de
mate der toepasselijkheid van het Calvinisme. Met dit laatste was vooral het
leerstuk van de eeuwige verkiezing bedoeld. Groen had in de Nederlandsche Gedachten, V, 400 geschreven: „Hieraan gedachtig vrees ik dat de
wijze waarop het leerstuk der Uitverkiezing, schijnbaar althans, door sommigen nu en dan op den voorgrond gesteld wordt, het misverstand versterkt
en de klove verbreed." Hij bedoelde de klove met de gematigd orthodoxen
en richtte zich tegen Kuyper. Verg. Briefwisseling, 292, noot 1.
38
) J. H. S c h o l t e n , De leer der Hervormde Kerk, LXVIII, stelling 24:
„De leer der praedestinatie, opgevat in hare ware beteekenis en strekking,
bevat de uitdrukking van des Christens geloof aan de onbelemmerde, trapsgewijze voortgaande verwezenlijking van het eeuwige Godsplan onder het
menschelijk geslacht." Verg. I, 25, 32; II, 396, 596.
3e
) J. H. G u n n i n g , Waarschuwing tegen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds tot de gemeente gericht, 18.
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souvereine genade en met de harde en straffe interpretatie
van de leer der voorbeschikking naar de stijl der Vaderen. In
Amsterdam werd Kuyper door dezelfde soort malcontenten aan
zijn leer over de eeuwige verkiezing als streng orthodox prediker naar oude trant herkend. Verondersteld kan worden, dat
de prediking van Kohlbrügge juist in dit opzicht invloed op Kuyper heeft uitgeoefend.
Het feit der verkiezing wordt door Kuyper de grondslag van
de Kerk genoemd. De verkiezing is de eigenlijke oorzaak, dat
na de komst van Christus het leven van het menselijk geslacht
in twee stromen is gesplitst: het nieuwe leven der wedergeboorte en het oude leven van de door de zonde bedorven schepping, die niet in Christus' Lichaam is opgenomen. De orthodoxie leeft van deze scherpe onderscheiding, welke dus in geen
enkel opzicht zwevend mag blijven en een vaste grond moet
bieden voor het antwoord op de vraag, wat wel en wat niet
behouden is. Uit de zonde wordt de onmisbaarheid van een
nieuwe levensschepping verklaard. Het wonder of de tegennatuurlijke inbreking in de bestaande toestand wordt geëist
voor de grondlegging van dit nieuwe leven, dat in alle opzichten van het leven der schepping afwijkt. Maar de laatste verklaring, waarin de lijn van het wonder en de genade tot het
eindpunt wordt doorgetrokken kan geen andere zijn dan Gods
vrijmachtige verkiezing. *0)
Kuyper stelt de antithese en de keuze tussen de eeuwige verkiezing en de humaniteit. Op het humanistische standpunt der
Moderne Theologie en der Groningers, is er geen plaats voon
een nieuw leven, omdat het leven der schepping nog zuiver
en onaangetast voortduurt. Eén van beginsel en leven is alles
wat uit de menselijke natuur voortkomt; Kerk en Maatschappij
moeten hier noodzakelijk ineenvloeien.
De belijdenis der
eeuwige verkiezing echter houdt in, dat een gedeelte van het
menselijk geslacht na de zonde en de verlossing behouden blijft
en met nieuw leven wordt bezield. " )
Deze door God uitverkozen mensheid is de Kerk als organisme, geworteld in een eigen levensbeginsel en groeiend uit
eigen kracht. Het organische leven is geen resultaat van menselijke kunst of techniek, maar onmiddellijk uit de hand van
God voortgekomen. Organisme is de geëigende naam voor het
«») Predicatiën, 113, 315, 316.
*·) Predicatiën, 325: „Er zijn maar twee beginselen, die een eigen wereld, een geheel eigen levenssfeer in zich dragen: de eeuwige verkiezing
en de humaniteit."
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vrije leven, van plant of dier en van alles, dat in zich de kracht
tot groei en de kiem tot ontwikkeling draagt. De manier, waarop
in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de vérhouding
van de gelovigen tot Christus en vooral het schriftbeeld van het
lichaam, bij voorkeur van de Kerk gebezigd, wordt door Kuyper
aangehaald als een bewijs, dat men in de Kerk een organisch
leven moet erkennen. De Kerk wordt niet door een uitwendige
kracht opgebouwd, maar groeit en ontwikkelt zich uit een inwendig beginsel, dat de leden van dit organisme samenbindt. *2)
De Kerk is door God geschapen en moet volgens de levenskracht, die God in haar gelegd heeft, tot wasdom, uitbreiding
en volmaaktheid komen. Als zodanig is zij onderworpen aan de
algemene wet, die bepaalt, dat ieder organisme ordening en
opbouw volgens vaste lijnen nodig heeft, om tot volmaaktheid
en tot het door God gestelde einddoel te kunnen geraken. Ook
hiervoor verwijst Kuyper naar schriftuurplaatsen, waarin over
de Kerk wordt gesproken als over een huis, dat opgetrokken,
een stad, die gegrondvest wordt op het fundament, dat Christus
is, als de tempel Gods, een gebouw met Christus tot hoeksteen.
Dit nu is de Kerk als instituut. ")
Het ligt in de bedoeling van God, dat de schepping, die onmiddellijk uit Zijn hand is voortgekomen, door de mens wordt voltooid. Deze wet geldt voor alle leven, dat met 's mensen bewustzijn in aanraking komt: de Maatschappij, het huisgezin, de Staat,
de Kerk. Zodra dus de wedergeboorte of het leven van dit
organisme tot bewustzijn is gekomen, moet een vaste regel leiding geven aan deze levensstroom en ze in vaste baan voeren.
Op deze wijze wordt het organisch leven veredeld door de ordenende kracht van het instituut. ")
Tot hiertoe neemt de Kerk echter nog geen aparte plaats in
onder de levensvormen van de mens. Op de Kerk wordt slechts
toegepast wat van geheel de schepping en van alle leven moet
worden gezegd. Maar in de schepping alleen vindt de Kerk geen
reden van bestaan. Eerst de zonde en de hierop volgende
wedergeboorte maken de Kerk noodzakelijk. Zonder de zonde
zou er voor een afzonderlijk organisme geen plaats zijn en zou
de Kerk samenvallen met de Maatschappij. De Kerk berust op
het onderscheid tussen het oude leven der schepping en het
nieuwe leven der wedergeboorte. Van het nieuwe leven geldt,
dat het èn een eigen organisme èn een eigen instituut behoeft.
« ) Predicatiën, 329.
« ) Predicatiën, 830.
«O Predicatiën, 331.
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Hier moet zelfs met nog meer kracht deze eis worden gesteld,
omdat door de zonde en het wonder der wedergeboorte de
Kerk een geheel eigen en zelfstandige plaats inneemt. " )
De zonde heeft het ongerepte leven van de schepping verstoord, maar toch is hierdoor het werk der schepping niet verloren gegaan. Uit de oorspronkelijke schepping treedt een nieuw
werk van God, een herschepping te voorschijn. Slechts de bolster werd afgeworpen en uit een nieuwe kiem ontwikkelt zich
een nieuwe gestalte. Dit leven klimt niet op uit de aarde, maar
dringt er in door en loutert de door de zonde bedorven menselijke natuur. Er gaat een dubbele stroming door het rijk der
geesten en het gevolg hiervan is, dat noch het organisme noch
het instituut van het natuurlijke leven voor dit nieuwe leven
kunnen gelden. Dit eigenaardig leven moet als organisme op
zichzelf geworteld zijn en zich in een zelfstandig instituut een
eigen vorm scheppen. 4e )
Kuyper bestrijdt het onkerkelijk standpunt, de geringschatting van elke kerkelijke vorm door een beroep te doen op de
algemene levenswet, dat alle leven ordening en vorm nodig
heeft. Maar om aan dit beroep meer kracht bij te zetten wijst
hij in het bijzonder op de noodzakelijkheid van het gezag op het
gebied van de godsdienst. Ieder mens wordt voortdurend voor
vraagstukken geplaatst, die hij alleen met eigen inzicht, zonder
de hulp van gezag, niet kan oplossen. Menselijk en persoonlijk
gezag kan hier niet het laatste antwoord geven, juist omdat ieder
mens zonder uitzondering godsdienstig gezag nodig heeft. Een
mens kan dus niet meer dan een schakel zijn tussen de vraag
naar gezag en het laatste, definitieve antwoord hierop. Alleen
Christus kon door Zijn persoonlijke autoriteit een waarachtig
gezag doen gelden en een laatste antwoord geven op alle vragen,
die op de godsdienst betrekking hebben. Na Christus kan niemand meer zonder zich aan willekeur schuldig te maken een
persoonlijk gezag in godsdienstige zaken voor zich opeisen.
Toch is het godsdienstige gezag een absolute noodzakelijkheid.
Daarom heeft Christus, na het verdwijnen van Zijn persoonlijk
gezag een andere Trooster toegezegd en de vorm bepaald,
waarin Diens gezag te vinden zou zijn, namelijk in de Gemeente
of in de Kerk, waaraan Christus de macht der sleutels heeft
toevertrouwd. Deze Gemeente is het instituut der Kerk. Het
is daarom Kuyper's vurigste wens, dat dit gezag in de zichtbare
«») Predicaliën, 332.
««) Predicaliën, 332, 333.
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Kerk weer in zedelijke, geheiligde vorm op zal treden. De
bestaande kerkelijke organisatie mist hiertoe de nodige autoriteit; daarom is een reformatie van de Kerk noodzakelijk.*')
Tot hiertoe is het instituut nog slechts van zijn menselijke
zijde bezien. Elk leven eist ordening. De rechtsbetrekkingen,
die noodzakelijk ontstaan tussen de leden der Kerk vragen
regeling en instituering volgens vaste norm. Maar het instituut
der Kerk is behalve levensvorm ook een stichting van God, een
door God gegeven middel om het nieuwe leven van het organisme der Kerk te voeden en uit te breiden. De noodzakelijkheid van het gezag vraagt zulk een goddelijke instelling. De
Kerk berust op de wilsbeschikking van Christus als voortzetting
van Zijn persoonlijke autoriteit. 48 )
God zelf heeft het instituut der Kerk gebouwd volgens de
grondlijnen van Woord en Sacrament, want noch de prediking
van het Woord noch de dienst van het Sacrament behoren tot de
organische werking van de Kerk. Zij vragen menselijke ordening en menselijke daden en komen dus niet voort uit de innerlijke levenskracht van het organisme. De mens wordt in de
Kerk wedergeboren en dit is de betekenis van het organisme.
Als de mens eenmaal aan dit nieuwe leven deelachtig is geworden, ontvangt hij vervolgens in het instituut van de Kerk een
opvoeding, die tot wasdom en volmaaktheid leidt. Daarom is
de schoonste en meest passende naam, waarmede vooral Calvijn
de Kerk heeft vereerd, de benaming van Moeder. „De Kerk
onze Moeder, ziet daar het schone beeld, dat én het organisme
«in het instituut zo treffend uitdrukt. Haar schoot schonk ons
het leven, haar zorge voedt ons op." Juist deze opvoeding maakt
het instituut absoluut onmisbaar. Opvoeding behoort niet tot
*7) А. К u у ρ e r. Confidentie, 49 νν., 51 : „Wetende, dat men God zou
zijn, óf ophouden ala mensch te denken en te leven, om het gezag als dagelijksch brood te kunnen ontberen, kom ik er voor uit, dat ik van gezag leef,
naar gezag dorst en niets vuriger afbidde, dan dat het weer in zedelijken,
geheiligden vasten vorm voor mij t r e d e . . . . 52: „Jezus hoeft ons in zijn
barmhartige liefde niet troosteloos willen laten, en heeft daarom, na bet
verdwijnen van zijn persoonlijk gezag een anderen Trooster toegezegd en
den vorm bepaald, waarin diens gezag te vinden was, t.w. in de Gemeente,
niet als zwevend, nevelachtig begrip genomen, maar in haar geestelijk, naar
zijnen wil geordend organisme. Aan die Gemeente heeft Hij zelf de sleutels
toevertrouwd.... Op dien grond, vraag ik, in naams mijns Heeren, herstelling van de door Hem gewilde, door Hem voor ons noodig gekeurde
macht. Ik wensch het gezag van den Heiligen Geest, en eisch daarom herstelling van het wettig orgaan, waardoor, binnen de door de Schrift gestelde
grenzen, mijn leven bewaakt, mijn zonden gestraft, mijn afdwalingen ook op
het terrein der waarheid kunnen verbeterd worden."
<e
) Predicatiën, 335.
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het terrein van het organisme, maar tot de taak van het insti
tuut; zij is niet mogelijk buiten regelmaat en orde. *·)
Organisme en instituut vormen één geheel en mogen niet
gescheiden worden. Uit het organisme wordt het instituut geboren, maar door het instituut wordt het organisme gevoed. Het
instituut moet uit het organisch leven bewegende kracht en
vormend vermogen blijven putten. Daarom blijft het organisme
de eerste en voornaamste plaats innemen en het instituut moet
zich in alles voegen naar het organisme; het organisme is het
wezen, het instituut de vorm. Zolang dit instituut een passende
vorm is voor het organisme en een juiste openbaring van het
nieuwe leven, oefent het invloed uit, niet alleen op godsdienstig
gebied, maar ook op alle andere terreinen van het leven. Het
werkt vormend op de enkele, ordenend op het huisgezin, richtend op de Maatschappij, roept een eigen kunst en wetenschap
te voorschijn en streeft naar een steeds juister uitdrukking van
de eeuwige waarheid in haar belijdenis en haar eredienst. е 0 )
Het instituut wordt gekenmerkt door de vaste vorm en het
beginsel van de vrijheid, welke in Kuyper's gedachtengang ten
nauwste zijn verbonden, beide voortvloeiend uit het organisch
leven der Kerk. De vaste vorm heeft betrekking op het ge
ordende leven der Kerk: Belijdenis, tucht, eredienst en liefdedienst. De vrijheid bepaalt de zelfstandige plaats tegenover al
wat buiten de Kerk staat. Zij is de ontwikkeling volgens eigen
beginsel, slechts gebonden aan de inhaerente levenswet. Vrij
moet de Kerk zijn van alles, wat buiten haar levenssfeer ligt,
van alle machten, die vreemd zijn aan haar wezen: de Maat
schappij, de Staat en de opgelegde hiërarchie. Elke dwang van
buiten doet tekort aan het geestelijk karakter van dit organisme
en verhindert, dat de Kerk zich volgens haar eigen levenswet
openbaart. и )
Als Kuyper voor de Kerk de vrijheid opeist om zich volgens
eigen innerlijk beginsel te openbaren, ligt hieraan ten grondslag
als algemeen principe de vrijheid tot belijdenis van persoonlijke
overtuiging en de afkeer van alles, wat ook maar enigszins lijkt
op geestesdwang. Hij strekt daarom die eis tot vrijheid zo ver
mogelijk uit en vraagt voor ieder het recht om voor persoonlijke
overtuiging uit te komen en naar eigen persoonlijk inzicht te
leven. „Vrij is elk, die gebonden door zijn eigen levenssfeer al
het hem vreemdsoortige kan weerstaan." Dit geldt zowel voor
*») Predicatiën, 335, 338.
s») Predicatiën, 337.
61
) Α. K u y p e r , Confidentie, 95 vv.; Predicatiën, 402.

¡

114

ONTKENNING VAN DE EENHEID

het organisme der Kerk, het geheel van hen, die in Christus^
wedergeboren zijn als voor ieder afzonderlijk, die uit een
beginsel wil leven. 52 )
Kuyper heeft op radicale wijze dit beginsel toegepast en voor
de Kerk zonder restrictie de vrijheid opgeëist. Vandaar zijn
strijd tegen de Nederlandse Hervormde Kerk als volkskerk. In
de volkskerk heeft hij de voornaamste oorzaak gezien van het
bederf. Zijn afkeer van de volkskerk heeft hem gebracht tot de
scherpe formulering van het beginsel der vrijheid.
De fatale consequentie van dit beginsel is de principiële ontkenning van de eenheid der zichtbare Kerk. Deze conclusie was
reeds vóór hem getrokken en hij heeft deze gevolgtrekking
zonder enige aarzeling en volledig aanvaard. Kuyper stelt vast,
dat het reeds lang met de eenheid der Kerk gedaan is en er
geen terugkeer tot die eenheid meer mogelijk is zonder tegen
de stroom van het leven en de natuurlijke ontwikkeling in te
gaan. De verbijzondering der geesten is het eigene van de 19de
eeuw en vooral op kerkelijk gebied is de toonaard van deze
eeuw niet meer de gesloten eenheid, maar de splitsing in delen.
„Gelijk vroeger het eens zijn, zo is nu het oneens zijn regel."
Dit geldt voor alle terreinen van het leven, waar voor persoonlijke overtuiging plaats is, maar in het bijzonder van de godsdienstige beginselen en de kerkelijke verhoudingen. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat, vooral na de opkomst
van de Moderne Theologie, die scheiding der geesten is gebleken. Wat vroeger in schijn tenminste één was en rustig in één
volkskerk samenleefde, wordt nu door de kracht van de uiteenlopende beginselen verdeeld. M)
Waar geen eenheid van beginsel meer is, daar kan van een
eenheid in kerkelijk samenleven geen sprake meer zijn. Zolang
er nog eenheid van denken en gelijkheid van levensbeschou6a

) Predicatiën, 403; Eenvormigheid, 27.
) Α. K u y p e r , Confidentie, 84: „Machtiger dan onze wenschen is de
strooming der geesten. Blijkt nu dat deze al meer den weg der verbizondering, der differenticiëering, der individualiseering opgaat, dan eischt de
denkwet ook een toekomst, waarin óf alle Kerkgemeenschap ophoudt, óf
elke geesteskring een kerk vinde naar de behoefte van het hart. Welke van
deze twee ook kome, de volkskerk valt weg, en niet zoozeer van onze geloovige schare, minder nog van den ijver onzer enthousiasten, allerminst van
eigen arbeid, maar uitsluitend van de ontwikkeling onzer toestanden wacht
ik de splitsing in vrije kerken, die alleen oplossing geeft aan het probleem,'*
Predicatiën, 404: „Gelijk vroeger het eens-zijn, zoo is nu het on-eens-zijn
regel. „Zooveel harten, zooveel zinnen," wierd onze eeuw tot leenspreuk.
Verbizondering der geesten schijnt haar tot levenswet gesteld van God
"
„De toonaard onzer eeuw is niet de gesloten eenheid, maar de splitsing in
deelen."
и
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wing scheen te ¿ijn, had die volkskerk reden van bestaan. Kuyper stelt vast, dat deze volkskerk, gezien de bestaande verhoudingen en de principiële verdeeldheid, niets anders meer kan
zijn dan een valse eenheid en een onnatuurlijke band. De eenheid en het innerlijk verband tussen instituut en organisme is
verbroken. De uitwendige eenheid is gebleven, terwijl de eenheid
van levensbeginsel of de organische eenheid reeds lang uit de
Kerk verdwenen is. De enige mogelijkheid om het verbroken
contact tussen organisme en instituut te herstellen acht hij de
Vrije Kerk.
Het werk, dat door de Hervorming is begonnen, maar halverwege is blijven steken door het verzet van de lands- of volkskerk moet derhalve worden voortgezet. Het was de grootse
taak van de Reformatie geestesvrijheid te brengen en alle verzet van valse eenheid en onnatuurlijke dwang te breken. De
Hervorming heeft afgerekend met de schijneenheid der wereldkerk. Maar het nationale verzet, dat haar behulpzaam was bij
het afbreken van de eenheid der wereldkerk, werd tegelijk een
hinderpaal, toen het er op aankwam het werk der vrijheid te
voltooien.
Kuyper noemt het de taak van zijn eeuw en hij beschouwt het
als zijn persoonlijk levensdoel het werk van de Hervorming ten
einde te brengen door de consequente toepassing van het vrijheidsbeginsel. Dit kon volgens zijn opvatting op geen andere
wijze geschieden, „dan door de splitsing der Kerk, die door de
Hervorming is begonnen zóó zonder sparen door te zetten, tot
de geest van Christus en die alleen maatstaf zal zijn van de
formatie der zichtbare Kerk." De allereerste eis is dus, dat de
volkskerk verdwijne, en dat met de volkskerk het beginsel zelf
van de eenheid der zichtbare Kerk worde opgegeven. Want de
eenheid der Kerk heeft de eenheid des geestes gebroken, en
alleen door de veelheid der Kerken kan de eenheid in Christus
terugkeren. M)
M) Eenvormigheid, 27; Predicatiën, 405: „Juist dit feit bewijst overtuigend, dat de arbeid der Hervorming, hoe schoon ook begonnen, halverweije
is gestaakt. Vrijheid van den geest moest ze brengen, en ze kranste zich
reeds met lauweren toen nog slechts de vrijheid der landskerk gewaarborgd was. Niet genoeg kan hierop gedrukt. Romes eenheid omvatte alle
landen en in alle land alle ziel die beleed. Nu de vloek dier eenheid bleek,
verbrak men haar, edoch slechts ten halve; wèl haar eersten, niet haar
tweeden band. Men maakte de volkskerk vrij van de wereldkerk door
Rome gesticht, maar in die volkskerk bleef de eenheid gehandhaafd.. .
Wat de Hervorming ongedaan liet, is onze plicht, M.H... De taak onzer
eeuw is de splitsing der kerken zoo zonder sparen door te zetten, tot de
geest van Christus, en die alleen maatstaf zij van kerkformeering. Vooml
op het stuk van godsdienst, bij gebed en prediking, bij sacrament en ziel-
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De veelheid der Kerken of de veelvormigheid der Kerk is
voor Kuyper een noodzakelijke consequentie van de natuurlijke
verscheidenheid, die zowel in de stoffelijke wereld als in het
rijk van de geest bestaat. Veelvormigheid is het onloochenbaar
kenmerk van een fris en krachtig leven, terwijl daarentegen de
eenvormigheid de dood veroorzaakt door de onderdrukking van
de natuurlijke verschillen en door het wegschaven van elke
oneffenheid. Als dus juist in de veelvormige verscheidenheid
de fijnste vezel, het diepste beginsel van alle leven ligt, dan
moet ook de Kerk als levend organisme, zich in veelheid van
vormen openbaren. Want door het leven der genade, dat het
organisme der Kerk bezielt, worden de natuurlijke verschillen
van taal, volksaard en dergelijken niet weggenomen noch verminderd. Van de Kerk geldt dus wat van alle leven moet worden gezegd, dat eenvormigheid verminking is en valse eenheid,
terwijl daarentegen in de veelvormigheid de waarborg ligt van
de natuurlijke groei en ontwikkeling.
Het idee van de veelvormigheid is voor Kuyper verbonden
met het begrip van vrijheid en van organisch leven. Het organisch leven eist vrijheid om tot natuurlijke wasdom te kunnen
geraken en aan het organisme is het eigen zich in veelheid van
vormen te openbaren. Organisch leven is vrij leven en vrije
veelvormigheid. Schijnbaar tegenstrijdige ideeën: eenheid van
leven en veelheid van vormen zijn dus wezenlijk verbonden. ")
verzorging, is onware, gedwongen samenkoppeling van het ongelijksoortige
het ondragelijkst juk; en dan eerst zal den geest van Christus recht geschieden, als met wegneming van deze gekunstelde eenheid, met prijsgeving van die herschenschim, die onder den lieflijken naam van „volkskerk"
bekoort; met terzijstelling van allen schijn en alle onwaarachtigheid, uiteenspat wat nooit samenhoorde en slechts zij zich bijeenvoegen, die metterdaad eens geestes zijn. De eenheid der kerk heeft de eenheid des geestes
gebroken, alleen door de veelheid der kerken keert de eenheid in Christus
terug." Predieatiën, 442. Confidentie 85.
50
) Eenvormigheid, 4: „Terwijl naar Gods weg die levende eenheid door
inwendige kracht juist uit de verscheidenheid der volkeren en geslachten
groeien kan, zoekt de zonde veeleer door roekeloos nivelleren en wegschaving van alle verscheidenheid een valsche, bedriegelijke eenheid des
doods
Organisch één of aggregaat, natuurlijk gegroeid of kunstmatig
gevormd, zietdaar het diepgaand verschil tusschen de valsche eenheid en
de levenseenheid Gods
9: „Ligt de eenheid der natuur juist in de
harmonie der verscheidenheden, zij wil haar valsche eenheid dwingen
door elke verscheidenheid weg te schaven. Ligt juist in veelvormigheid het
onloochenbaar kenmerk van een frisch en krachtig leven, door een jagen
naar eenvormigheid zoekt onze eeuw haar vloek te verwezenlijken." 25:
De eenvormigheid is een vloek, omdat ze ingaat tegen de ordeningen Gods
en „wijl juist in veelvormige verscheidenheid de fijnste vezel, het diepste
beginsel van alle natuurlijk leven ligt." 27: „Zal de veelvormigheid op
kerkelijk gebied, niet slechts door het nationaal verzet gelocaliseerd, maar
door de volle kracht van het persoonlijk geestesleven geheel gebroken
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De Vrije Kerk is voor Kuyper correlatief met een veelheid
van Kerken, omdat hij niet alleen voor zichzelf maar ook voor
ieder ander het recht tot vrije Kerkformatie opeist. Alleen zij,
die één van geest zijn, mogen zich aaneensluiten en in een Kerkverband samenleven. „Zijn er op een plaats menschen van goede
wil en één van geest en wil, laten zij zich dan aaneensluiten en
moedig het geloof huns harten belijden." Maar zij mogen geen
sterker eenheid uitspreken dan de eenheid, die hun werkelijk
gemeenschappelijk is. Laat zo met volkomen autonomie zich
groepen en kringen verenigen, die weten wat ze willen en
weten wat ze belijden. Vrije keusverwantschap en confoederatief Kerkverband van zelfstandige gemeenten is de Kerkvorm,
die aan alle voorwaarden voldoet. M)
Er blijven in deze gedachten, welke eerder een kerkelijk program dan een volledige ecclesiologie vormen, nog een aantal
vragen te beantwoorden over. In welke zin moet de eeuwige
verkiezing worden begrepen? Hoe is de verhouding tussen de
onzichtbare Kerk en het organisme, de zichtbare Kerk en het
instituut? Hoe de pluriformiteit der Kerk te verstaan? Wat
blijft er nog over van de ware Kerk en de ware belijdenis? Op
deze en andere vragen kan het antwoord verwacht worden in
zijn definitieve theologische synthese.
Het is van belang reeds nu de oorsprong van Kuyper's ideeën
vast te stellen, omdat deze het duidelijkst zal blijken in het
beginstadium der ontwikkeling van zijn Kerkbegrip.
Hij erkent met betrekking tot de leer over de Kerk als organisme zijn afhankelijkheid van de Ethische Theologen, „die
de grootse gedachte van een eigen leven, dat rijk beginsel van
een eigen organisme, weer uit den dood hebben opgewekt, om
ze in het bewustzijn der Kerk te doen herleven." e7 )
worden, dan weet ik geen andere oplossing, dan dat men zonder de minste
nevengedachte, vrij en onverholen, de vrije veelvormigheid aanvaarde."
5e
) Eenvormigheid, 27.
B7
) Predicatiën, 340: „Dat eigen organisme, door de modernen geloochend, ge weet, het wordt schitterend gehandhaafd door die andere richting,
die ik het liefst met den naam van de „irenische" noem
In het strijden
voor een eigen leven, dat het Christendom met geen ander deelt, gingen ze
anderen veeleer voor, en verwierven ze onverwelkbre lauweren. Geworteld
is het Christelijk leven hun zeer vast. Ja, ze beamen dien eersten term van
het Apostolisch wachtwoord niet slechts, maar veeleer zijn zij het juist die
die grootsche gedachte van een eigen leven, dat rijk beginsel van een eigen
organisme, weer uit den dood hebben opgewekt, om ze in het bewustzijn
der kerk te doen herleven. Maar gelijk elk streven, dat een vergeten
woord weer uit moet spreken, gelijk elke richting, die het verbroken evenwicht herstellen komt, vanzelve neigt, om zich met al haar gewicht in de
eene schaal te werpen en dus in eenzijdigheid te verloopen, zoo vergaat het
haar. Omdat de kerk het geworteld vergat, vergeet zij het gegrond."
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Zijn voorliefde voor de term „organisme" wordt echter niet
voldoende verklaard door zijn verwantschap met de nederlandse
Ethische Theologie. Alles wat in het begrip organisme ligt
opgesloten: levende eenheid, immanentie, groei en ontwikkeling, vrijhei^ volgens eigen levensbeginsel, wordt hier gevonden, maar de term zelf treft men er zelden aan. Kuyper heeft
de Kerk een organisme genoemd vóór hij nog met de Ethische
Theologie in aanraking was gekomen. Het denkbeeld komt voor
in de Groninger Theologie, maar neemt hier geen belangrijke
plaats in. Waarschijnlijk heeft Kuyper het idee rechtstreeks
ontleend aan de duitse theologie. Bij Rothe, door Kuyper reeds
in I860 bestudeerd, staat de gedachte van het organisme op de
voorgrond. Het idee organisme is afkomstig uit de filosofie van
de Romantiek, in het bijzonder uit de natuurfilosofie van Schelling. Schleiermacher, Rothe en de andere theologen van de
19de eeuw hebben de term overgenomen en op de Kerk toegepast.
Het organisme vormt een zelfstandig en afgesloten geheel,
heeft een eigen levensbeginsel, waaruit het ontstaat en groeit,
streeft uit innerlijke kracht naar de verwezenlijking van het
eigen doel. Organisme, de eigen naam van iedere levende eenheid, is correlatief met leven en groeit uit een inwendige levenskiem. Het staat tegenover mechanisme en aggregaat, dat door
de bijeenvoeging van delen van buitenaf wordt gevormd. In
ieder organisme is het geheel er vóór de delen en wordt de aard
van de delen bepaald door het karakter van het geheel. De
twee wezenlijke kenmerken van het organisme zijn: immanentie
en teleologie. Met immanentie is hier bedoeld, dat het organisme
zich ontwikkelt vanuit een immanente levenskracht. Evolutie
м
en groei zijn hiermede onafscheidelijk verbonden. )
Er ligt echter in dit begrip ook een zeer sterke tendenz tot
monisme en derhalve tot immanentisme in een strengere beteke
nis. Volgens Schelling is de gehele wereld één groot organisme,
bezield door de wereldziel.
De mensheid vormt een levend
geheel, één organisme, één lichaam. Rothe leert, dat de organische eenheid van het menselijk geslacht en van de ganse cosmos bereikt zal zijn in het voltooide rijk Gods of de voltooide
Staat. Deze volmaakte toestand van de mensheid is de uiteindese
) R. E i s 1er, Wörlerbuch der philosophischen Begriffe*, II, 358: „Organismus ist ein einheitliches, immanent-teleologisch bestimmtes und von
innen heraus bestimmendes, erhaltendes, entwickelendes, auf Reize des
Auszenwelt reagierendes Systeem von Triebkräften, deren jede einzelne
im Dienste des Ganzen steht, wie auch das Ganze für die Partialkräfte
(Organe) arbeitet."
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lijke menswording Gods, waardoor God werkelijk in de schepping tegenwoordig is en volledig cosmisch wordt. De organische eenheid van het menselijke geslacht en van de gehele
wereld is gegrond in de immanentie Gods.
Via Schleiermacher en Rothe is de leer over de Kerk als
organisme in de duitse theologie gekomen. Volgens Rothe is
de Kerk wel is waar slechts in beperkte zin organisme, want zij
zal in het leven van de Staat worden opgenomen en heeft dus
slechts voorlopige betekenis. Marheineke leert, dat de Kerk
haar echte werkelijkheid heeft in haar inwendig leven, namelijk
als organisme en ontkent, dat de Kerk een mechanisme of een
instituut zou zijn. Hij identificeert organisme en onzichtbare
Kerk. Martensen noemt de Kerk het organisme, het mystieke
lichaam of de onzichtbare Kerk. Schweitzer leert, dat de Kerk
zowel organisme als instituut is. Het organisme wordt door hem
gelijkgesteld aan de onzichtbare Kerk of de Gemeente tegenover de Kerkvorm of de zichtbare Kerk. Stahl stemt ongeveer
met Schweitzer overeen. De term organisme is vrij algemeen op
de Kerk toegepast. Dat het organisch leven der Kerk gegrond
is op de wedergeboorte of het nieuwe leven, onderscheiden van
het leven van de wereld, is een bekend motief uit de theologie
van Schleiermacher.6")
De ideeën, die in Kuiper's leer met het organisme verbonden
zijn: vrijheid en verscheidenheid van vormen of veelvormigheid,
worden ook gevonden in de theologie van zijn tijd. In Nederland
5
°) R. R o t h e , Theologische Ethik, 1869, § 69, I, 282: „lieber den Begriff
des Organismus sind nächst Kants klassicher Entwicklung desselben in der
Kritik der Urteilskraft § 64-66, namentlich zu vergleichen Fichte, Naturrecht, Hegel, Encycl. § 336." In het vervolg van zijn uiteenzetting verwijst
Rothe herhaalde malen naar Schelling. Schopenhauer en Schleiermacher.
In zijn Dogmatik, II, § 4, 34 tracht hij de kerk te bepalen door middel van
het begrip „einheitlicher Organismus." F r . S c h l e i e r m a c h e r ,
Der
christliche Olaube nach den Grandsätzen der evangelische Kirche im Zusammenhange dargestelt, § 123. Die christliche Sitte, Sämtliche Werke, XII,
424. De Kerk is „eine organische Verbindung der Christen." A. S с h w e i tzer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestelt, II, § 191. Die Kirche ist Organismus der gläubigen Gemeinschaft,
und wirkt als Anstalt für diesen Dienst. H. M a r t e n s e n , Die christliche
Dogmatik, § 185 noemt de Kerk „Lebendiger Organismus der Offenbarung
und Erlösung;" § 273 „Organismus Christi." J. P. d e L a n g e , Grundrisz
der christlichen Ethik, 102 „der Organismus der Kirche." F r . U e b e r w e g O e s t e r r e i c h , Die deutsche Philosophie des XX Jahrhunderts und der
Gegenwart, 36 noemt het begrip „einheitlicher Organismus" de centrale
gedachte in het systeem van Schelling. Uit de school van de Romantiek is
ook het idee afkomstig, dat geheel de schepping, in het bijzonder heel de
mensheid een groot geheel, een organisme vormt. Verg. J. H. G u n n i n g ,
Waarschuwing legen verkeerde geestelijke bewegingen onzes tijds lot de
gemeente gericht, 21-22; Blikken in de Openbaring, IV, inleiding, XI, XIII,
137. Gunning fundeert deze gedachte in Christus als Hoofd der mensheid.
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is het beginsel der vrijheid verdedigd door de la Saussaye en
Gunning. De la Saussaye was een voorstander van de scheiding
van Kerk en Staat. Vrijheid als noodzakelijke levensvoorwaarde
voor het godsdienstig leven is zowel in de duitse als in de franse
theologie verdedigd. Schleiermacher en Vinet zijn de voornaam
ste vertegenwoordigers van de school der individualiteit en der
vrijheid op het gebied van godsdienst en Kerk.
Als samenhangende begrippen heeft Kuyper het organisme
en de vrijheid overgenomen uit de theologie van zijn tijd. De
vrije veelvormigheid is het kenmerk van alle organisch leven
en dus ook van de Kerk. De eenheid der zichtbare Kerk is door
Schleiermacher en de duitse theologen uit de 19de eeuw in
beginsel ontkend. Het is aan de organische eenheid eigen zich
in een veelheid van vormen te openbaren. Eenvormigheid en
veelvormigheid worden als dood en leven, als valse eenheid en
ware levenseenheid tegenover elkaar gesteld. eo ) De Groninger
Theologie heeft dit overgenomen en we vinden er ook de dui
delijke sporen van in de Ethische Richting. Alleen Gunning
heeft tegen de algemene opvatting in de eenheid van de zicht
bare Kerk verdedigd. Hij heeft op alle terreinen van het leven
de natuurlijke verschillen en de veelvormigheid of verscheiden
heid van vormen erkend en zelfs met nadruk geleerd, dat deze
verscheidenheid ook doorwerkt in de godsdienst. De conse
quentie, die door anderen hieruit getrokken werd: de veelvor
migheid der Kerk, is nooit door hem aanvaard. Het idee der
pluriformiteit heeft Kuyper wellicht bij Gunning gevonden,
maar niet de toepassing ervan op de Kerk.
Kuyper's leer over de veelheid der Kerken of de veelvormig
heid der Kerk is dus in geen enkel opzicht origineel. Hij volgt
de algemene opvatting van zijn tijd. β1 )
Organisme, vrijheid, scheiding van Kerk en Staat, veelvormig
heid waren reeds zozeer gemeengoed geworden in de protes
tantse theologie, dat de oorsprong van Kuyper's ideeën slechts
in het algemeen kan worden aangegeven. Het duidelijkst is de
overeenkomst met de theorie van Vinet over de vrijheid en de
··) F r . S c h l e i e r m a c h e r , Die christliche Siile, 133 vv., 137, 417,
Beilage A, § 220. B r e t s c h n e i d e r , II, 749; M a r t e n s e n , 398; M a Γ
Η e i n e k e , § 353: „Es ist demnach die eine und allgemeine Kirche selbst,
welche auch die mannigfaltige und verschiedene ist. ì)ie Einheit der Kirche
ist keine todte, einförmige, sie hat zugleich den unendlichen Reichtum
und Unterschied, die gröszeste Mannigfaltigkeit in sich. In Zeit und Raum
existierend ist sie allen Ungleichkeiten der Welt unterworfen."
el
) J. H. G u n n i n g , Beginsel en Meeningen, 112. Hij bestrijdt de dode
eenvormigheid; Blikken in de Openbaring, IV, 26, en stemt in mei Kuyper's
, eenheid in verscheidenheid."
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pluriformiteit der Kerk, zodat hier een directe afhankelijkheid
moet worden verondersteld. "^
Kuyper staat echter tegenover de heersende theologie door
zijn leer over de Kerk als instituut. Zijn liefde voor de vaste
Kerkvorm is ontstaan uit zijn religieuse ervaringen tussen de
jaren 1860 en 1870, welke in hem het verlangen naar het herstel
der Kerk hebben gewekt. Hij heeft hierbij de invloed ondergaan van het Anglicaanse Kerkbegrip en het eenvoudige gereformeerde volk. Daarna heeft hij zich aangesloten bij de
confessionele ideeën over het Kerkinstituut en de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken.
In de combinatie: organisme èn instituut zijn de twee lijnen
van Kuyper's ontwikkeling duidelijk aan te wijzen. Als theoloog was hij grotendeels afhankelijk van de ideeën van zijn tijd.
Dit heeft betrekking op het organisme en al wat hieraan verbonden is. Als Kerkreformator is hij zijn eigen weg gegaan,
hierbij steun vindend in de gereformeerde traditie. Zijn oorspronkelijkheid ligt in de synthese van elementen, die in de
vooruitstrevende en de conservatieve richting tegenover elkander werden gesteld. Hieruit ontstaat de vraag naar het eigen
karakter van zijn Kerkbegrip.
Derde

artikel

Het gereformeerde Kerkbegrip
Tot 1873 is Kuyper sterk beïnvloed door de orthodoxe theologie van de 19de eeuw, hoewel ook een andere, confessionele
en gereformeerde richting in zijn Kerkbegrip aanwezig is.
Vanaf ongeveer 1879 heeft hij getracht zich van de moderne
orthodoxie los te maken en de waarachtige gereformeerde leer
van Calvijn, de calvinistische confessie en de gereformeerde
theologen in een neo-calvinistisch systeem, aansluitend bij het
bewustzijn van zijn eeuw, opnieuw levend te maken. Deze
oriëntatie naar de gereformeerde theologie kenmerkt de periode
welke loopt van 1874 tot 1920.
De geschriften, waarin deze synthese wordt gevonden zijn
talrijk, omvangrijk en van verschillend karakter. Van belang
zijn vooral de series Herawi-artikelen over dogmatische onderwerpen en de werken van meer strict wetenschappelijke aard,
namelijk de dogmatiek-dictaten, het Tractaat van de Reformatiei
вг

)

Verg. wat in het vierde hoofdstuk over Vinet wordt gezegd, 264-267.
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der Kerken, de Encyclopedie der heilige Godgeleerdheid en de
Stone-Іегіпдеп. De Locus de Ecclesia uit de dogmatiek-dictaten
en het Tractaat vormen een veilige leiddraad voor een systema
tische uiteenzetting.
De andere geschriften behandelen het
Kerkbegrip slechts ten dele of onder een bepaald aspect.
De hoofdverdeling der stof berust op het onderscheid van de
Kerk als organisme en instituut, dat altijd ten grondslag ligt aan
Kuyper's gedachtengang. In de Locus de Ecclesia handelen de
vier eerste paragrafen over de Kerk als organisme, de 6e tot
13e paragraaf over het instituut, terwijl de 5e paragraaf de over
gang vormt. Aan de volgorde der paragrafen, welke door Kuyper letterlijk zijn gedicteerd, beantwoorden in grote lijnen de
onderverdelingen.
Eerste paragraaf
De Kerk als organisme
I.

De Kerk als het herstelde menselijk geslacht.

De vergadering der gelovigen is het grondidee van het pro
testantse Kerkbegrip. Kuyper beschouwt hel als de grote ver
dienste van de Reformatie, dat zij haar uitgangspunt heeft ge
nomen, niet in een objectief leergezag, hiërarchie, ambt of instelling, maar in de personen der belijders. Het scherpst is dit
beginsel doorgevoerd door Calvijn en de gereformeerde theologen, die het meest zuiver hun standpunt tegenover „Rome"
bepaald hebben door de Kerk te definiëren als de heilige vergadering der ware Christgelovigen.вэ)
Kuyper erkent de juistheid van de omschrijving der Kerk,
zoals deze in de Belijdenisschriften is opgenomen. De vergade
ring der ware Christgelovigen is voor hem echter geen adaequate
definitie, maar slechts een uitgangspunt, dat aanvulling nodig
heeft. In het bijzonder hebben de Reformatoren en de gerefor
meerde theologen in hun bepalingen van de Kerk het organisch
karakter verwaarloosd. Deze bepaling der Kerk kan immers
evengoed in mechanische als in organische zin worden opgevat.
e3
) Het Calvinisme, 64, 56. Tegenover het sacerdotalisme heeft het Cal
vinisme in de erkenning van de kerk als de vergadering der gelovigen zijn
grondgedachte uitgesproken. De Gemeene Gratie, III, 241: „De kerk, die
dusver in het met gezag bekleed instituut werd gezocht, is voor onze vade
ren geworden: de vergadering der geloovigen. Hierin lag de groóte overgang van het objectieve naar het subjectieve standpunt. De subjecten
waren de geloovigen, de personen, de belijders, en in hen, niet in een objectief leergezag, nam heel de Reformatie, haar uitgangspunt." 244, Kuyper
fundeert dit op de belijdenis der uitverkiezing. Verg. noot 175.
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Juist op het punt van het organisme wenst hij het gereformeerde
Kerkbegrip te corrigeren en vervolmaken. e4 )
In deze „vergadering" mogen de belijdende personen niet
worden genomen als een mechanisch bijeengevoegd aggregaat,
maar als een levend geheel, dat het beste wordt aangeduid met
de naam „organisme." Naar haar wezen is de Kerk een geestelijk organisme, dat hemel en aarde omvat. De geestelijke aard
doet echter niets af aan het organisch karakter, dat de
Kerk onder dit aspect op één lijn plaatst met alle andere
organismen. β5 )
De Kerk ontleent dit karakter aan haar verbondenheid met
het menselijk geslacht. Als de band van de Kerk met- de mens
heid wordt verwaarloosd, blijven er in de Kerk nog slechts
afzonderlijke personen over, die niet anders dan op kunstmatige
wijze, dat wil zeggen, door een werking van buitenaf kunnen
worden verenigd en dus nooit een levenseenheid vormen. De
eenheid van Kerk en menselijk geslacht is essentieel in Kuyper's leer over de Kerk als organisme. Het organisch karakter
van de Kerk kan geen andere oorsprong hebben dan het orga
nisme van het corpus generis humani. ββ )
De mensheid is naar haar wezen bestemd, niet om een hoop
of aggregaat, maar om een lichaam of organisme te zijn. Dit is
door Kuyper reeds in 1867 geleerd als uitgangspunt van zijn
theorie over de Menswording Gods en het organisme der Kerk.
De gedachte van de mensheid als één lichaam, één organisme
was een gewoon thema in de duitse filosofie en in de theologie
van de 19e eeuw. Dit idee was zo algemeen, dat Kuyper het
blijkbaar niet noodzakelijk acht het te bewijzen of zelfs maar te
verduidelijken. Hij heeft het slechts door middel van het leerstuk der schepping getransponeerd in de gereformeerde theologie. Maar ook dit verband met de schepping was in de Vermittlungstheologie reeds duidelijk aanwezig. m)
"*) Tractaat, 32: „Niets hoeft dus afgedaan of toegevoegd aan de omschrijving door onze vaderen van de kerke Christi gegeven." Kuyper citeert
dan art. 27 van de Nederlandsche Geloofsbelijdenis: Wij gelooven en belijden eene eenige Katholieke of afgemeene Kerk, dewelke is eene heilige
vergadering der ware Christ-geloovigen. Locus de Ecclesia, 26: „Dit organisch karakter der kerk komt in de Belijdenisschriften niet voldoende tot
zyn recht
"
e5
) Het Calvinisme, 51, 54, 57.
e
«) Encyclopedie, III, 190, 191. De Heraut, 1884, no. 363, stelling I.
β7
) Predicatiën, 258; Encyclopedie, III, 205: „Want niet uit de empirie,
wat niet kan, maar wel uit de Heilige Schrift, weten we, dat de eigenlijke,
reëele associtatie in het sooma tou Christou is gegeven; dat dit sooma, indien we ons physiologisch mogen uitdrukken, zijn organisch beginsel in de
structuur van het sooma der monschheid vindt; dat de Christus als ge-
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Als gaaf organisme is het menselijk geslacht door God geschapen en gesteld onder het stamhoofd Adam. Het genus humanum moet hier worden begrepen in zijn oorspronkelijke samenhang met het leven der gehele wereld. Mens en cosmos vormen
één geheel, want de wereld bestaat alleen omwille van de mens,
zodat de cosmos anthropocentrisch moet worden genoemd. Aan
deze cosmische betekenis van het menselijk geslacht, waaruit de
cosmische betekenis van de Kerk wordt afgeleid, hecht hij
grote waarde, want hij ziet hierin een wapen tegen alle dualisme
en spiritualisme. Hieruit volgt, dat de Kerk niet mag worden
afgescheiden van het cosmische leven, dat is: niet naast of tegenover het eigen leven der mensheid mag worden gesteld. Het is
de fout van het dualisme, dat het een scheiding en een tegenstelling maakt tussen de Kerk en de wereld als de voortzetting
van de oorspronkelijke schepping en zo noodzakelijk tot spiritualisme vervalt. In de duitse filosofie en theologie waren
organisme en cosmos in verband met het menselijk geslacht
nauw verbonden en het is dus niet te verwonderen, dat Kuyper
deze beide ideeën in hun samenhang heeft overgenomen. Hij
heeft ze echter losgemaakt uit de monistische filosofie en gefundeerd in de scheppingsordinantiën Gods. ββ )
De zonde heeft de gaafheid van het organisme der mensheid
gebroken. Het oorspronkelijk geheel is verstoord en in stukken
uiteengevallen, toen het menselijk geslacht de band doorsneed,
waarmee het aan God hing en van God afviel. De scheppingsordislachtshoofd voor het geslachtshoofd Adam in de plaats ia getreden; en dat
alzoo het corporatieve beginsel, de associeerende idee, waarmede we hier
te doen hebben, in de schepping van de menschheid als een organisch ge
heel gegeven w a s . . . . De ecclesia in haar corporatieve grondgedachte is
alzoo niet een societas naast andere societates in de menschheid, maar de
societas der menschheid, zelve
" R. R o t h e. Theologische Ethik, § 482.
J. лH.
G
u
n
n
i
n
g
,
Blikken
in
de
Openbaring,
IV, XIII.
в
) Locus de Ecclesia, 3, § 1. De toelichting hierop 19. Encyclopedie, III,
192. Kuyper stelt het voor als een consequentie van de onderscheiding tus
sen onzichtbare en zichtbare kerk „dat de Kerk in ideëele zin, als sooma
tou Christou verstaan, al den organischen rijkdom van het menschelijk
leven, in zijn onderscheiding van het individueele bestaan der personen,
ook in organisch verband met den kosmischen schat van het natuurleven,
vertegenwoordigde." Locus de Ecclesia, 278: „Uit het feit, dat de optreding
van de kerk niet is aliquid separatum en transeuns naast het kosmische
leven, maar dat integendeel de kerk is de kern van de menschheid, van het
heele leven der wereld, volgt, dat die kerk een proces doorloopt, waarvan
het uitgangspunt en het point d'arrivée geheel met het kosmische leven
samenvalt." Locus de Ecclesia, 22. „Kosmisch" betekent hetzelfde als universalistisch," mits deze laatste term niet wordt verstaan in de zin van
„universeel," want dit zou in strijd komen met de keur, welke God uitoefent. Om dezelfde reden geeft Kuyper de voorkeur aan de uitdrukking:
Gemeene gratie boven de benaming: algemene genade.
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nantie Gods, de grond van de levende eenheid, is door de zonde
aangetast. Wat na de zonde nog van de mensheid overbleef, is
niet meer dan een schaduw en herinnerig van wat verloren is
gegaan. Deze herinnering blijft echter een verlangen opwekken
naar het herstel van de verloren gegane eenheid. Vandaar in
de geschiedenis der mensheid het streven naar de vereniging
van alle mensen onder één Staatsregiem. Alle pogingen van
de kant van de mens om de gebroken eenheid te herstellen
mogen niet anders dan zondige aanmatiging worden genoemd en
kunnen geen ander resultaat hebben dan een steeds voortgaande ontbinding. β ·)
Herstel van dit organisme kon alleen worden bewerkt door
een daad Gods. En God, Die „als Schepper niet varen laat het
werk Zijner handen," heeft de verloren gegane eenheid doen
herleven „in het wondere product Zijner Kerk." Uit de ver
strooide delen van het oude organisme deed God een nieuw
organisme opkomen; in de Kerk heeft Hij de membra disiecta
van het menselijk geslacht weer bijeengebracht. 70 ) Dit mag
echter niet zo worden verstaan, dat God na de zonde en na de
verstrooiing van de mensheid een aantal mensen weer zou hebben
bijeengevoegd. Want in dat geval zou de Kerk geen organisme,
maar een aggregaat zijn. Evenmin bedoelt Kuyper, dat God
alles, wat uiteenviel, opnieuw zou hebben samengebracht. Want
dan zou de mensheid in haar geheel in het organisme der Kerk
zijn opgenomen en zouden de verstrooide elementen van het
oude organisme na Gods herstellende daad niet meer zijn blij
ven voortbestaan. Dit nu is in strijd met de christelijke leer en
de ervaring betreffende de oppositie tussen Kerk en wereld.
Hij leert, dat God uit het gebroken organisme een organisme
van kleiner omvang deed opkomen, dat het Lichaam van Chris
tus of de Kerk heet. Zo is er een tegenstelling ontstaan tussen
het werk van God: het herstelde menselijk geslacht, en het werk
van de mensen: de delen van het oude organisme der eerste
schepping, die in verstrooiing voortleven. 71 )
Door het herstel van het organisme der mensheid wilde God
redden „hetgeen door de zonde voor God en voor de eere zijns
Naams teloor ging." Het uitgangspunt van de gereformeerde
belijdenis ligt hier in de souvereiniteit Gods, niet in de zaligheid
van de mens of in de redding van de zondaar. Als dus de vraag
ββ

) Locus de Ecclesia, 3, 4, §
) Locus de Ecclesia, S, 4, §
) Locus de Ecclesia, § 2:
integrum." De Heraul, 1884, no.
70
71

1.
1.
„het critische karakter der restitutio iu
363, stelling I.
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wordt gesteld, wat het doel is van het organisme der Kerk of
van het herstel van het menselijk geslacht, dan kan het antwoord
van Kuyper als gereformeerd theoloog niet anders luiden dan:
God zelf, dat wil zeggen: wat de eer van Zijn Naam eist. Hij
voegt hieraan echter een restrictie toe, omdat hij het heil van
de mensen toch niet geheel buiten wil sluiten. In elke gereformeerde dogmatiek wordt tweeërlei doel genoemd, namelijk
Gloria Dei en salus hominium. God heeft het zo beschikt, dat Hij
ook strekken doet tot zaligheid van de mens, wat in de eerste
plaats tot Zijn eigen eer was ingericht. Het heil van de afzonderlijke mens en van geheel het menselijk geslacht blijft echter
in alles ondergeschikt aan de souvereine eer van God, omdat de
redding van de mensen een gevolg is van het herstel van de
eer Gods zoals ook in de zondeval de krenking van Gods eer
voorafging aan de vloek of krenking der mensen. Hij beweert,
dat Roomsen en Luthersen dit wel oppervlakkig toestemmen,
maar toch in hun uiteenzettingen en in de practijk altijd weer de
redding van de mens vooropstellen en Gods souvereiniteit verwaarlozen. " ) Kuyper toont zich een overtuigd aanhanger van
de streng theocentrische, gereformeerde theologie. God doet
alles omwille van Zichzelf en nooit kan de mens motief zijn voor
Gods handelen.
Het herstel van de mensheid verschilt grondig van de oorspronkelijke schepping, want dit herstelde organisme kan niet
meer uiteenvallen of worden gebroken. Een tweede val van
het menselijk geslacht is onmogelijk. Wat God hersteld heeft
kan door menselijke zonde niet meer worden vernietigd. De
verlossing, die God teweeg brengt is een onvergankelijke. De
oorzaak hiervan ligt echter niet in het herstelde menselijk geslacht zelf, maar in Christus, die het hoofd is van dit organisme.
Adam was door God gesteld als het hoofd van het oorspronkelijk organisme der mensheid. Hij was geplaatst aan het begin
72

) Locus de Ecclesia, 4, § 1, 30: „In elke Gereformeerde Dogmatiek
wordt bij eiken locus tweeërlei doel genoemd: de gloria Dei en de salus
hominum. Als men nu aan de Roomschen en de Lutherschen vraagt, of dit
zoo niet is, stemmen ze wel oppervlakkig toe, maar feitelijk wordt door
hen altijd salus hominum op den voorgrond gesteld.... Van gereformeerde
zijde wordt niet de waarheid hiervan ontkend, maar beslist wordt op den
voorgrond gezet, dat de mensch nooit motief is voor Gods handelen." „En
deze twee, de e ere Gods en het salus hominum staan niet additief naast
elkaar, maar zóó, dat de salus hominum een gevolg is van de eere Gods,
evenals bij den val op de krenking van Gods eer de vloek als de krenking
van den mensch volgde." De Gemeene Gratie, III, 12: „Het uitgangspunt
der Gereformeerde belijdenis ligt in de souvereiniteit Gods, en niet in de
zaliging van den mensch of in de redding van den zondaar."
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van een weg, die hij ter volmaking moest aflopen en eerst op het
einde van die weg zou hem als prijs de zaligheid worden geschonken. Maar op die weg kon Adam afwijken en in zonde
vallen; daarom was het organisme van de eerste schepping
vergankelijk en kon het uiteenvallen door Adams zonde. Christus echter, het Hoofd van de herboren mensheid bezat de heiligheid in haar volheid en in Zichzelf had Hij de garantie van de
absolute heiligheid. Het organisme of het lichaam deelt in deze
hemelse absoluutheid en zo bezit de Kerk in Christus de waarborg, dat zij onbederfelijk en onveranderlijk is en dat haar eenheid door de zonde niet meer kan worden gebroken. 73 )
Uit de eenheid van Kerk en menselijk geslacht volgt, dat het
herstelde organisme, evenals het oorspronkelijke, in onmiddellijk verband staat met de scheppingsdaad van God. De Kerk
ontleent haar corporatief bestaan allerminst aan een wilsdaad
van mensen, maar uitsluitend aan „de organische ordinantie, die
in de schepping zelve voor ons menselijk geslacht is gegeven."
De Kerk kan slechts organisme zijn krachtens de onmiddellijke
voortkomst uit de schepping waarbij ingrijpen van buitenaf
wordt uitgesloten. Zodra de Kerk los wordt gemaakt van de
schepping der mensheid blijft er voor haar niets anders over
dan een mechanische of kunstmatige eenheid. Voor deze stelling beweert Kuyper een bevestiging te vinden in de Heilige
Schrift, waar de Kerk in relatie wordt gesteld niet allereerst met
de verkiezing, maar met de schepping. '*)
Het organisch en cosmisch karakter van de Kerk is derhalve
gegrond in de scheppingsdaad Gods. Hierdoor wordt de Kerk
gekarakteriseerd als het herstelde menselijk geslacht. De uitverkiezing echter is de oorzaak van het critisch karakter van
deze restitutio in integrum, want niet alle leden van de oorspronkelijke mensheid werden in het nieuwe organisme opgenomen. God oefent een keur uit en Zijn uitverkiezing bepaalt,
wie wel en wie niet deel uitmaken van Zijn Kerk. 7S )
Maar al is dan het herstelde organisme krachtens Gods keur
in de uitverkiezing van kleiner omvang dan het oorspronkelijke
en al is slechts het kleinste gedeelte van de mensheid na de
zondeval behouden, toch blijft vaststaan, dat God de Kerk heeft
gesteld als de herschepping van geheel het menselijk geslacht.
Organisme is de Kerk immers uitsluitend door de band met hei
lichaam der mensheid. Daarom moet de Kerk worden genoemd
" ) Locus de Ecclesia, 4, § 28.
»*) Locus de Ecclesia, 17. De Gemeene Gratie, III, 289.
75
) Locus de Ecclesia, 32, § 2.
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de eigenlijke voortzetting van dit oorspronkelijke organisme en
dus het herstel, niet slechts van een deel, maar van het geheel
der eerste schepping. Hieruit volgt, dat het organisme der
mensheid als zodanig bij de herschepping geen verandering
heeft ondergaan. Ook na het herstel bleef het wat het tevoren
was: het menselijk geslacht. Om dit duidelijk te maken, vergelijkt Kuyper het bij een boom, die wordt afgekapt, en nu in
kleiner formatie weer opschiet. De boom blijft hetzelfde organisme, ofschoon sommige delen er aan ontnomen zijn. Zo ook
blijft de Kerk hetzelfde organisme als het oorspronkelijke menselijk geslacht, ofschoon Gods keur de omvang er van heeft
verkleind. Tussen een mechanisch en een organisch geheel bestaat dit verschil, dat bij verkleining het organisch geheel geen
schade lijdt, het mechanisch geheel echter wel. 7e )
Niet derhalve het oude gebroken organisme, maar de Kerk is
de eigenlijke voortzetting van het menselijk geslacht, waarbij
God echter geheel autoritatief bepaalt, welke elementen dit
nieuwe organisme zullen constitueren en welke mensen hiervan
zullen worden uitgesloten. De scheppingsdaad en de uitverkiezing zijn de grondslagen van het organisme der Kerk; de schepping constitueert het organisme als de reconstitutie van het geheel, dat uiteenviel; de uitverkiezing bepaalt het critisch karakter van deze restitutio in integrum.
Dit critisch karakter der Kerk heeft twee zijden. Vooreerst
kan zij hiernaar worden afgemeten, naar gelang zich in een
mens geloof en geloofsvrucht en dus geschiktheid voor het organisme der Kerk vertonen. Op deze wijze wordt de Kerk ethischcritisch, van de zijde van de mens beoordeeld. Hierop steunt de
bepaling van de Kerk als vergadering van gelovigen. Dit oordeel is niet onjuist, maar het blijft nog slechts aan de oppervlakte, want deze anthropologische, ethische critiek mag op God
niet worden toegepast. Daarom ligt het eigenlijke beginsel van
deze keur dieper, namelijk in God zelf, in zoverre het alleen van
Gods bestel afhangt, of zich deze geschiktheid al dan niet in een
mens zal vertonen. Hieruit volgt, dat de Kerk haar wortel of
oorsprong alleen kan hebben in Gods raad en almacht. Als
men vraagt naar het beginsel der Kerk, dan mag dit niet ethischcritisch naar het resultaat worden afgerekend. Het beginsel
leidt de Kerk terug tot in de eeuwigheid, waar de Kerk is als
een opus immanens Dei. Aldus opgevat is de Kerk het geheel
van uitverkorenen.
7e

) Locus de Ecclesia, 36.
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Beide beschouwingswijzen van het critisch karakter der Kerk,
zowel die naar het beginsel: de uitverkiezing Gods, als naar de
uitkomst: het geloofsleven in de mens, moeten tot haar recht
komen. De eigenlijke en laatste verklaring echter wordt alleen
gevonden in de raadsbesluiten Gods.
Kuyper brengt hiermede in verband de tegenstelling in de
gereformeerde theologie tussen supra- en infra-lapsarisme. Het
gaat hierbij om de vraag, of God de mens heeft uitverkozen als
mens of als zondige mens. De supra-lapsariër neemt de mens in
de verkiezing als creandus en labilis, derhalve onafhankelijk
van schepping en zondeval. De infra-lapsariër beschouwt de
mens als creatus en lapsus, als reeds geschapen en gevallen. De
wijze van voorstelling van de infra-lapsariër is aldus: er is een
schepping, die goed is; daarna komt de zonde, die het goede in
de schepping en bijzonder in de mens bederft; nu maakt God
een plan om de gezonken wereld te redden. Volgens de supralapsariër echter is het plan tot herstel van de gevallen mensheid
• reeds van alle eeuwigheid in het scheppingsdecreet opgenomen.
In hun toepassing op het Kerkbegrip staan supra- en infralapsarisme tegenover elkaar als de organische en de atomistische opvatting van de uitverkiezing. Het infra-lapsarisme leidt
er toe de Kerk te beschouwen als aggregaat, als bijeenvoeging
van individuen, terwijl het supra-lapsarisme voert tot de organische beschouwing van de Kerk. Want ziet men de mens in de
praedestinatie als reeds geschapen en als zondig, dan is de Kerk
niet opgenomen in de scheppingsdaad, maar door God gevormd
na schepping en zondeval; dan heeft God na de zondeval een
aantal individuen uitverkoren om de Kerk te vormen en aldus
te behoren tot hen, die zalig zullen worden, terwijl het eigenlijke
genus humanum is en blijft het geslacht van Adam; er is dan
geen band tussen het menselijk geslacht en de Kerk en evenmin
tussen de Kerk en de schepping. De Kerk kan dan niets anders
zijn dan een „atomistische saamvoeging" van geredde personen.
In de gedachtengang van het supra-lapsarisme daarentegen bestaat de Kerk in Gods raad reeds vóór de zondeval en vóór de
schepping als het eigenlijke menselijke geslacht, dat, aanvankelijk als een vrucht verborgen in een grovere bolster, pas na de
zondeval en na het herstel Gods in zijn eigenlijke gedaante naar
buiten treedt. Hier heeft de uitverkiezing betrekking op de
Kerk als het geheel van de verkozen mensheid en op de afzonderlijke mensen slechts, inzoverre zij delen zijn van dit geheel.
Toch staat Kuyper niet absoluut afwijzend tegenover het infralapsarisme. De keur Gods kan immers worden beschouwd naar
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het beginsel, maar ook naar de uitkomst, naargelang zich in een
mens de geschiktheid openbaart om tot de Kerk te behoren;
beide beschouwingswijzen moeten tot hun recht komen. De
infra-lapsarist verdedigt terecht het ethisch moment van de verantwoordelijkheid, terwijl de supra-lapsarist leert, dal de mens
van God afhankelijk is. Gereformeerd is volgens Kuyper beide
momenten onwrikbaar vast te houden. Alleen het supra-lapsarisme echter doet het organisch karakter van de Kerk lot zijn
recht komen, terwijl de betrekkelijke waarheid van de tweede
opvatting ligt in het ethisch-critisch karakter van d% Kerk. Hoe
Kuyper zich de combinatie van deze schijnbaar tegenstrijdige
opvattingen denkt, is niet duidelijk. Het supra-lapsarisme neemt
in ieder geval in zijn gedachtengang de voornaamste plaats in. ")
In de gereformeerde Kerken is volgens Kuyper de aggregatorische beschouwing van de Kerk overheersend geworden. Dit
is juist een gevolg van het feit, dat de meeste gereformeerde
theologen infra-lapsarist waren. Het juiste uitgangspunt ontbrak
en daarom kon de organische opvatting van de Kerk niet tot '
haar recht komen. Deze overheersing van het infra-lapsarisme
wordt door Kuyper toegeschreven aan de invloed van het Mennonistische en Dooperse standpunt. Alleen het supra-lapsarisme
kan een waarborg bieden tegen spiritualisme, méthodisme en
anabaptisme, die het organisch karakter van de Kerk hebben
aangetast. 7e )
" ) Locus de Ecclesia, 32 § З. D« toelichting hierop 37 vv. Locus de Deo.
Dogmatiek diktaten, I, 225. Kuyper beweert, dat in de handboeken bijna
uitsluitend de atomistische opvatting van de praedeslinatie wordt gevonden.
238: „De gewone voorstelling, door het Infralapsarisme, zonder dat dit zulks
bedoelde, gevoed, is deze: Er is een schepping, die goed is; de worm steekt
de vrucht; de zonde is er en nu maakt God een plan om die gezonken
wereld te redden." Volgens Kuyper moeten de schepping en de herschep
ping in de praedeslinatie worden opgenomen. 252: „Richt zich het decretum praedestinans op de realiseering in den kosmos als een geheel geno
men — en wel als één organisch geheel onder Christus als aller dingen
Hoofd en samenvatting — van hetgeen God beschikt heeft om te geraken
tot Zijne zelfverheerlijking, dan heeft in deze praedeslinatie de electie geen
andere noch meerdere beteekenis dan de vaststelling van de enkele personen, die saam onder Christus de herborene en eens ceuwiglijk in heerlijkheid uitschitterende menschheid zullen uitmaken en is de reprobatif,
niet een hiermee in goddelijke energie gelijkstaand decreet, maar eenvoudig het corrolarium der electie, vaststellende dat de overigen, hoewel aan
het menschelijk geslacht als individuen uitgekomen, niet duurzaam in het
organisch verband der menschheid bevestigd worden, maar daaruit vallen.'
E Voto, II, 171, 172. Kuyper schaart zich in hoofdzaak aan de zijde van de
bupralapsarii en beantwoordt de moeilijkheden met een beroep op de on·
mogeliJKheid om het Oneindige met eindige begrippen tot in de wortel te
doordringen. Locus de Salute, Dogmatiek-Diktaten, IV, 28 vv.
7S
) Locus de Ecclesia, 42, 43. De supralapsarische voorstelling is in geen
enkele gereformeerde confessie opgenomen. Op de synode van Dordt waion
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Dezelfde tegenstelling heeft Kuyper ook op andere wijze uit
gedrukt. Hij ziet in de leer der uitverkiezing deze antinomie,
dat het heil wordt voorgesteld enerzijds als weggelegd voor de
uitverkorenen alleen, anderzijds als bestemd voor het gehele
menselijk geslacht. In het eerste treden de afzonderlijke per
sonen op de voorgrond en ligt een gevaar voor een aggregatorische opvatting van de Kerk. In het tweede komt het organisme
wel tot zijn recht, maar schuilt tevens een moeilijkheid tegen de
gereformeerde leer, dat de genade, welke tot zaligheid strekt
niet algemeen, maar particulier is. Hij kan deze antinomie niet
met de infra-lapsarische gereformeerde theologen oplossen in
deze zin, dat het heil alleen is weggelegd voor de uitverkorenen
uit de cosmos, want dan zou niet blijken, dat de Kerk de voort
zetting is van het menselijk geslacht. Evenmin kan hij met de
Remonstranten leren, dat met de cosmos alle personen bedoeld
zijn, want dan blijft er van de uitverkiezing niets over. Beide
echter komen tot hun recht en de antinomie wordt dus volkomen
opgelost, wanneer men zegt, dat de uitverkorenen die takken
zijn van de boom der mensheid, welke, terwijl al het andere
van de boom afvalt, het organisme van het menselijk geslacht
voortzetten. Alleen volgens deze interpretatie kan de Kerk
worden genoemd: „het eigen leven der mensheid, die weer uit
zuiveren wortel opbloeit, en waarvan worden afgesneden de
takken, die naar de hel gaan, terwijl de mensheid zelve nimmer
meer te niet gaat." 7e )
Aan deze voorkeur voor de supra-lapsarische interpretatie van
de praedestinatie beantwoordt Kuyper's leer over het beginsel
der Kerk, uitvoerig behandeld in de Locus de ecclesia. Een
afzonderlijke paragraaf is hieraan gewijd, terwijl in de vooraf
gaande paragrafen reeds herhaaldelijk over het goddelijk be
ginsel der Kerk is gesproken. Het is duidelijk, dat hij in deze
specifiek calvinistische beschouwingswijze zijn homogeniteit met
de gereformeerde theologie wil toonen.
De constitutio ecclesiae, of, zoals Kuyper het ook noemt, de
wel enkele aanhangers van het supralapsarisme, maar de uitspraken waren
infralapsarisch, zonder dat echter het supralapsarisme veroordeeld werd.
H В a ν i η с к. Gereformeerde Dogmatiek, II, 371 vv.
79
Locus de Ecclesia, 16, 17, 20, 43, 278. E Volo, II, 173: „Veel misver
stand zou in het stuk der Eeuwige verkiezing voorkomen zijn, indien men
ernstiger rekenschap had gehouden met het veelzeggend feit, dat de Heere
niet enkele losse, op zichzelf staande personen, maar een volk heeft ver
koren, een geslacht, een lichaam onder een Hoofd, een geestelijk organis
me." Zo tracht Kuyper de leer van de praedestinatie in overeenstemming
te brengen met het idee van het organisme.
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essentia der Kerk als opus immanens Dei, ligt „in de dekreten
Gods, in zoverre het besluit der electie bepaalt en aanwijst, wat
in het genus humanum de kern is, die de idee voor ons geslacht
in absolute voltooiing van heiligheid en glorie zal realiseren; in
het besluit alle bepaling ligt voor de organische verbindingen
der mensheid, gelijk die in de Kerk moeten uitkomen; in het
besluit alle bepaling ligt van de genadewerkingen en genademiddelen, die uit het verdorven genus humanum de Kerk moeten doen uitkomen, ze in stand houden en tot haar doeleinde
leiden." e ")
Tot in bijzonderheden wordt deze gereformeerde leer over de
decreten Gods uitgewerkt. Hij onderscheidt het decretum electionis, het decretum creationis of de eigenlijke constitutie ecclesiae en de constitutio Mediatoris of het decretum gratiae, omdat
alle genade centraal in Christus besloten is. Wederom tracht
hij duidelijk te maken, dat het electie-besluit niet los mag worden gemaakt van de andere decreten en dat de constitutie der
Kerk eerst dan volkomen tot haar recht komt, als het scheppings- en het uitverkiezingsdecreet in noodzakelijk verband worden genomen. Aan deze decretenleer hecht Kuyper grote
waarde. Hij waarschuwt er uitdrukkelijk voor, dat men deze
decreten niet mag opvatten als een schema, dat alleen dient om
de zaak begrijpelijker te maken. Aan deze leer beantwoordt
realiteit en hierin ligt de waarachtige grondslag van de Kerk.
Hij formuleert deze realiteit van de decreten-leer of de constitutio ecclesiae aldus: dat de Kerk van eeuwigheid in God aanwezig is, niet naar de existentie, maar naar de essentie. Hierbij
geeft hij de volgende verklaring. Essentie is alles wat in God
bestaat; existentie is alles, wat buiten God bestaat. Welnu, de
Kerk, zooals ze in de constitutio ecclesiae ligt, is in God als opus
immanens en de existentie is er eerst dan, wanneer dit opus
immanens overgaat in een opus exeuns. In dit onderscheid ziet
Kuyper het diep religieus karakter van het Calvinisme. Al het
bestaande wordt herleid tot de praeordinatio divina.81)
In de term „constitutio ecclesiae" komen supra- en infralapsarisme, de decreten van de schepping, uitverkiezing en
genade samen. De voornaamste plaats komt echter toe aan het
scheppingsbesluit van God, waardoor de Kerk als organisme
wordt geconstitueerd.
De eenheid van het organisme der Kerk met het menselijk
geslacht leidt tot de consequentie, dat de Kerk bestaan heeft
80
)
Bl

Locus de Ecclesia, 64. De constitutio der Kerk.
) Locus de Ecclesia, 67 vv.
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van het begin der wereld. Hiervoor kan Kuyper een duidelijk
aanknopingspunt aanwijzen in de nederlandse belijdenisschriften
welke leren, dat de Kerk er geweest is van de beginne der
wereld af en dat Christus zich van den beginne der wereld tot
aan het einde een gemeente vergadert uit het ganse menselijk
geslacht. в2 ) De dogmatische waarde hiervan ziet hij in de Kerk
als reconstitutie van de oorspronkelijke mensheid. Maar de
Reformatoren en de oude theologen hebben de betekenis van
deze schriftuurlijke belijdenis niet uitgewerkt en dus ook niet
geheel begrepen. De gereformeerde belijdenis keerde zich
hierin tegen de dwaling van de Anabaptisten, dat de Kerk op
Pinksterdag zou gesticht zijn. Dat de gereformeerde theologie
hierin niet tot klaarheid is gekomen over de organische en
cosmische betekenis van de Kerk schrijft Kuyper toe aan de
eenzijdige interpretatie en toepassing van de leer der uitver
kiezing. 8S )
De Kerk als organisme is niet gesticht, maar geschapen. ·*)
De Kerkstichting geldt alleen van het instituut. Hieruit rijst de
vraag of er reeds vóór de zondeval vanaf het allereerste begin
der schepping, een kerk heeft bestaan. Hij schijnt dit te bevestigen, waar hij zegt, dat zonder de zonde de wereld zelf Kerk
zou zijn geweest. Elders echter wil hij geen definitieve uitspraak
doen, omdat deze afhangt van wat men onder „Kerk" verstaat.
Hij oordeelt het juister de Kerk als zodanig eerst na de zondeval
te doen optreden. 85 )
Zoals het oorspronkelijke leven der mensheid uitgangspunt is
geweest van de Kerk, zo zal de Kerk ook op het einde der tijderi
β2

) Belijdenis des Geloofs, art. 27. Catechismus, XXI Zondag, vr. 54.
) Locus de Ecclesia, 65. Kuyper meent, dat de reformatoren aan dit
leerstuk meer historische dan dogmatische waarde hebben toegekend. 66:
„Feitelijk vatte men de zaak dus meer historisch op en na den strijd met
Rome, werd het groot gewicht van de zaak niet meer ingezien."
84
) Locus de Ecclesia, 16, 176: „Stichten" is een woord, dat op kerkelijk
terrein niet tehuis hoort, de kerk zelf heeft geen enkel kenmerk van een
stichting." Kuyper wil hier uitsluiten, zoals uit de contekst blijkt, dat de
kerk als genootschap behandeld wordt. Waar het echter gaat over de Kerk
als instituut, lijkt de term „stichten" onvermijdelijk. Vandaar dat Kuyper
enkele bladzijden verder spreekt over het stichten van een Kerk (182.)
Ook P h . J. H o e d e m a k e r , De Kerk en het moderne staatsrecht, tekent
verzet aan tegen de term stichten en „de omzetting der Hervormde kerk in
een genootschap" (5.) Hoedemaker verwijt aan Kuyper, dat deze spreekt
over de stichting van de Kerk door Christus (60), maar schrijft ook zelf
over de Kerk als een goddelijke stichting (7). Hoedemaker's protest geldt
Kuyper's leer over de kerk als instituut, 46: „Wij ontkennen ten sterkste,
dat Christus geïnstitueerd heeft." Het denkbeeld, dat de kerk een instituut
is en dat Christus geïnstitueerd heeft, „leidt tot het Pausdom" (128).
e5
) Locus de Ecclesia, 64, § 3, 72.
β3
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tot dit leven terugkeren. Dan zullen de brokstukken van het
oude organisme uit de wereld wegvallen en alleen het herstelde
organisme zal overblijven. Zolang de historie nog duurt, komt
de Kerk nog slechts op gebrekkige wijze op aarde tot uiting,
maar in de parousie zal de nieuwe mensheid in heel de schep
ping uitbreken. Aan beginpunt en eindpunt heeft de Kerk geen
levensbeginsel; slechts in het middenstadium a lapsu ad iudicium, vormt de Kerk tegenover de wereld een zelfstandige
levenskring. 8e )
Uit het verband van de Kerk met de schepping en de her
schepping volgt de verhouding tussen organisme en palingenesie.
Zonder de leer der wedergeboorte kan Kuyper's theorie over
de Kerk als organisme niet begrepen worden, want het orga
nisme wordt juist gekenmerkt door het immanente levensbegin
sel. In de Kerk als het herstelde menselijk geslacht kan
dit beginsel niets anders zijn dan het herstelde leven of de
palingenesie.
In de Locus de ecclesia definieert Kuyper het organisme а1=
een „creatuur, dat orgaan is voor een daarachter schuilende
kracht, die tot openbaring moet komen. 9 7 ) Die levenwekkende
kracht in het organisme der Kerk is de Heilige Geest. Op een
andere plaats noemt Kuyper de wedergeboorte, die onmiddellijk
uit de verkiezing voortvloeit, het werk van de Heilige Geest.
De wedergeboorte komt tot stand door de inwoning van de
Heilige Geest, zo dat deze beiden samenvallen. e9 )
De palingenesie is het eerste effect van de uitverkiezing en
als zodanig een werk van God, dat op geen enkele wijze aan de
mens mag worden toegeschreven. Wedergeboorte is onderschei
den van bekering en heiligmaking; zij ligt aan deze beide ten
grondslag als het door God gewekte leven, dat in de mens
ontwikkeling en openbaring naar buiten mogelijk maakt. Als
daad van God is de wedergeboorte niet een nieuwe schepping
na de ondergang van het oorspronkelijk leven, maar een her
schepping, en als zodanig de voortzetting van het leven der
eerste mensheid. Het organisme als het herstel van het men
selijk geslacht en de wedergeboorte als de herschepping van de
mens staan op één lijn. Kuyper noemt de Kerk de vrucht van
8e
) Het Calvinisme, 52: „Eens in de parousie breekt dat nieuwe organisme
in heel de schepping uit; nu schuilt het nog geestelijk, en kan op aarde
slechts zijn silhouet doen doorschemeren. Dit „nieuwe Jeruzalem" zal eens
van God uit den hemel nederdalen, maar nu is het nog in het onzichtbare
teruggetrokken."
8
') Locus de Ecclesia, 43.
м) E Voto, II, 133; Encyclopedie, III, 307.
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electie en regeneratie. Gods uitverkiezing bewerkt het herstel
van het organisme der mensheid door de wedergeboorte. ")
Dit verband tussen organisme en palingenesie wordt nog
duidelijker door de verklaring, dat de wedergeboorte zich richt,
niet op de individuen, maar op het corpus generis humani. „De
wedergeboorte redt niet enkele eenlingen, die straks als een
aggregaat worden saamgevoegd, maar behoudt het organisme
zelf van ons geslacht." Het is juister te spreken van het herboren leven der mensheid dan van de wedergeboren personen.
Daarom wordt de Kerk gedefinieerd als „de absolute organisatie
van het door palingenesie herstelde leven van heel ons menselijk
geslacht." eo)
Een consequentie van deze opvatting is de organische en cosmische betekenis van de wedergeboorte. Als het Gods bedoeling
was geweest uit het gevallen mensdom enkele individuen te redden, dan zou voor dit doel een plotselinge en voleinde wedergeboorte het aangewezen middel geweest zijn; een verder voortleven van de mens tot bekering en heiligmaking was dan overbodig. De wedergeboorte immers is een werk van God, waarin
menselijke activiteit geen aandeel heeft en door deze palingenesie wordt de mens volledig en definitief gered."")
Nu staat echter voor Kuyper vast, dat de wedergeboorte niet
een op eenmaal voldongen feit is, maar dat de wedergeborene
mens een proces doorloopt, waarin juist het organisch karakter
van de wedergeboorte tot zijn recht komt. Er is samenhang tussen Kerk en menselijk geslacht en dus ook tussen menselijk geslacht en wedergeboorte. Deze samenhang eist, dat de mens, die
herboren is, blijft voortleven en dat de wedergeboorte zich in de
mens ontwikkelt en tot vervolmaking geraakt in rechtvaardigmaking, bekering en heiligmaking om tenslotte eerst bij de dood
te worden voltooid.92)
Ondanks de sterke invloed van de gereformeerde theologie
heeft toch het karakter van Kuyper's leer over de kerk als organisme geen wezenlijke verandering ondergaan. Het accent is
van het immanente organisme verlegd naar de eeuwige constitutie der Kerk in Gods ordinantiën. Kuyper benadrukt nu de
transcendentie tegenover de Moderne en de Ethische Theologie.
De wedergeboorte komt tot stand „door een kracht waarvan de
o«) Locus de Ecclesia, 16, 111; E Voto, II, 131; De Gemeene Gratie, II,
207, 2&1, 660.
»») Encyclopedie, III, 190, 191; Het Calvinisme, 52, 54, 57.
»O
Locus de Ecclesia, 44, 45; Het Calvinisme, 52.
β2
) Locus de Ecclesia, 45.
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oorsprong buiten ons menschelijk bereik ligt." Uitdrukkelijk
leert hij, dat de mens geen aandeel heeft in het werk der palingenesie en zich zuiver passief bevindt onder Gods hand.93)
Toch is het idee der immanentie niet geheel verdwenen. Het
is inhaerent aan het organisme als het door God geschonken en
met God verwante leven. In de mens erkent Kuyper een sensus
divinitatis, een gewaarwording van het eeuwige, welke door God
wordt verwekt. Uitgangspunt van de theologie noemt hij „een
semen religionis, een sensus divinitatis, levensgemeenschap met
den immanenten God." Deze levensgemeenschap is verstoord
door de zonde, maar wordt hersteld door de palingenesie, de
herschepping van Gods immanentie, welke tot stand komt door
de inwoning van de Heilige Geest. Kuyper leert dus nu zowel
immanentie als transcendentie. "*) Het fundament van alle kennis van God en godsdienst berust uitsluitend op het feit, dat God
de cosmos vervult, derhalve op de goddelijke immanentie, welke
daarom het beginsel is van de theologische wetenschap. Hij wijst
de argumenten voor het Godsbestaan, die steunen op het transcendentiebegrip af en beweert, dat de zekerheid van Gods existentie uitsluitend berust op de cognitie Dei insita of de sensus
divinitatis, het bewustzijn van God immanentie in alle mensen,
potentieel ook in de zondaren. g5 )
In de leer over het organisme ligt derhalve de continuïteit in
ea)
et

Encyclopedie, II, 100, 101.
) Het Calvinisme, 39; Encyclopedie, III, 4: „Evenals elke wetenschap,
zoo moet ook die der Theoloçie, haar starling-point in het subject bezitten. . . . Die grondtrek bestaat hierin, dat er in dit subiect is een semen religionis, een sensus divinitatis, levensgemeenschap met den immanenten
G o d . . . . Deze grondtrek erlangt nu intusschen een bepaalden modus door
de palingenesie. De noodzakelijkheid van dezen bepaalden modus is het
gevolg van de verstoring door de zonde, zoowel in den grondtrek van den
sensus divinitatis, als in het overige bewustzijn van het subiect aangericht.
Deze modus der paligenesie heeft ton gevolge, dat de sensus divinitatis weer
tot kracht k o m t . . . . " Zo is de wedergeboorte het herstel van de immanentie
Gods of van de levensgemeenschap met den Oneindige.
o·'') Dogmatiek-diktaten, I, Locus de Deo. Kuyper erkent immanentie en
transcendentie, maar de immanentie is de oorsprong van onze kennis omtrent God en van het godsdienstig leven. Hij ontkent de mogelijkheid om
het bestaan van God te bewijzen, want dit zou afhankelijkheid van God ten
opzichte van het schepsel veronderstellen. 77, § 3: „Zijne existentie te willen bewijzen, is reeds ongeloof
De gereformeerde dogmatiek heeft
daarom nooit in deze argumentatie de existentia Dei, maar altoos in deii
sensus divinitatis haar uitgangspunt gevonden." Deze sensus divinitatis nu
is niets anders dan Gods immanentie. 102, § 4: „Als zoodanig is dit ééne
Eeuwige Wezen tegelijk transcendent, dat is van den kosmos onderscheiden,
en ten andere immanent, dat is den kosmos vervullende." Dit laatste leidt
tot de „cognito Dei insita." 103. Kuyper bepaalt deze sensus als „de aangrijping van ons ik door een ander i k . . . . een ik, dat tegenover ons ik overslaat."
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de ontwikkeling van Kuyper's ecclesiologie en zijn blijvende
afhankelijkheid van de moderne orthodoxie. Dit geldt ook voor
zijn theorie over de wedergeboorte als het levensproces, dat on
afscheidelijk is van het begrip organisme. In het organisme, ge
combineerd met zonde en wedergeboorte, zijn alle motieven
aanwezig, welke geleid hebben tot de gedachte van het herstelde
menselijk geslacht. De synthese met de gereformeerde theologie
heeft Kuyper bewerkt door zijn supralapsarische interpretatie
van de uitverkiezing en de decreten Gods, waarbij het schep
pingsdecreet de organische Kerk constitueert.
Deze voorkeur voor het supralapsarisme is echter evenmin
origineel. Schweitzer en Scholten waren hem op deze weg voor
gegaan door aan te tonen, dat alleen het supralapsarisch systeem
in de lijn ligt van de calvinistische decretenleer. 9 e ) Evenals
Kuyper was Gunning een voorstander van de leer der eeuwige
verkiezing in een combinatie van infra- en supralapsarisme. Hij
aanvaardde zowel het anthropologische als het theologische
standpunt zonder een verstandelijke vereniging van de schijn
baar tegenstrijdige beschouwingswijzen te beproeven. 9 7 )
Toch moet in Kuyper's leer een zekere oorspronkelijkheid
worden erkend. Deze ligt niet in de afzonderlijke elementen,
maar in de constructie van het geheel. Tegenover de theorie van
de volmaakte en absolute Staat, verdedigd door Rothe, heeft hij
zijn leer van de volmaakte Kerk geplaatst, welke het waarach
tige menselijk geslacht representeert, uit de mensheid is voort
gekomen en er weer mede zal samenvallen. Wat voor Rothe, die
hier slechts geldt als representant van een algemeen verbreide
theorie, de Staat betekende: het organisme van het menselijk
geslacht, is voor Kuyper de Kerk. En ook omgekeerd: wat de
Kerk was voor Rothe, betekent voor Kuyper de Staat. Hij leert,
ββ
) Α. S c h w e i t z e r , Die Christliche Glaubenslehre, nach protestan
tischen Grundsätzen dbrgestellt. II, Leipzig, 1869, § 142: ,,Οβηζ folgerichtig
ist hier nur das supralapsprische Lehrsystem...." J. H. S e h о 11 e n , De
leer der Hervormde Kerk, II, 600. Scholten noemt het gevoelen van de infralapsaristen inconsequent. Uiteraard is alleen het supralapsarisme in
overeenstemming met Scholten's determinisme. 641. Deze praedestinatie
wordt het cor ecclesia genoemd.
β7
) J. H. G u n n i n g , Gordel en Wijnkruile. Gedachten over de zonde en
hare ellende, 41: „Zoo moet de theologische beschouwing van den zonde
val ons leiden tot supralapsarisme, d.i. tot de stelling dat deze val reeds
van eeuwigheid in Gods wereldplan opgenomen was. Maar de anthropolo
gische beschouwing van den zondeval leidt ons evenzeer tot infralapsarisme, d.i. tot de stelling, dat God eerst na en om dien val den raad der ver
lossing in Christus ontworpen en uitgevoerd heeft. Eene vereeniging van
beide beschouwingen voor het verstand beproeven wij om de opgegeven
reden niet."
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dat de Kerk geen organisme is, maar „een formatie, die na de
zondeval uit de Gemeene Gratie is opgekomen," en bestemd is
tenslotte in de Kerk als de eigenlijke voortzetting van het menselijk geslacht op te gaan. 9e )
Kuyper's Kerkbegrip is de zuivere antithese van de hegelse
Maatschappij- en Staatsleer. Er bestond voor hem slechts één
sérieuse tegenstander: het modernisme. Hij had zich als levenstaak gesteld tegenover de fata morgana der Moderne Theologie
een nieuwe gereformeerde theologie op te bouwen. Want het
Calvinisme was naar zijn overtuiging de wereldbeschouwing der
toekomst, de roeping in zich dragend de ontwikkeling van het
menselijk geslacht te leiden. 9β ) Bij de vorming van zijn calvinis
tisch Kerkbegrip tegenover de moderne levensbeschouwing
heeft hij echter ruimschoots van moderne ideeën gebruik gemaakt.
II De Kerk als het Mystiek Lichaam van Christus.
Er is geen christelijk Kerkbegrip denkbaar, waarin het
Mystiek Lichaam van Christus geheel zou ontbreken. In de 19e
eeuw werd aan deze eretitel door de protestantse orthodoxe
theologen hoge waarde toegekend in verband met het organisch
karakter en het immanente goddelijke leven der Kerk. Van
meetaf heeft Kuyper dit thema gebruikt, dat geschikt was om de
Kerk als het herstelde organisme der mensheid aan te duiden
ββ
) Α. K u y p e r , Antirevolutionaire
Staatkunde, I, Kampen, 1916, 99
over de Rechtstaat. „Rothe in zijn Theologische Ethik dreef dit het verst,
maar toch is in 't geheel de voorstelling van den eeuwigen Rechtstaat al
meer tot de heerschappij gekomen. Rothe was van oordeel, dat in den Staat,
mits genomen in zijn hoogere opvatting, de voleinding van het menschelijk
leven zelf baan zou breken. Zelfs de Kerk zou zich dan in den Staat laten
oplossen." 125 vv. Hij ontkent de samenhang van de Staat mot de schep
ping en dus ook het organisch karakter. De Gemeene Gratie, III, 119. R.
R o t h e , Die Anfänge der christlichen Kirche und ihrer Verfassung, 13, §
3 over het begrip van de Staat als „die Wirklichkeit des sittlichen Lebens,
d.h. des menschlichen Lebens als solchen, in der selbstbewuszten Entfaltung seines immanenten Organismus," § 5 Rothe stelt de vraag „unter
welcher der beiden groszen Formen des menschlichen Gemeinschafts das
vollendete Reich Gottes auf Erden zu denken sei, ob als Kirche oder als
Staat." In het voltooide Godsrijk zal voor de Kerk geen plaats zijn, omdat
de mensheid tenslotte niet de Stoat zal samenvallen als „die an sich
menschliche Gemeinschaft als solche" (30). Theologische Ethik, § 415, 411,
§436, 459: „Der Staat ist somit von göttlicher Institution und hat eine
göttliche Berechtigung als das wesentliche Mittel, der organische Inbegriff aller Mittel für die Erreichung des göttlichen Weltzwecks." § 449,478:
..Jeder allgemeine Staatenorganismus musz gedacht werden als wesentlich
das schlechthin vollendete Reich Gottes, als die absolute Theokratie."
··) Het Calvinisme, 27.

IDENTIEK MET ONZICHTBARE KERK

139

en tegelijkertijd zijn overeenkomst aantoonde met Calvijn en
de gereformeerde theologie.
Christus is het Hoofd van het organisme der Kerk, zoals Adam
het hoofd is geweest van het oorspronkelijk menselijk geslacht.
Het Corpus Christi Mysticum wordt bepaald als „de herstelde
openbaring van het menselijk organisme zelf, gelijk dit door
God in de schepping gefundeerd was." De unio mystica van de
leden van dit organisme met Christus is tevens de band, welke
alle delen samenhoudt. De inlijving in het Mystieke Lichaam
geschiedt door de wedergeboorte.100)
Het Mystieke Lichaam omvat alle uitverkorenen van alle tijden en is de vergadering van rechtvaardigen of heiligen waar
buiten geen zaligheid mogelijk is. Tot dit Corpus Christi behoren
behalve de ecclesia militans op aarde ook de ecclesia triumphans
in de hemel en de ecclesia latens van de uitverkorenen der toekomstige geslachten tot aan het einde der wereld. Kuyper
verwijst naar de gereformeerde theologie, waarin de uitverkiezing steeds „als verkiezing in Christus, en Christus hierbij als
het hoofd der herboren mensheid" is beleden. De bepaling van
het Mystieke Lichaam als het geheel van alle uitverkorenen is
een zuiver calvinistische gedachte.101)
In deze benaming valt het accent op de eenheid der Kerk. De
eenheid van alle gepraedestineerden ligt in de verkiezing van
Christus, omdat in Christus als het Hoofd der Kerk alle ledematen zijn uitverkoren. In haar verborgen eenheid is de Kerk
het Mystieke Lichaam van Christus „deels in den hemel, deels
op aarde, deels nog ongeboren zijnde.'' Deze eenheid kan niet
verbroken of aangetast worden, omdat zij een wezenlijk attribuut
is en aan de Kerk toekomt, niet in haar uiterlijke verschijning,
maar in haar verborgen wezen.102')
Het Lichaam van Christus is volkomen identiek met de onzichtbare Kerk. Ook hierin stemt Kuyper met de gereformeerde
theologie overeen. In de vertaling „Verborgen Lichaam" ligt
duidelijk uitgedrukt, dat uitsluitend aan de onzichtbare Kerk
wordt gedacht. Hiermede is echter niet in strijd, dat hij deze
benaming soms toepast op de zichtbare Kerk, want dit heeft dan
slechts betrekking op het zichtbare als openbaring van het
onzichtbare.108)
«o) Tractaat, 35; Het Calvinisme, 52; Encyclopaedie, III, 211.
101
) Encyclopedie, III, 190, 192; Pro Rege, II, 125; Separatie en Doleantie, 12.
1
02) Bedoeld noch gezegd, 15; De Gemeene Gratie, II, 253; Separatie en
Doleantie, 8; Tractaat, 34.
103
) Locus de Ecclesia, 182; Het werk van den Heiligen Geest, I, 259:
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In het nauwe verband tussen het Verborgen Lichaam van
Christus met de uitverkiezing en de onzichtbare Kerk ziet Kuyper echter tevens de zwakke zijde en het gevaar van dit leerstuk, waaruit blijkt, dat hierin niet de volledige uitdrukking ligt
van het organisme der Kerk. Want uitgaande van de verkiezing
zou men ertoe kunnen komen te beweren, dat de Kerk uitsluitend geestelijk is en dus niet in het zichtbare behoeft op te
treden. Hier staat tegenover, dat de zichtbare Kerk onafscheidelijk aan het organisme der Kerk is verbonden. Eerst
in de openbaring naar buiten toojit de Kerk haar organisch
karakter. 10t )
Daarom zegt Kuyper, dat de gereformeerde theologen bij de
behandeling van het Corpus Mysticum wel het organisch karakter van de Kerk hebben geleerd, maar dit toch niet in verband
hebben gebracht met de Kerk als zodanig, omdat zij het beperkt
hebben tot de onzichtbare Kerk en dus van het zichtbaar
organisme geen helder begrip hebben gehad. Ook bij de
piëtisten en vromen is iets aanwezig, dat wijst op de organische
zijde van de Kerk, maar dan uitsluitend in mystieke zin en
geheel losgemaakt van de Kerk als zodanig. Eenzijdige accentuering van de mystieke zijde van het Corpus Christi heeft altijd
geleid tot onverschilligheid ten opzichte van de Kerk en zelfs
tot minachting der Sacramenten. ^ 5 )
Kuyper heeft het leerstuk van het Corpus Christi Mysticum in
zijn theologie opgenomen als onmisbaar onderdeel van het
christelijke Kerkbegrip en erfgoed van het Calvinisme. De
betekenis ervan ligt in de uitverkiezing in Christus als Hoofd
van de nieuwe mensheid. Wat hierin waardevol is, wordt duidelijker en vollediger gevonden in Kuyper's Verbondsleer.
III.

Onzichtbare en zichtbare Kerk.

Een juist en volledig begrip van het organisme kan
staan met de mystieke of onzichtbare Kerk, maar moet
met de openbaring van het Lichaam van Christus of de
Kerk rekening houden.
Het onderscheid tussen onzichtbare en zichtbare

niet volevenzeer
zichtbare
Kerk is

„De kerk is Christus' lichaam, ook daar waar ze zich op uiterst gebrekkige
wijze openbaart, want de zichtbare en onzichtbare kerk zijn een." Kuyper
doet een beroep op de eenheid van onzichtbare en zichtbare Kerk, om ook
de zichtbare Kerk het Lichaam van Christus te kunnen noemen.
10<
) Locus de Ecclesia, 33, 34.
ms) Locus de Ecclesia, 26, 44.
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specifiek protestants en wordt dan ook door Kuyper gewaardeerd als „het principale stuk onzer belijdenis, waarmede onze
vaderen tegen Rome zijn opgetreden." loe) Hij meent, dat er
vóór Luther bij de behandeling van de locus de ecclesia nergens
sprake was van een onzichtbare Kerk. De verbastering der
Kerk had juist zijn oorsprong in deze vereenzelviging van de
zichtbare met de onzichtbare Kerk. De wortels van alle
dwalingen van de Roomse Kerk wijst Kuyper juist hierin aan,
dat de gemeenschap met God slechts mogelijk wordt geacht door
middel van de Kerk. Dit heeft geleid tot de opvatting, dat de
ecclesia visibilis de Kerk bij uitstek, de enige Kerk was. Hiertegen is de Reformatie in verzet gekomen. Zij heeft het onmiddellijk contact van God met Zijn kinderen hersteld en is tot het
inzicht geraakt, dat de Kerk, die wij waarnemen niet de eigenlijke Kerk of het Lichaam van Christus kan zijn. Duidelijk
moest nu in de gereformeerde theologie het onderscheid aan
het licht treden tussen de Kerk als Corpus Christi of de volmaakte onzichtbare Kerk en de openbaring hiervan op aarde
of de zichtbare Kerk. 107 )
Aan deze onderscheiding ligt derhalve de gedachte ten grondslag, dat de zeer onvolmaakte, aan verdeeldheid, deformatie en
bederf onderhevige Kerk op aarde niet kan samenvallen met
het absoluut heilige en volmaakte Lichaam van Christus. Er
moet naast de waarneembare zijde ook een onzichtbare Kerk
bestaan, waaraan men alles wat zuiver en volmaakt is kan toeschrijven. Alleen deze laatste Kerk kan obiect zijn van geloof,
omdat het geloof alleen betrekking heeft op wat niet wordt
waargenomen. „Gij ziet die Kerk niet, anders toch zoudt ge niet
zeggen, dat ge haar gelooft."
Van zijn vroegere moeilijkheden tegen de onzichtbare Kerk is
zelfs geen spoor meer overgebleven. Hij is nu radicaal in het
tegendeel van zijn oorspronkelijke mening overgeslagen, zodat
drie phasen in zijn houding tegenover de ecclesia invisibilis
kunnen worden onderscheiden: de vrijzinnige critiek, welke
met de onzichtbare Kerk als een zinloze fictie had afgerekend;
het tijdperk tussen 1867 en 1873, waarin de onzichtbare Kerk
nauwelijks werd genoemd en geen specifieke betekenis bezat;
tenslotte de laatste periode, waarin de onderscheiding tussen
onzichtbare en zichtbare Kerk een zeer belangrijk onderdeel is
geworden van zijn Kerkbegrip.
loe

) Separatie en Doleantie, 6.
ιοί) Locus de Ecclesia, 55.
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Betreffende dit fundamentele leerstuk van het Protestantisme
lopen de opvattingen uiteen. In de lutherse en calvinistische
theologie wordt het op verschillende wijze geïnterpreteerd. Het
neo-protestantisme oefende op beide critiek uit, maar heeft toch
de onderscheiding in een nieuwe betekenis behouden. Terecht
constateert Kuyper in dit punt veel verwarring en misverstand.
In de Locus de ecclesia begint hij zijn behandeling van dit onderwerp met de opmerking, dat aan deze kwestie grote moeilijkheden verbonden zijn. De oorzaak ligt hierin, dat zowel de
onzichtbare Kerk als de zichtbare in velerlei zin worden genomen. Dit heeft geleid tot verduistering van het dogmatisch
begrip. Kuyper onderscheidt een invisibilitas formalis: wanneer de Kerk haar forma niet openbaren kan en verhinderd
wordt als Kerk op te treden; een invisibilitas relativa: veroorzaakt door de persoonlijke verhouding van de gelovigen tot de
Kerk, waardoor bijvoorbeeld de Kerk van het verleden nu
onzichtbaar is; een invisibilitas accidentalis: als een macht van
buiten de gelovigen verhindert zich met de Kerk in verbinding te
stellen; en tenslotte de invisibilitas essentialis, die tot het wezen
van de Kerk behoort. In het dogma van de ecclesia invisibilis
wordt over het laatste alleen uitspraak gedaan. De drie andere
vormen, welke niet uitmunten door duidelijke voorstelling dienen slechts om al wat niet essentieel is uit te schakelen. loe )
Het uitgangspunt van de onzichtbare Kerk is de uitverkiezing.
In overeenstemming met Calvijn en de gereformeerde theologen
bepaalt Kuyper de ecclesia invisibilis als het geheel van uitverkorenen van alle tijden, samenvallend met het Mystieke Lichaam
van Christus.109)
Hiernaast geeft hij in de Locus de ecclesia enkele bewijzen
en verklaringen van ondergeschikt belang. De invisibilitas
essentialis vloeit voort uit de natuur van de mens. Omdat de
Kerk een gemeenschap van mensen is, bepaalt de aard van de
mens ook de aard der Kerk. De mens nu is psychisch en somatisch, maar zijn essentie ligt in de ziel, niet in het lichaam. Hieruit volgt, dat ook de Kerk geestelijk en lichamelijk moet zijn en
dat het wezen van de Kerk ligt in het geestelijk beginsel. Hetzelfde bewijst hij uit de verhouding van God tot de wereld. God
is geest en dus onzichtbaar. Omdat de Kerk de ontmoeting is
van God met Zijn schepsel en de inwoning van God de forma
constituens is van de Kerk, moet de Kerk onzichtbaar zijn zoals
loe

) Locus de Ecclesia, 53 vv.
») Locus de Ecclesia, 33, 34.
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ook deze inwoning onzichtbaar is. De invisibilitas volgt eveneens uit het geestelijk karakter van alle werkingen, waaruit de
Kerk geboren is en in stand gehouden wordt. Deze argumenten
bezitten niet veel overtuigingskracht. Meer waarde zou toegekend moeten worden aan de bewijzen uit de Heilige Schrift,
maar deze zijn zeer onduidelijk. Kuyper doet een beroep op de
teksten, waarin de gedachte wordt uitgesproken, dat de echte
gelovige in het verborgene is, dat het wezenlijke niet in het
vlees, maar in de geest ligt, dat de ware gelovigen alleen aan
God bekend zijn en dat de Kerk een geestelijk huis is.110)
De wezenlijke onzichtbaarheid van de Kerk wordt door Kuyper in verband gebracht met het herstelde organisme van het
menselijk geslacht, dat niet door waarneming kan worden
gekend en noodzakelijk onzichtbaar moet blijven. Alleen de
Heilige Schrift kan de zekerheid geven, dat „de eigenlijke,
reëele associatie in het Lichaam van Christus is gegeven.'' De
Kerk is de societas der mensheid, maar blijft als zodanig verborgen en is uitsluitend obiect van het geloof, „en juist in dit
verborgen lichaam belijdt de Christen de ecclesia invisibilis." ' " )
Op grond hiervan beweert hij, dat door het onderscheid tussen
de onzichtbare en de zichtbare Kerk de absolute betekenis „van
het door palingenesie herstelde leven van heel ons menselijk
geslacht" is gered. Deze absolute betekenis immers kan niet
liggen in de phaenomenale verschijning of actuele vorm der
Kerk. Achter deze verschijning ligt het noumenon, de eigenlijke
Kerk, het menselijk geslacht in ideale vorm.112)
Hij voegt hieraan echter onmiddellijk de waarschuwing toe,
dat deze ideale, onzichtbare Kerk niet mag worden verstaan als
een louter idee, dat slechts de ontwikkeling der zichtbare Kerk
bepaalt. Deze waarschuwing is gericht tegen het modern-orthodoxe Kerkbegrip, waarin van een werkelijke onzichtbare Kerk
niet kan worden gesproken. Voor Schleiermacher en de Vermittlungstheologen vertegenwoordigde de onzichtbare Kerk niet
meer dan een idee of een ideaal, waaraan geen realiteit als
zodanig beantwoordt. Kuyper echter ziet in de onzichtbare Kerk
de eigenlijke werkelijkheid, het Ding an sich, dat achter de verschijningen der Kerk verborgen ligt, op geen enkele wijze kan
worden waargenomen en dus uitsluitend obiect is van het geloof.
"o) Locus de Ecclesia, 57 w., 68: „In overeenstemming hiermede spreekt
de Heilige Schrift zich in dien zin uit, dat het essentieele niet bestaat in
hetgeen voor oogen is, maar in het verborgene."
"») Encyclopedie, III, 205.
i " ) Encyclopedie, III, 191.
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Deze onzichtbare Kerk kan zelf nooit zichtbaar worden, want
daardoor zou zij ophouden geestelijke geloofswerkelijkheid te
zijn. 11S )
Tegenover de uitverkiezing staat de schepping als het voor
naamste motief voor de zichtbare Kerk. Het scheppingsdecreet
leidt tot het cosmisch organisch karakter der Kerk en eist het
optreden in het zichtbare. Kuyper constateert antinomie tussen
het motief der Kerk, dat ligt in de uitverkiezing en de bepaling
der Kerk in haar organisch karakter. „Naar het eerste motief
toch zou ze zich uitsluitend geestelijk en hemelsch kunnen open
baren; naar het tweede daarentegen moet zij ook somatisch
optreden, kan ze niet anders dan onzuiver zijn en moet
ze zich in een vorm verschaffen, die geschikt is voor het aardsche
leven." *")
Het verband met de wereld brengt met zich, dat de Kerk een
ontwikkeling doormaakt, opdat de uitverkiezing en de weder
geboorte zich in de historie kunnen ontplooien. De geschiedenis
van de zichtbare Kerk is alleen te begrijpen vanuit de gedachte
van het organisme. Kuyper keert zich tegen de spiritualistische
Kerkbeschouwing der Anabaptisten, aan wier invloed hij toe
schrijft, dat de gereformeerde theologie nooit tot klaarheid is
gekomen omtrent de organische en cosmische betekenis der
Kerk. Hier keert terug wat boven is gezegd over supra- en infralapsarisme. Alleen het supralapsarisme, dat het verband met
de schepping en het menselijk geslacht zuiver voorstelt, geeft
een verklaring van de noodzakelijkheid der zichtbare Kerk. 1 1 6 )
Ook voor de zichtbare Kerk geeft Kuyper naast de gedachte
van het organisme bijzondere motieven, welke echter slechts
een uitwerking en toepassing vormen van het hoofdmotief. Hij
redeneert wederom, evenals bij de verklaring van de onzicht
bare Kerk, uit de natuur van de mens en concludeert uit de
organische samenhang der mensen tot de noodzakelijkheid der
zichtbare Kerk, omdat de Kerk eerst in het zichtbare haar sociaal
11β
karakter vertoont. ) De mens is dichotomisch, zowel psychisch
als somatisch geschapen. Uit dit principe heeft hij vroeger de
essentieel onzichtbare Kerk bewezen. Nu dient ditzelfde begin
sel ter motivering van de zichtbare Kerk. De Kerk is geroepen
om de stam der mensheid weer te doen opbloeien en behoort
dus, in overeenstemming met de menselijke natuur, gedeeltei")
)
115
)
ue)

114

Encyclopedie, III, 203; Б Voto, II, 145.
Locus de Ecclesia, 33, § 2.
Locus de Ecclesia, 17, 46.
Locus de Ecclesia, 105.
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lijk tot de onzichtbare, gedeeltelijk tot de zichtbare orde.
Als motief voor de zichtbare Kerk noemt Kuyper vervolgens
het herstel van de oneer, die God is aangedaan. Omdat de
zonde in het zichtbare is geschied, eist de voldoening een zichtbaar herstel. Ook de roeping van de Kerk om tegenover de
wereld te getuigen maakt de zichtbare Kerk noodzakelijk. De
conclusie van deze gehele bewijsvoering is, dat het uitwendig
optreden der Kerk niet accidenteel is, maar noodzakelijk moet
worden genoemd wegens de noodzakelijke samenhang met het
organisch karakter der Kerk. 117 )
Tegenover hen, die beweren, dat hij door de onzichtbare Kerk
tot een ander soort Kerk te maken dan de zichtbare de begripseenheid had verbroken, heeft Kuyper ten sterkste de eenheid
van ecclesia invisibilis en visibilis benadrukt. Het is één en
dezelfde Kerk, die geestelijk onzichtbaar is en in het uitwendige
waarneembaar wordt. Niet twee Kerken worden hiermede bedoeld, maar het éne Lichaam van Christus, genomen naar zijn
verborgen wezen en zijn tijdelijke organisatie. Om deze eenheid
duidelijk te maken heeft hij het beeld gebruikt van de samenhang van ziel en lichaam. Toch ontkomt men niet aan de indruk,
dat Kuyper de onderscheiding tot scheiding heeft gemaakt en
dat de verschillen zelfs zijn uitgegroeid tot tegenstellingen. llê )
Kuyper heeft twee onderscheidingen van de Kerk in zijn
systeem te zamengebracht. Welke is de verhouding tussen de
onzichtbare en zichtbare Kerk van de ene zijde, organisme en
instituut anderzijds? Is de Kerk alleen als instituut zichtbaar of
ook als organisme? Valt het organisme samen met de onzichtbare Kerk of is er ook een zichtbaar organisme?
Tot 1873 heeft Kuyper de onzichtbare Kerk geïdentificeerd
met het organisme en de zichtbare Kerk gelijkgesteld aan het
instituut. Hij kende in overeenstemming met de theologische
terminologie van zijn tijd slechts één onderscheid onder tweeërlei benaming.
Onder invloed van de gereformeerde theologie is hij tot een
andere opvatting geraakt van de onzichtbare Kerk. Het uitgangspunt van deze verandering ligt in 1870, toen hij de uitver117
)
118

Locus de Ecclesia, 106, 107.
) £ Voto, II, 145: „En dan natuurlijk zou men weer moeten vervallen
in een feil en dwaling, die we reeds zoo herhaaldelijk bestreden, alsof de
zichtbare Kerk iets anders, een soort andere kerk was dan de onzichtbare.
Wat nu deze laatste dwaling aangaat, is in ons Tractaat van Reformatie en
keer op keer in de Heraut, duidelijk genoeg uitgesproken, dat dit niet kan
noch mag, want dat het de eene zelfde kerke Christi is, die geestelijk
onzichtbaar is en in het uitwendige waarneembaar wordt. "
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kiezing tot het eigen beginsel verklaarde van de orthodoxie. Bij
Calvijn en de Gereformeerde Theologen heeft hij de bepaling
van de onzichtbare Kerk gevonden als het geheel van alle uitverkorenen,-zoals ze in Gods electie-decreet aanwezig zijn. Hieruit moest het probleem ontstaan, welke de verhouding is tussen
de moderne gedachte van het organisme en het oude idee van
de ecclesia invisibilis. In dit uiterst belangrijke punt, kenmerkend voor zijn neo-calvinistisch systeem, is Kuyper echter
slechts langzaam tot een duidelijke en definitieve opvatting
gekomen.
In het Tractaat van de reformatie der kerken heeft hij waarschijnlijk dit probleem nog niet gezien. Hij vereenzelvigt hier
het instituut met de zichtbare Kerk. Dit is te verklaren uit de
doelstelling van het Tractaat, waarin hij de Kerk beschrijft in
institutaire vorm. Zijn aandacht was gericht op het instituut en
een andere bestaanswijze van de zichtbare Kerk is blijkbaar
niet in zijn gedachten opgekomen.119)
Duidelijk onderscheid tussen het instituut en de zichtbare
Kerk wordt in Kuyper's geschriften voor de eerste maal gevonden in een korte serie artikelen in De Heraut van 1887 en 1888.
Hier wordt de vraag gesteld: waardoor de Kerk zichtbaar wordt.
Hij antwoordt, dat de Kerk zich openbaart door de Doop en dat
de wijdste kring van de zichtbare Kerk gevormd wordt door
de gemeenschap van alle gedoopten.120) Wat te verstaan onder
deze zichtbare Kerk, welke door de Doop wordt geconstitueerd?
De universele gemeenschap van gedoopten wordt door Kuyper „de zichtbare organische kerk" genoemd of de Kerk als
zichtbaar organisme en gesteld tegenover de plaatselijke instituten. De grens van deze „catholiciteit der kerk als organisme"
wordt gevormd door de Doop, welke bewerkt, dat de uitverkorenen zich één voelen met heel het Lichaam van Christus. Dit
zichtbaar organisme omvat het geheel van de plaatselijke instituten en wat daarbuiten nog van het organisme der Kerk zichtbaar wordt. Zo ontstaat de mogelijkheid, dat in een vals instituut nog een werkelijk organisch leven aanwezig is, inzoverre
namelijk in die Kerk nog gedoopte gelovigen gevonden worden.
lle

) Tractaat, 27, 42.
"») De Heraut van 4 December 1887, no. 519 tot 12 Maart 1888, no. 533.
No. 519: „In den uitgebreidsten zin openbaart zich de kerk zichtbaar door
den Heiligen D o o p . . . . Hieruit volgt, dat de wijdste kring van de zichtbare Kerk even ver als de Heilige doop strekt. No. 521. Kuyper belijdt,
dat de heilige doop ook in andere, bijvoorbeeld ook in de Lutherse kerk
geldig bediend wordt en „dat derhalve de kerk zichtbaar is geworden
overal waar de heilige doop gezien wordt."
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Dit laatste punt heeft vooral Kuyper's aandacht en is obiect
geworden van hevige critiek van de zijde der christelijk gereformeerde theologen.1!l1)
De oorzaak of naaste aanleiding, waarom Kuyper juist in 1887
het vraagstuk van de éne zichtbare Kerk en van de tegenstelling tussen ware en valse Kerk aan de orde heeft gesteld, is de
Doleantie van 1886. Kuyper had zich een reformatie van de
Nederlandse Hervormde Kerk ten doel gesteld, maar het resultaat van zijn hervormingsactie was een afscheiding. Dit resultaat
moest wel worden aanvaard, maar hierin lag een gevaar voor
sectarisme. 12а ) Hij wilde in geen geval beschouwd worden als
vertegenwoordiger van een „separatisme, dat alleen eigen insti
tuut als kerk erkent" en protesteerde tegen het denkbeeld,
,.alsof wij Dolerenden nu eens een nieuw kerkgenootschap
oprichten, in dien zin, dat al, wat buiten onze kring lag, niet tot
de sienlicke kerk zou behoren." 1 2 S ) Zodra hij door zijn refor
matie en door onvoorziene omstandigheden binnen de grenzen
lsl
) De Heraut, no. 626 van 22 Januari 1888, in een antwoord op de cri
tiek van Ds Beuker in De Vrije Kerk betreffende de erkenning van andere
kerken als ware kerk. De Heraut, no. 531. De reformatoren, in het bij
zonder Calvijn, erkenden meerdere ware instituten en ook daarbuiten nog
het lichaam van Christus. „En nadat op die wijs eenmaal onderscheid was
gemaakt tusschen de kerk als organisme en instituut, en gebleken was,
dat ook onder een valsch instituut nog iets van een goed en degelijk orga
nisme kon wezen, moest men tenslotte wel toegeven, dat dit ook met Rome
zoo zijn moet, en aarzelde Calvijn niet langer, om bij alle veroordeeling
van het instituut als valsche kerk toch onder dit instituut nog aan het
bestaan van een reëel organisch leven te gelooven.... En toen nu gevraagd werd, waar dan de grens liep, die de heidenen en Joden eenerzijds
en de zichtbare kerk anderzijds van elkaar scheidde, toen heeft de Catechismus geantwoord: dat doet niet het instituut noch ook de belijdenis,
maar dat doet de Doop, dewelke een merkteeken is, om de kinderen der
geloovigen van die der ongeloovigen te onderscheiden." Na deze duidelijke verklaring spreekt Kuyper in no. 532 over „de zichtbare organische
kerk, waarin het Lichaam van Christus waarneembaar wordt. Deze kerk
toch is er, ook al ontbreekt tijdelijk elk instituut, of ook al is er niets dan
een valsch instituut." Encyclopaedie, II, 614.
122
) H. P h . S с h e e г s, Ph. J. Hoedemaker, 92. Hoedemaker beschul
digde
Kuyper van sectarisme.
1!!S
) De Heraut, no. 525: „De sienlicke Kerk is er altoos van het paradijs
af tot nu t o e . . . . Van die machtige sienlicke kerk is het historisch insti
tuut, waaronder ik leef, slechts een d e e l . . . . Vandaar ons protest tegen
elk denkbeeld, alsof wij Doleerenden nu eens een nieuw kerkgenootschap
oprichten, in dien zin, dat al, wat buiten onze kring lag, niet tot de sien
licke kerk zou hooren. Neen, wij zijn en blijven in dezelfde groep, in
hetzelfde deel van de groóte sienlicke kerk, waar ook onze vaderen in
leefden.... en al hetgeen waarmee we braken en waarvan we ons afscheidden, is het ontredderd en onbruikbaar geworden instituut."
De
Heraut, no. 490, 15 Mei 1887: „Aan het denkbeeld alsof de „Doleerenden"
bezig waren nieuwe kerken op te richten, mag natuurlijk geen oogenblik
voet gegeven."
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van een betrekkelijk kleine kring was teruggedrongen, zocht hij
een tegenwicht van deze enge omgrenzing in de eenheid van de
algemene zichtbare Kerk, het zichtbaar organisme of de gemeenschap van alle gedoopten. Zijn kerkelijke geest kon zich niet
thuis voelen binnen een alleenzaligmakende secte. En allerminst wilde hij als stichter van een nieuw kerkje worden beschouwd. Vandaar zijn bewering, dat de Nederlandse Hervormde Kerk nog niet geheel tot valse Kerk was geworden en
dat de Doleantie dus de wettige voortzetting moest worden genoemd van de oude en van de bestaande Kerk.
Deze conclusie betreffende de ware en de valse Kerk kon
geen algemene instemming vinden bij de theologen van de
Christelijke Gereformeerde Kerk. Dit meningsverschil heeft
weer tot gevolg gehad, dat Kuyper zijn gedachten over deze
zichtbare Kerk en over de onderscheiding van ware en valse
Kerk heeft gepreciseerd. Hij erkende in de Nederlandse Hervormde Kerk nog de Kerk van Christus en moest daarom de
reformatie-methode van 1834, door middel van afscheiding en
nieuwe Kerkstichting principieel veroordelen. De oplossing
van dit meningsverschil was een noodzakelijke voorwaarde om
de vereniging van 1892 mogelijk te maken.
Na 1887 kan de Kerk in Kuyper's theologie op drieërlei wijze
worden beschouwd: als onzichtbare Kerk of als geheel van uitverkorenen; als zichtbare organische Kerk of als kring van
gedoopten en als institutaire Kerken of als kringen van belijders. Er blijft nu nog over, de ontwikkeling van de zichtbare
Kerk als organisme in Kuyper's geschriften na te gaan.
Wat hierover in de serie artikelen over de Heidelbergse Catechismus wordt gezegd, veroorzaakt juist in dit opzicht een eigenaardige moeilijkheid. Zo duidelijk mogelijk leert Kuyper, dat de
zichtbare Kerk niets anders is dan een instituut voor de Dienst
des Woords, zodat er buiten dit instituut geen zichtbare Kerk
bestaat. Zijn bedoeling is de aandacht te vestigen op de zeer
beperkte taak van het instituut, welke uitsluitend bestaat in de
Dienst des Woords. Enkele bladzijden verder echter schijnt hij
het tegenovergestelde te beweren en waarschuwt tegen de grove
misvatting „als ware nu dit instituut voor den Dienst des Woords
één en hetzelfde als de zichtbare Kerk.'' ï! ")
154
) E Voto, II, 134. Kuyper schrijft over de betekenis van het Woord
voor de zichtbare Kerk. „Het is namelijk alzoo, dat de Kerk of keurbende
van Christus, én om vergaderd te worden, én om gevoed en onderhouden,
én om gewapend en geoefend, én om in de geslachten voortgeplant te
worden, een instituut of instelling noodig heeft, waardoor de Dienst des
Woords kan plaats hebben. Meer is de zichtbare kerk niet. Ze is penvou-
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Kuyper's gedachtengang is hier als volgt. Hij bestrijdt de dwaling, dat er afgezien van het instituut niets anders zou zijn dan
het onzichtbare Lichaam van Christus en dat de Kerk dus in het
geheel niet meer zichtbaar zou zijn, wanneer de Dienst des
Woords er nog niet is, tijdelijk schuilt of weer verdwijnt. De
Kerk is dus zichtbaar vóór de Dienst des Woords wordt ingesteld
en blijft zichtbaar, wanneer deze weer verdwenen mocht zijn.
De Kerk wordt zichtbaar, zodra er ergens personen zijn, die
Christus belijden en in Zijn naam samenkomen. Deze personen
zijn verplicht een instituut voor de Dienst des Woords op te
richten. Hieruit volgt, dat de Kerk kan zijn: invisibilis, visibilis
en formata. De ecclesia visibilis non formata is het zichtbaar
organisme, maar in een andere zin dan de Kerk als de eenheid
van alle gedoopten. De Kerk, die als organisme in de doop
zichtbaar wordt omvat alle afzonderlijke instituten, terwijl het
organisme, dat in de belijdenis en samenkomst van gelovigen
zich openbaart, een voorbereidend stadium is van de ecclesia
formata of het instituut.12B)
Uit deze teksten kan men derhalve met ten Hoor concluderen,
dat het begrip institutaire Kerk vereenzelvigd wordt met het
begrip zichtbare Kerk, terwijl de teksten, welke hiermede in
tegenspraak schijnen gelden voor de Kerk in wording. Over het
zichtbaar organisme als overkoepeling van alle instituten in de
gemeenschap van de gedoopten wordt hier niet gesproken. 12e )
In hetzelfde werk spreekt Kuyper over de werking van het
organisme der Kerk op alle terreinen van het menselijk leven,
waar de strijd van de geestelijke Kerk tegen de Satan wordt
dig een instituut voor den Dienst des Woords. Ze is dus volstrekt niet
al de kerk, niet de wezenlijke kerk zelve, maar een instituut door de
kerk en voor de kerk ingesteld, opdat de Dienst des Woords in haar
midden zijn werking doe. Neem dien Dienst des Woords weg en er is
geen zichtbare kerk meer; het instituut vervalt. Alleen in dien Dienst
des Woords vindt het instituut der zichtbare kerk zijn oorzaak en oorsprong." Hier staat echter tegenover: E Voto, II, 144: „Hierbij echter
moet nu gewaakt tegen een grove misvatting.
Verblind toch door den
valschen schijn onzer gezonken kerken zou een min nadenkend lezer het
zich kunnen gaan inbeelden, als ware dit Instituut voor den Dienst des
Woords een en hetzelfde als de zichtbare kerk; met dien verstande, dat
er dan zijn zou een onzichtbare kerk in het geestelijke en voorts in het
zichtbare en waarneembare niets dan dit Instituut.
Nam men dus dit
Instituut van den Dienst des Woords weg, dan bleef er naar het onoordeelkundig zeggen van deze oppervlakkige lieden, niets over dan het
mystérieuse en verborgene, en dies onzichtbare Lichaam des Heeren, maar
zonder dat dit zich kon openbaren of waarneembaar wierd."
«s) E Volo, II, 145.
12β
) F. M. t e n H o o r , Afscheiding en Doleantie in verband met het
Kerkbegrip, 88.
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uitgestreden. Het instituut als zichtbare Kerk heeft zich uitsluitend bezig te houden met de Dienst des Woords en moet al het
andere overlaten „aan de kerk als geestelijk lichaam, in haar
organischen samenhang met het leven van ons menselijk geslacht." Dit geestelijk lichaam heeft echter om die strijd te kunnen voeren in het organisme van het menselijk geslacht de leiding van het instituut nodig. lï7 )
Deze derde beschouwingswijze van het zichtbaar organisme is
door Kuypér ontwikkeld in de Locus de ecclesia en latere geschriften. De Kerk is zichtbaar én als organisme én als instituut.
Hij maakt onderscheid tussen de ecclesia instituta en de ecclesia
apparens of het zichtbaar organisme en concludeert hieruit, dat
zichtbare Kerk en instituut geenszins samenvallen. Deze ecclesia apparens is geheel iets anders dan de ecclesia visibilis non
formata of de Kerk als geheel van gedoopten.
De Kerk wordt zichtbaar in personen, gezinnen, volkeren.
De levensvernieuwing van het geestelijk organisme der Kerk
openbaart zich in alle kringen en op alle terreinen van het
leven. Alle leven, dat door de zonde is bedorven moet worden
wedergeboren; dit wedergeboren leven der mensheid op sociaal,
ethisch en intellectueel gebied is de verschijning van de Kerk
als organisme, de „metamorphose of kerstening van het algemeen menschelijk leven," of „de metamorphose in christelijken
zin van de gewone verschijnselen van het algemeen christelijk
ieven."
Kuyper concludeert hieruit tot een drieërlei beschouwingswijze van de Kerk. Vooreerst de Kerk in mystisch dogmatische
zin of de onzichtbare Kerk. Vervolgens de zichtbare Kerk in
institutaire betekenis. Tenslotte de Kerk „als het complex van
alle verschijnselen, die het gevolg zijn van het optreden der
christelijke religie in de wereld.'' Het instituut is slechts één
van de openbaringsvormen van het Lichaam van Christus. Naast
de institutaire zijn er vele organische openbaringen van de Kerk
op alle gebieden van het persoonlijke en maatschappelijke leven.
In het geheel neemt het instituut een centrale plaats in, omdat
het wedergeboren organische leven onder de leiding staat van
de institutaire Kerk.1S8) Het uitgangspunt van deze beschoui " ) Я Voto, Π, 136.
) Locus de Ecclesia, 75, § 5, 102 vv. Met ecclesia apparens bedoelt
Kuyper zowel de zichtbare Kerk, die aan de instituering voorafgaat als
de openbaring van het organisme buiten het instituut in alle levensvor
men. I>e laatste betekenis overheerst in de Encyclopedie, III, 192, 218 vv.,
307: „Het is toch een grove dwaling te wanen, dat de Kerk alleen in
institutairen vorm visibilis zou zijn. Even goed immers als in haar insti1ϊβ
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wingswijze is het begrip van de Kerk als het herstelde menselijk
geslacht. De metamorphose van het christelijk leven vloeit voort
uit de palingenesie.
Wanneer Kuyper toch in andere teksten de onzichtbare Kerk
met het organisme en de zichtbare Kerk met het instituut schijnt
te identificeren, moet dit verklaard worden uit de verschillende
betekenissen van de termen „Kerk" en „zichtbare Kerk." De
zichtbare Kerk in beperkte zin is de ecclesia formata. In wijdere
zin genomen omvat de zichtbare Kerk alle organische openbaringen van het leven der wedergeboorte.
Kuyper's gedachten over de verhouding van organisme en
instituut tot de onzichtbare en zichtbare Kerk zijn zeer gecompliceerd en hebben daarom aanleiding gegeven tot onjuiste
interpretaties. Ze kunnen als volgt worden samengevat. De
leidende gedachte is de Kerk als het herstelde menselijk geslacht, geconstitueerd door de wedergeboorte. Het organisch
karakter van de Kerk eist, dat dit nieuwe leven op alle levensterreinen naar buiten treedt.
Hieruit ontstaan de Kerk als
zichtbaar organisme, welke zich als metamorphose uitstrekt over
het gehele leven en de Kerk als instituut, welke beperkt is tot de
Dienst des Woords, maar een leidende positie heeft ten opzichte
van het zichtbare organisme. De Kerk als instituut wordt voorafgegaan of tijdelijk vervangen door de ecclesia visibilis non
formata, welke het karakter draagt van een instituut in wording
of van het overblijfsel van het instituut. Het instituut is plaatselijk bepaald, maar vormt een deel van de universele gemeenschap van gedoopten. De kerk als zichtbaar organisme is in de
eerste betekenis: de samenvatting van alle openbaringen van
het Lichaam van Christus buiten het instituut: ecclesia apparens;
in de tweede betekenis: hetgeen aan de instituering voorafgaat:
ecclesia visibilis nondum formata; in de derde betekenis: de
overkoepeling van alle instituten: ecclesia generalis.
De verhouding tussen het zichtbaar organisme genomen in de
eerste betekenis en de Kerk als instituut kan worden bepaald
met behulp van het onderscheid tussen particuliere en gemene
gratie. De Kerk als instituut is het terrein van de particuliere
genade. Hetzelfde geldt van de tweede en derde betekenis van
tutairen vorm wordt ze visibilis in de vernieuwde gestalte, die ze aan ons
menschelijk leven geeft
Nu is die metamorphose wel niet zonder de
institutaire Kerk tot stand gekomen; en wordt ze nog steeds door de Kerk
als instituut bevestigd; maar toch is ze daarom niet in het institutaire
leven besloten, maar vertoont zich veeleer juist daar waar het instituut
ophoudt, de grens van de institutaire macht bereikt is, en ge u, buiten de
organisatie van het instituut, in het algemeen menschelijk leven beweegt."
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het zichtbaar organisme. Het zichtbaar organisme als algemene
levensvemieuwing is het terrein van de gemene gratie. "")
IV. Attributen en kentekenen van de Kerk als organisme.
Kuyper's opvatting over de attributa en notae is een uitwerking van zijn leer betreffende onzichtbare en zichtbare Kerk en
een bevestiging van het onderscheid tussen het zichtbaar organisme en het instituut. De attributa hebben uitsluitend betrekIcing op de onzichtbare Kerk, terwijl de notae gelden van de
zichtbare Kerk. De notae van het zichtbaar organisme en van
liet instituut zijn verschillend.
„De attributa der kerk zijn, dat ze is: één, heilig, algemeen en
christelijk, waarbij subsidiair het apostolisch kan gevoegd.'' Deze
attributen worden voorgesteld als voorwerp van het geloof.
Hieruit leidt Kuyper af, dat zij aan de Kerk toekomen wat haar
verborgen wezen, niet wat haar verschijning in de wereld aangaat. Ze zijn verbonden aan de constitutie ecclesiae, daarom
onafscheidelijk van het wezen der Kerk en raken dus alleen de
wezenlijke, verborgen Kerk; het karakter van de attributen gaat
verloren, zodra ze op de zichtbare Kerk worden toegepast en
men ze dus uitwendig wil realiseren. Door de aard van het
instituut worden de attributen lijnrecht weersproken. 130 )
De essentiële eenheid van de Kerk heeft dus met de zichtbare
eenheid niets te maken. Daarom wordt zij door het bestaan van
verschillende Kerken niet in gevaar gebracht. Het attribuut
van de eenheid duidt aan, dat de leden van de Kerk een onverbrekelijk, organisch geheel vormen en dat dit organisme altijd
en overal hetzelfde lichaam is. Het is de identitas der Kerk in
al haar momenten, waardoor de Kerk én van het paradijs én van
nu én van de jongste dag hetzelfde corpus is en dezelfde essentie bezit. Dit kan geen andere eenheid zijn dan die van het
Lichaam van Christus. Uitgaande van deze bepaling van de
wezenlijke eenheid der Kerk meent Kuyper, dat er hier het
meest radeloze misverstand is ingeslopen, omdat men de eenheid
heeft opgevat in de vulgaire zin, alsof er slechts één zichtbare
Kerk zou kunnen bestaan. Deze zichtbare eenheid is er echter
op aarde nooit geweest en wordt zelfs door Kuyper niet mogelijk
geacht. De essentiële, onzichtbare eenheid daarentegen kan niet
vernietigd worden. Daarom heeft het geen zin om deze eenheid
129
130

) De Gemeene Gratie, II, 680, v.
) Locus de Ecclesia, § 4, 80 vv.
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te bidden want zij is voorwerp des geloofs en noodzakelijk ver
bonden aan het wezen van de Kerk. т )
Bij het attribuut van de sanctitas ecclesiae mogen we wederom
niet denken aan de Kerk of de christenen, zoals deze worden
waargenomen. De heiligheid kan geen andere zijn dan een
absolute en wordt dus in de zichtbare Kerk niet gevonden. Zij
berust op het eigen levensbeginsel der Kerk en duidt de tegen
stelling met de wereld aan. Al wat tot de nieuwe mens en dus
tot de Kerk behoort is heilig in absolute zin en al wat in de mens
niet heilig is, behoort niet tot haar wezen. "•)
In de derde plaats is de Kerk catholica ter aanduiding van
haar tegenstelling met het nationale leven en dus met het judaïstisch-byzantijnse begrip van de volkskerk. Kuyper betreurt het,
dat de Protestanten deze naam hebben prijsgegeven door de
oprichting van volkskerken; het recht van Rome op deze eretitel kan hij niet erkennen. Ook de catholicitas is verkeerd begrepen, namelijk als kenmerk van de zichtbare Kerk. Deze
naam mag nooit aan enige uitwendige Kerk worden gegeven,
maar slechts worden gebruikt als een wezenlijke eigenschap
van de onzichtbare Kerk. Dit attribuut is dan een uitdrukking
van het verband van de Kerk met schepping en mensheid. De
katholieke kerk is de reconstructie van het gehele menselijke
geslacht. Hierin ligt een veroordeling van de volkskerk, waarin
een onnatuurlijke beperking en begrenzing aan de Kerk wordt
opgelegd. 18Э )
" O Locus de Ecclesia, 8Э, 82, 84. De eenheid als qualitas inhaerens
openbaart zich in de unilas corporis, capitis en spirilus: als imitas f idei,
spei en charitatis. De unitas corporis drukt uit, dat de kerk geen aggre
gaat is, maar een corpus. Eerst in de imitas capitis komt de unitas cor
poris tot uiting. Hieraan voegt Kuyper een merkwaardige beschouwing
toe over de kerk als Corpus Mysticum naar Katholieke opvatting.
Hij
meent, dat Rome door de veelheid van elkander opvolgende Pausen de
unitas capitis niet kan handhaven. De .unitas fidei is het adhaesievermogen van de membra aan het Hoofd; de unitas charitatis het cohaesievermogen van de membra onderling; de unitas spei is de uitdrukking van
het consortium, dat tussen caput en membra bestaat.
Deze uitleg en
toelichting voegt echter niets nieuws aan het idee van de onzichtbare
eenheid toe, want dit alles heeft uitsluitend betrekking op de ecclesia
invisibilis, al spreekt Kuyper over „zich openbaren" en „tot uiting komen."
132
) Locus de Ecclesia, 91 v.; Traclaat, 7.
1!l3
) Locus de Ecclesia, 93 vv., § 4, 80. Antirevolutionaire Staatkunde, I,
428: „Niet genoeg kan 't dan ook betreurd, dat thans de idee der Katho
lieke Kerk in dit van de Roomsche kerk schier is opgegaan.... Een Kerk,
die niet Katholiek wil zijn, is geen Kerk, want Christus is de Zaligmaker,
niet van een volk, maar van de wereld. We kunnen daarom den eerenaain van Katholiek, zonder aan eigen beginsel ontrouw te worden, niet
aan de Roomsche Kerk als particulier bezit overlaten." Door de theologen
van de Gereformeerde Kerken wordt aan de Katholiciteit bijzondere aan-
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Het vierde attribuut: de christianitas ecclesiae geeft aan, dat
de Kerk niet uit het Verbondshoofd Adam, maar uit het Ver
bondshoofd Christus is en dat zij staat of valt met de aanbidding
van de Christus als onze Heer en God. Kuyper leert, dat Chris
tus en de Kerk samenvallen, inzoverre deze uit Christus ont
staan is, geen ogenblik zonder Hem bestaat, Christus tot haar
Hoofd heeft en in al haar delen en leden alleen door Christus
leeft en werkt. Daarom kan worden gezegd, dat de eigenlijke
essentie van de Kerk in Christus ligt. 134 )
De toevoeging van het „Apostolisch" aan deze vier wezens
attributen oordeelt hij niet geheel juist, omdat deze benaming
bijna uitsluitend zin heeft voor de zichtbare Kerk en dus voor
attribuut moeilijk in aanmerking kan komen. Ook het begrip
„Apostolisch" is door Rome vervalst en dit is een reden te meer
om er niet veel aandacht aan te besteden. Kuyper doet toch nog
een poging om de apostolische Kerk bij de attributen in te voe
gen en ziet dan in dit vijfde attribuut wederom een uitdrukking
van het organisch karakter der Kerk. Het duidt aan, dat in het
Lichaam van Christus organische onderscheidingen in de lede
maten moeten worden erkend en dat de Apostelen hoofdorganen
zijn in het wezen van de Kerk. 1 ! | 6 )
Deze voorstelling van de wezenskenmerken der Kerk is een
consequentie van de theorie der onzichtbare Kerk.
Zij voegt
hieraan niets nieuws toe, maar stelt nog eens duidelijk in het
licht, welke grote betekenis Kuyper aan dit leerstuk toekent. i s e )
Tegenover de attributa staan de notae ecclesiae, de kenmerken
zowel van het zichtbaar organisme als van het instituut. Het
dogma van de kenmerken der Kerk geldt volgens Kuyper niet
alleen van het instituut, maar ook van het zichtbaar organisme.
Dat deze leer niet een theologische opinie, maar in strikte zin
een dogma vormt van de gereformeerde Kerken bewijst hij uit
de Belijdenis, waarin een apart artikel is gewijd aan de merk
tekenen der ware en valse Kerk. Het eerste gedeelte van dit
artikel handelt duidelijk over de kenmerken van het instituut.
dacht besteed.
H. В a ν i η с к, De Kathoìiciteil van Christendom en
Kerk, 1888. Η. Η. K u y p e r , De KatholicUeit der Gereformeerde
Kerken,
Kampen,
1937.
1M
) Locus de Ecclesia, 80, 96 vv.
1Э0
) Locus de Ecclesia, 80, 98 vv.
13β
) Locus de Ecclesia, 100 v. Kuyper meent, dat het onderscheid tus
sen onzichtbare en zichtbare Kerk verloren is gegaan, doordat de Roomse
Kerk de attributen op het uitwendige heeft toegepast. Aan Kuyper's be
schouwingen over de attributen der Kerk ontbreekt echter elke schriftuur
lijke grondslag.
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In het tweede gedeelte worden andere kentekenen aangegeven,
waaraan men de ware gelovigen kan herkennen. Kuyper past
hierop zijn onderscheiding toe van organisme en instituut en
interpreteert de tweede soort van kenmerken als de notae van
het zichtbaar organisme. Deze kentekenen zijn de belijdenis en
de wandel van de Christenen, want hieraan kan men erkennen,
dat op een plaats ware Christenen aanwezig zijn en dat dus het
organisme der Kerk daar zichtbaar geworden is.137)
Kuyper kent aan deze kentekenen van het zichtbare organisme grote waarde toe als waarborg van de catholiciteit der
Kerk en als tegenwicht voor de notae van het instituut. Worden
uitsluitend de kenmerken van het instituut erkend, dan is er
buiten de eigen Kerk voor het organisme geen plaats. In de
notae van het zichtbaar organisme aanvaardt men, dat er ook
buiten de eigen Kerkformatie wedergeborenen kunnen zijn, die
door belijdenis en wandel blijk geven tot hel Corpus Christi te
behoren. Verwaarlozing van deze kenmerken leidt tot cléricalisme door de vereenzelviging der zichtbare Kerk met het instituut, de Kerkregering en de ambten. Met dit zichtbare organisme bedoelt Kuyper de universele Kerk als gemeenschap van
alle gedoopten.
Hier staat echter tegenover, dat deze notae uit hun aard niet
voldoende duidelijk zijn om tot een beslissing te kunnen leiden.
Waar men deze toch tracht te forceren geraakt men ongemerkl
tot Labadisme of Spiritualisme. Tegen de practische bruikbaarheid bestaat dit bezwaar, dat de individuele Christenen buiten
staat zijn, over belijdenis en wandel van alle gelovigen een
juist oordeel te vormen, want deze kunnen ook geveinsd zijn.
Alleen de Kerk kan volgens deze kentekenen keur uitoefenen
op haar leden. 138 )
V. Kerk en Verbond.
Het Kerkbegrip en de Verbondsleer raken elkander in het
137
) Locus de Ecclesia, § 10, 211 vv.. De Notis Ecclesiae. Belijdenis des
Geloofs, art. XXIX, Van het onderscheid en de merkteekenen der ware
en valsche Kerk. Het tweede gedeelte: „En aangaande degenen, die van
de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merkteekenen der Christenen; te
weten, uit het geloof, en wanneer zij, aangenomen hebbende den eenigen
Zaligmaker Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den
waren God en hunnen naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechternoch ter linkerhand, en hun vleesch kruisigen met zijn werken."
13
*) Locus de Ecclesia, 217: „Aan de notae organismi hangt een hoog en
heilig belang. Let ik alleen op de notae ecclesiae formatae, en sluit ik het
oog voor het organisme, dan kom ik tot de conclusie, dat alleen mijn kerk
de kerk is en buiten mijn kerk geen Lichaam van Christus bestaat."
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organisme naar zijn onzichtbare en zichtbare zijde en vooral in
het Mystiek Lichaam van Christus. De theorie over de Kerk als
organisme ontvangt juist door de Verbondsleer een gereformeerd stempel. Nadat Kuyper in de orthodoxe kringen van
Utrecht over het Verbond had gehoord, heeft hij dit leerstuk uit
de gereformeerde bronnen bestudeerd en als onmisbaar onderdeel ingebouwd in zijn calvinistisch systeem.130)
In de leer der Verbonden ziet Kuyper een duidelijke uitdrukking van het theocentrisch karakter der gereformeerde theologie en van de wezenlijke eenheid van het Oude en Nieuwe Verbond, welke juist in het calvinistisch Protestantisme altijd ten
sterkste is benadrukt. In het voorafgaande is deze gedachte tot
uiting gekomen in zijn leer over het organisme der Kerk, dat
in de verschillende stadiën van ontwikkeling vanaf de schepping
wezenlijk hetzelfde is gebleven. De hoofdgedachte van het
Verbond is de onveranderlijke trouw Gods. " 0 )
Het Verbond regelt de betrekking tussen God en de mens. Het
is een verbintenis tussen God en de mensheid gericht tegen
Satan, de gemeenschappelijke vijand, die God in Zijn eer en de
mens in zijn zaligheid bedreigt. Het eigenaardige van het Verbond is, dat het nooit met enkele individuen, maar altijd met het
geheel, het ganse organisme, wordt gesloten. Een organisch
hoofd vertegenwoordigt alle leden van het organisme, zodat
deze zonder hun medeweten er in worden betrokken. „In dien
zin nu komt ook de verbondssluiting van Gods zijde met Adam
en Noach, met Mozes en David, met Christus en Zijn Kerk tot
stand, en achtereenvolgens wordt eerst geheel de mensheid,
daarna heel Israël en eindelijk heel de Kerk er door verbonden." In de Heilige Schrift wordt dit uitgedrukt door het woord
van God, dat de Verbondssluiting bekrachtigt: „Met u en uw
zaad." ^ 1 )
Het Verbond tussen God en de mensheid wordt bovendien
gekenmerkt door het monopleuritisch karakter, dat het best
wordt uitgedrukt door de term: testament. God alleen heeft de
bepalingen er van vastgesteld. Het is te vergelijken met een
verbond tussen een zeer machtig vorst en een zeer zwakke bondgenoot, waarbij de eerste slechts geeft en de tweede ontvangt. "*)
Kuyper herleidt de Verbondsgedachte tot de wezenseenheid
der drie goddelijke personen en de eeuwige decreten Gods. De
13
·)
"0)
lu
)
1 2

Dogmatiek-diktaten, Locus de Woedere, 103.
Locus de Foedere, 131, 145. De leer der Verbonden, 43.
Locus de Foedere, 4.
* ) Locus de Foedere, 51.
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foederale eenheid in God is gericht op de volkomen overwinning der zonde en leidt tot het pactum salutis, aangegaan met
Christus als het eeuwig Woord, dat de constitutio Mediatoris ten
gevolge heeft. Hij ziet hierin de gereformeerde geest, die „niet
kan of wil rusten in tussenoorzaken, maar moet en zal rusten
in de onwankelbare grond-oorzaak aller dingen, dat is in Gods
eeuwig, onveranderlijk wezen." "')
De relatie tussen God en mens is in wezen een verbondsverbouding, zodat Verbond identiek is met religie, want „niet in
wat de mens wil, maar in hetgeen God in het Verbond aan db
mens toezegt, is de godsdienst gefundeerd. Het duurzaam
sociaal karakter der religie kan alleen verklaard worden uit
het verbond, dat niet het individu maar het geslacht verbindt,
één band slaat om het gehele menselijk geslacht of om alle leden
van het Lichaam van Christus en persoonsreligie tot mensheidsreligie maakt.'' „Het is de mensch in de menschheid, die
door het Verbond met God en menschen in religieuze verbinding
treedt." " ' )
Kuyper onderscheidt naar gereformeerde traditie een werkverbond, een Verbond van algemene genade en een Verbond
van particuliere genade. Het eerste is gesloten met Adam, doordat deze van God opdracht ontving „om het paradijs en daarmee
heel den kosmos voor God tegen Satan te bewaren." De Verbondsbeloften verzekerden aan Adam en geheel zijn geslacht
het loon van het eeuwig leven. 1"s)
Ten gevolge van de zondeval is het de mens onmogelijk geworden uit eigen aandrift en daad het gestelde doel te bereiken.
In plaats van het werkverbond is daarmee het genadeverbond
getreden, waarin, wat aanvankelijk tot stand kwam door het
werk van de mens, nu teweeg wordt gebracht door de daad
van God, „centraal in de Incarnatie, individueel door de palingenesie." Tussen het werkverbond en het Verbond der particuliere genade plaatst Kuyper het foedus gratiae communis,
waardoor de triomf van de dood over de gehele cosmos tengevolge van de zondeval wordt verhinderd. De gratia communis
van het noachietisch Verbond en de gratia particularis van het
Verbond met Abraham zijn beide onmiddellijk na de zondeval
1

« ) Locus de Foedere, 80 vv. 131. De leer der Verbonden, 12.
" ^ Locus de Foedere, 68 v. De Gemeene Oratie, II, 254, 264, 627: „Nu
is het de eere van onze Gereiormeerde Theologie, dat zij door het krachtig op de voorgrond stellen van de Verbondswaarheid altoos op dit sociale
element de nadruk heeft gelegd en het eenzijdig individualisme heeft
bekampt."
"5) Locus de Foedere, 92.
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in werking getreden. Door de gemene gratie werd de wereld
en de mensheid voor totale ondergang behoed en in stand gehouden. Op deze grondslag is het verbond der particuliere
genade opgericht, waardoor Gods uitverkorenen in al hun vermogens hersteld de herboren mensheid vormen. Dit Verbond
is gesloten tussen God en Christus als verlossingsmiddelaar en
Hoofd van het herstelde menselijk geslacht. Voor de afzonderlijke uitverkoren personen geldt het alleen, omdat zij deel uitmaken van het Mystiek Lichaam van Christus.14e)
In wezen onveranderlijk, doorloopt het genadeverbond in zijn
vorm verschillende perioden. Ofschoon het reeds in het paradijs
gesloten was, is het toch eerst aan Abraham in duidelijke Verbondsvorm geopenbaard. Na het tijdperk van de symbolischnationale vorm heeft het de reëel oecumenische vorm ontvangen
„door in de wereldskerk, de kerk des Nieuwen Testaments als
nieuw Verbond der genade op te treden." U7 )
Het eerste effect van het genadeverbond in de uitverkorenen
is de wedergeboorte der ziel, maar omdat ook de palingenesie
van het lichaam tot de inhoud er van behoort, moet elk dualisme
uit de Verbondsgedachte worden geweerd. De unio mystica
met Christus is het middelpunt, maar vanuit dit centrum worden
alle krachten en vormen van het cosmische leven van de mens
in de Verbondsuitwerking betrokken.
Het Verbond is particularistisch krachtens de uitverkiezing,
„maar zoo, dat het niet enkele individuen zaligt, doch geheel
het organisme van ons menschelijk geslacht reorganiseert. Het
richt zich tot den persoon, maar neemt dien persoon altijd in
zijn organisch geslachtsverband." ,4e)
Wat is dan nog het verschil tussen het genadeverbond en de
Kerk als organisme? Uit het voorafgaande moet geconcludeerd
worden, dat zij zakelijk volkomen samenvallen en dus slechts
onderscheiden zijn als aspecten van het herstelde menselijk
geslacht. De verhouding wordt het duidelijkst weergegeven in
de formulering: de Kerk als organisme is het geheel van uitverkorenen en wedergeborenen. Het Verbond is de verhouding
van de mensheid tot God en heeft dus betrekking op de wijze
waarop God uitverkiezing en wedergeboorte realiseert, namelijk
in Christus als Verbondshoofd en Middelaar. „Het Verbond is
de door God verordende overgang om de eeuwige daad der verkiezing in te brengen in de tijd." De Kerk als organisme veron"«) Locus de Foedere, 93, 131.
147
) Locus de Foedere, 132.
) Locus de Foedere, 133.

11β

ONZICHTBARE EN ZICHTBARE ZIJDE

159

derstelt het Verbond en ontvangt juist hierdoor een typisch ge
reformeerd karakter. Aan het feit, dat God Zijn uitverkiezing in
Verbondsvorm verwerkelijkt, ontleent de Kerk haar organisch
wezen.1*·)
Kerk en Verbond zijn ook hierin parallel, dat Kuyper onder
scheid maakt tussen de inwendige of onzichtbare en in de
uitwendige of zichtbare zijde van het Verbond. Zijn verzet tegen
de terminologie: uitwendig en inwendig Verbond moet verklaard
worden uit zijn afkeer van de volkskerk, welke ontstaan is uit
het streven om het uitwendige Verbond zo ver mogelijk uit te
breiden ten koste van de heiligheid van het inwendige genade
verbond. 180 )
De inwendige zijde van het genadeverbond heeft uitsluitend
betrekking op de uitverkoren en wedergeboren mensheid en is
als zodanig onzichtbaar. Volgens Gods bedoeling moet echter
dit wezenlijke Verbond zichtbare vormen aannemen.
De uitwendige verschijning er van kan geen adacquate open
baring zijn van het geestelijk wezen. Vast staat, dat het Verbond
even exclusief en gedetermineerd is als de uitverkiezing. „Voor
waardelijk is dit genadeverbond nooit. God geeft alles." Maar
op de vraag, wie tot de uitverkoren mensheid gerekend moeten
worden en dus binnen de inwendige zijde van het Verbond be
grepen zijn, is geen volstrekt zeker antwoord mogelijk.1B1)
Als algemene regel moet gelden, dat zij tot het Verbond beho
ren, die hiervan blijk geven door „woord en daad, ook wel ge
noemd belijdenis en wandel of leer en leven." Door dit crite
rium ontstaat een zichtbare kring van bondelingen, voor wie het
genadeverbond niet alleen een openbaring is van het onzichtbare
wezen er van, maar ook een middel van gemene en zaligmakende
genade. "*)
God heeft echter Zijn uitverkorenen ook onder de kinderen.
" Ό Locus de Foedere, 15, 66 vv. De leer der Verbonden, 180. Het
Calvinisme, 57: „Dit is het calvinistisch dogma van het Verbond. Een
gewichtig stuk der belijdenis, dat uitspreekt, hoe de Kerk niet buiten het
menschelijk geslacht staat, maar de weergeboren kern van dat geslacht in
zich draagt, en daarom met de natuurlijke organische voortteeling van dat
geslacht hand aan hand gaat. Verbond en Kerk zijn niet hetzelfde. Het
Verbond bindt Kerk en geslacht saam, en het is God zelf, die in Zijn Verbondstrouw den samenhang tusschen de Kerk en ons menschelijk geslacht
bezegelt." Locus de Ecclesia, 61, 62, een duistere tekst over de verhouding
van Kerk en Verbond.
150
) Locus de Foedere, 134. De leer der Verbonden, 192. Η. Η. К u yp e r, Hamabdil.
Van de Heiligheid van het Oenadeverbond, 141.
151
) Locus de Foedere, 1S4. De leer der Verbonden, 181.
1M
) De leer der Verbonden, 185.
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Hier is de enig juiste norm, dat alle kinderen tot het Verbond
gerekend moeten worden, die geboren zijn uit gelovige ouders.
Dit steunt op de leer, „dat het God beliefd heeft Zijn heilige
uitverkiezing in verband te zetten met den samenhang der geslachten." Als het Oude Testament gekenmerkt wordt door Gods
woorden: „Ik zal Mijn verbond oprichten met u en uwen zade
na u," moet dit ook van het Nieuwe Testament worden gezegd,
want het Verbond verandert wel in vorm, maar blijft in wezen
hetzelfde. Met de belijdende personen zijn dus ook hun kinderen in het genadeverbond begrepen. Deze geslachtssamenhang
wordt reeds voldoende aanwezig geacht, wanneer een der beide
ouders of de grootouders zich gelovigen hebben getoond. '^)
Hieruit volgt echter niet, dat over allen die krachtens hun
belijdenis en wandel of krachtens de geslachtssamenhang tot
het Verbond gerekend moeten worden, volstrekte zekerheid
bestaat. De uitkomst leert anders. Er zijn hypocrieten gemengd
onder de ware gelovigen. De kinderen der gelovigen kunnen
opgroeien tot ongelovigen en zondaars. Hoewel aangenomen
moet worden, dat God bijna al Zijn uitverkorenen heeft in de
kring van dit aardse genadeverbond, is over de afzonderlijke gelovigen en kinderen toch slechts een Hefdeoordeel mogelijk, dat
zich niet met volstrekte zekerheid over ieder afzonderlijk geval
kan uitspreken. Daarom onderscheidt Kuyper wezenlijke bondgenoten, die deel uitmaken van het Verbond naar zijn inwendige
zijde en werkelijke bondgenoten, „die tijdelijk met deze kring
van godzaligen in organisch verband staan." Hen strekt de aanraking met het Verbond tot onheil.1G1)
Het werk Gods in het Verbond wordt bekrachtigd door de
Verbondszegelen: Doop en Avondmaal, welke dus bediend
moeten worden aan allen die binnen de uitwendige kring van
het Verbond begrepen zijn. Krachtens „de ordinantiën Gods in
het genadeverbond" moeten de kinderen van gelovige ouders
gedoopt worden. Verondersteld wordt derhalve, dat zij behoren
tot de wezenlijke bondgenoten. Dat de Doop dan feitelijk ook
aan niet uitverkorenen bediend zal worden, is een onvermijdelijk gevolg van het gebrekkige menselijke oordeel. De niet
uitverkorenen ontvangen slechts in schijn het Sacrament, want
dit is bij hen geen zegel van een genadewerk Gods.1Be)
Op de vraag, waarom de kinderen van gelovige ouders gedoopt worden antwoordt Kuyper: op grond van „de ordinantie,
i " ) E Voto, III, 34 vv., 47.
) De leer der Verbonden, 182 vv.
is») E Voto, II, 475 v.; Ill, 44.
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die God voor zijn genadeverbond heeft ingesteld." Dit bevel
van God strekt zich uit over allen, in wie het wezenlijke Verbond
en dus het voorafgaande genadewerk Gods verondersteld moet
worden. 16a )
Op dit punt treedt een moeilijkheid naar voren. In welke zin
moet bij de Doop van kinderen een voorafgaand genadewerk
verondersteld worden? Op gereformeerd standpunt is het altijd
zeer moeilijk geweest het verband tussen Doop en genade te
bepalen. Uitgesloten wordt immers, dat door de Doop als
genademiddel de wedergeboorte of rechtvaardiging zou worden
bewerkt, want de gereformeerde theologie ontkent elke bemiddeling in het genadewerk. Kuyper concludeert hieruit, dat de
Doop het voorafgaande genadewerk Gods bezegelt. Als bijzonder
effect schrijft hij aan het Doopsel toe, dat de band, welke door
de wedergeboorte is gelegd met het Mystieke Lichaam van
Christus bewust wordt. De Doop geeft aan het individu de
mogelijkheid en de neiging om als lid van het Lichaam van
Christus op te treden; het persoonlijk geloof wordt er in
versterkt tot gemeenschapsgeloof. De Doop is gemeenschapsvormend. 157)
Deze bijzondere uitwerking veronderstelt in de gedoopte het
geloofsvermogen of het zaad des geloofs, dat door Kuyper wordt
geïdentificeerd met de wedergeboorte. Ook bij de kinderen van
gelovigen, die gedoopt worden, moet krachtens de Verbondsgedachte het zaad der wedergeboorte als aanwezig worden verondersteld, want als de strekking van het Sacrament is het
geloof te versterken, moet altijd verondersteld worden, dat het
zaad des geloofs door God reeds gelegd is. „Zoo men dit niet
veronderstelt, mag men een kind niet doopen, want immers zoo
er geen geloofszaad in hen aanwezig is, kan de doop bij hen
niet tot sterking van het geloof strekken." 1M)
Kuyper onderscheidt in het geloofsleven verschillende stadia.
In de eerste plaats het zaad des geloofs, „waardoor het vermogen
om te gelooven den zondaar wordt ingeplant, en dat is de principieele wedergeboorte." Uit dit zaad ontkiemt door een tweede
werk Gods „de stengel des geloofs;" het geloof bot uit in de
"β) E. Voto, III, 50. De Heraut, 4 October 1896. In de leer
den, 198 vv. heeft Kuyper een andere opvatting verdedigd.
meerde zich aan de nederlandse theoloog Appelius, die leerde,
een teken of zegel is, niet voor het gedoopte kind, maar voor
der ware gelovigen, in wier midden de Doop wordt bediend.
K u y p e r , Hamabdil, 34 vv.
" ' ) E Voto, II, 541 vv.
«n) E Voto, III, 47, Calvinisme en Revisie, 31, 35.

der Verbon
Hij confor
dat de Doop
de gemeente
Verg. H. H.
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bekering en draagt vrucht in geloofsdaden. Het eerste genadewerk Gods moet dus altijd worden verondersteld, ook in de
kinderen die krachtens het bevel Gods worden gedoopt. Het is
mogelijk, dat de bekering en de geloofsdaden eerst veel later
volgen. "·)
Hij plaatst deze leer als zuiver gereformeerd tegenover „de
thans in de gemeente gangbare voorstelling welke oordeelt, dat
het genadewerk Gods, op zeer enkele uitzondering na, pas op
later leeftijd begint en dat hiervan dus in de kinderdoop geen
sprake kan zijn!" Kuyper ziet hierin invloed van het Méthodisme
en meent, dat deze opvatting leiden moet tot opheffing van de
kinderdoop. 1β0 )
In het Verbond zijn dus evenals in de Kerk twee kringen te
onderscheiden. De kring van de inwendige zijde van het Ver
bond valt samen met het Mystiek Lichaam van Christus. De
kring volgens de uitwendige Verbondszijde valt zakelijk samen
met het zichtbaar organisme als het geheel van alle gedoopten,
de wijdste kring der zichtbare Kerk. Voor beiden geldt de Doop
als grens. De notae van het zichtbaar organisme: belijdenis en
wandel vormen ook de kentekenen van de zichtbare zijde van
het Verbond. 1β1 ) Het Verbond strekt zich dus verder uit dan het
instituut. „De grens der kerk als zichtbaar instituut dekt de
grens van dit aardsche genadeverbond niet. De kring van dit
verbond wordt alleen bepaald door den doop. Het verbond is
derhalve ruimer dan de kerk als instituut, want tot dit verbond
behooren ook de gedoopten uit die instituten, die door ons niet
meer als ware kerk erkend worden." 102 )
Tussen Kerk als zichtbaar organisme en het Verbond naar
zijn uitwendige zijde bestaat dus slechts dit verschil, dat de
Kerk als organisme het geheel is van alle gedoopten, terwijl het
ll>e
) Calvinisme en Revisie, 31. In De Leer der Verbonden heeft Kuyper
wellicht nog met de mogelijkheid van een wedergeboorte ná de Doop
rekening gehouden. In E Volo en vooral in Calvinisme en Revisie sluit
hij deze mogelijkheid uit. Hij leert duidelijk, dat de wedergeboorte aan de
Doop van uitverkorenen altijd voorafgaat en dus in Verbondskinderen
altijd verondersteld moet worden. H. B o u w m a n , De Doop, in: De
Bazuin van 4 Februari 1922 heeft van Kuyper's leer een onjuiste voorstelling gegeven. Hij beweert, dat volgens Kuyper de uitverkoren kinderen in den regel voor de Doop worden wedergeboren. Verg. С N.
I m p e l a , De zienswijze der oude A-richting verloochend?. Kampen,
1945, die zich bij de interpretatie van Bouwman aansluit.
"o)
f? Voto, III, 48.
101
) F. M. t e n H o o r , Afscheiding en Doleantie in verband mei het
Kerkbegrip, 9, 14 v., bestrijdt Kuyper's opvatting van de zichtbare Kerk
omdat
Kerk en Verbond hierin vereenzelvigd worden.
1β2
) De leer der Verbonden, 186.

VERBOND EN INSTITUUT

163

Verbond de relatie is van deze gedoopten tot God. In deze ver
houding ligt de bijzondere gedachte, dat God in Zijn uitverkiezing
niet willekeurig te werk gaat, maar de lijn der gelovige volken
en geslachten volgt.
In het werkend optreden staat het genadeverbond in zeer
nauwe relatie tot het instituut. De Kerk biedt het Verbond aan
door de prediking van het Woord, registreert de gelovigen, be
dient de Verbondszegelen, oefent tucht en houdt het Verbond
heilig door de eenheid van de inwendige en de uitwendige zijde
zoveel mogelijk te handhaven. De Kerk als instituut staat in
dienst van het genadeverbond. ^ )
VI

Het wezen der Kerk.

De vraag naar de Kerk is in de eerste plaats de vraag naar
het wezen van de Kerk. Vandaar dat in bijna alle reeds geci
teerde geschriften van Kuyper kortere of langere uiteenzettin
gen, bepalingen of terloopse vermeldingen voorkomen over het
wezen der Kerk. Reeds een oppervlakkige kennismaking met
de betreffende teksten leert, dat het niet eenvoudig is Kuyper's
opvatting vast te stellen. Zijn bepalingen over het wezen der
Kerk lopen zo ver uiteen en zijn schijnbaar zozeer met elkander
in strijd, dat het wellicht onmogelijk lijkt hieruit af te leiden,
wat hij hierover precies heeft gedacht.
Zo leert Kuyper: dat de essentie van de Kerk ligt in God of in
de eeuwige constitutie van de Kerk als opus immanens Dei;
dat het Lichaam van Christus of Christus zelf het wezen uit
maakt van de Kerk en dat de essentie van de zichtbare Kerk ligt
in de onzichtbare Kerk; hieraan beantwoordt, dat alleen de
onzichtbare Kerk de eigenlijke, wezenlijke Kerk mag worden
genoemd. Elders zegt hij, dat het tot het wezen van de Kerk
behoort onzichtbaar en zichtbaar te zijn en dat het somatisch
karakter van de Kerk niet buiten haar wezen mag worden
gesteld. Als hij het wezen legt in het vergaderen der personen,
kan dit evengoed van de zichtbare als van de onzichtbare Kerk
worden verstaan. Ook de bepaling van het organisme als het
wezen sluit de zichtbare Kerk in. Het zichtbaar optreden van de
Kerk mag volgens Kuyper in ieder geval niet accidenteel worden
genoemd. Accidenteel is alleen het instituut. Toch wordt ook
de Kerkvorm tot het wezen gerekend, waar hij prediking en
1вз
) De leer der Verbonden, 186.
Ecclesia, 63. Het Calvinisme, 59.

Locus de Foedere, 135.
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Sacramenten onmisbare kenmerken noemt van het wezen der
Kerk.
Deze moeilijkheden kunnen niet worden opgelost door een
beroep op de ontwikkeling van zijn Kerkbegrip, want men vindt
de verschillende bepalingen in dezelfde werken, bijvoorbeeld in
de Locus de ecclesia. Het laatste echter, waartoe men zou mogen
besluiten is, dat Kuyper zich heeft tegengesproken en dat er
geen overeenstemming of verklaring mogelijk is. Hij zelf heeft
geen tegenstrijdigheid gezien. Het gaat niet over een punt van
ondergeschikt belang, maar over de vraag waar alles tenslotte
op neerkomt: wat is het wezen van de Kerk?
Deze vraag lijkt eenvoudig en ondubbelzinnig. Maar in Kuyper's theologie hebben de termen: „wezen" en „Kerk" meer dan
één betekenis. Daarom is het moeilijk om precies te zeggen:
wat het antwoord van Kuyper op de gestelde kwestie is. Als de
vraag verschillende betekenissen heeft, dan zijn ook verschillende antwoorden mogelijk.
De Kerk kan worden beschouwd als opus immanens of exeuns
Dei; als onzichtbare Kerk of zichtbare Kerk; als zichtbaar
organisme of instituut. In het Tractaat beantwoordt Kuyper
uitdrukkelijk de vraag: „Op wat vierderlei wijze de kerk Christi
te verstaan zij." Het antwoord luidt aldus: „Het wezen der
Kerk moet op grond van dit gezag der Heilige Schrift onderscheidelijk beschouwd worden onder vierderlei oogpunt. Men
kan namelijk bedoelen óf de kerk, gelijk die in Gods raad besloten ligt; óf de kerk, gelijk haar leven verborgen is in Christus;
óf de kerk, gelijk ze onder menschen op aarde verwerkelijkt
wordt; óf eindelijk de kerk, gelijk ze eens in heerlijkheid jubelen
zal voor den Troon. Verwarring dezer vier verduistert alle helder
inzicht." Door dit vierderlei gezichtspunt wordt volgens Kuyper
het antwoord op alle voorkomende vragen gewijzigd. Dit geldt
dan zeker voor de vraag naar het wezen der Kerk, want deze
onderscheidingen hebben juist betrekking, niet op een accidentele bestaanswijze, maar op het essentiële. De practische conclusie van deze distincties is, dat al wie over de Kerk spreekt
noodzakelijk zelf verward raakt en anderen verwart „indien hij
niet telkens en bij alle bespreking afvraagt: in welke van deze
vier betrekkingen hij de Kerk bedoelt." In het Tractaat dient
deze beschouwing als inleiding om te komen tot de betekenis
van de Kerk, zoals zij in institutaire vorm bestaat en dus voorwerp kan zijn van een kerkrechtelijke uiteenzetting. In wijder
verband volgt hieruit, dat men niet zonder meer kan vragen wat
het wezen der Kerk is, maar hierbij onderscheid moet maken
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tussen de verschillende beschouwingswijzen van de Kerk. Als
Kuyper deze raad zelf had opgevolgd en in alle teksten over het
wezen van de Kerk had gedetermineerd, welke bestaansvorm
van de Kerk hij bedoelde, zou zijn ecclesiologie aan duidelijkheid
hebben gewonnen. "*)
Ook de term „wezen" heeft verschillende betekenissen.
Terecht' merkt Kuyper op, dat het wezen in velerlei zin is te ver
staan. De meest gevolgde opvatting zou dan zijn, dat het wezen
te verstaan is „als datgene, wat van nature, van huis uit, krach
tens de eerste scheppingsgedachte het ding stelt." Deze om
schrijving is echter niet duidelijk en Kuyper heeft zich zeker
niet aan deze ene betekenis gehouden. 1 в 6 )
In de eerste plaats stelt hij het wezen of de essentie tegenover
de existentie van de Kerk. De essentie van de Kerk ligt in God,
want in Gods raad is de Kerk als inblijvend werk van eeuwig
heid aanwezig. Dit komt overeen met de boven geciteerde eerste
beschouwingswijze van de Kerk. Hetzelfde leert Kuyper, waar
hij zegt, dat de wortel van de Kerk niet ligt in de wereld, maar
jn de raad Gods. Hierin ligt het bestek van het mystieke wezen
van de Kerk. In het bijzonder van de onzichtbare Kerk beweert
hij, dat het wezen in God ligt. Kuyper ziet de volledige verkla
ring van de Kerk in God en brengt dit tot uiting in de volkomen
juiste terminologie: essentie tegenover existentie, de Kerk in en
buiten God. Deze essentie is vanzelfsprekend onzichtbaar;
hierin ligt de verklaring van geheel de Kerk, van het Lichaam van
Christus en van de zichtbare Kerk, zowel van het organisme als
van het instituut. Zodra de Kerk echter buiten God treedt of zich
in het uitwendige leven van de wereld openbaart, is zij zichtbaar
in de personen. 1 " e )
к») Tractaat, 5.
) Antirevolutionaire
Staatkunde, I, 133: „Reeds sinds Aristoteles is
onder de Oesia of het wexen van een ding zoo velerlei verstaan, dat ten
slotte aan schier alles, tot zelfs aan een werking of fantasieproduct een
„wezen" werd toegekend.... Hoezeer nu ook deze opvattingen uiteenloopen, steeds meer is het wezen toch verstaan als datgene, wat van nature,
van
huis uit, krachtens de eerste scheppingsgedachte het ding stelt."
1ββ
) Locus de Ecclesia, 69: „Wanneer we nu deze drie decreta samen
vatten: het decretum electionis, de constitutio ecclesiae en de constitutio
Mediatoris, dan moeten we dit niet opvatten als een schema, maar als
realiteit. Dit wil zeggen: de kerk is in God van eeuwigheid, niet naar
haar existentie maar naar haar essentie." Hieraan voegt Kuyper de ver
klaring toe: „Essentie is alles wat in God bestaat, — existentie is alles wat
buiten God bestaat. Welnu, de kerk, zooals ze in de constitutio ecclesiae
ligt, ís in God als opus immanens, en de existentie bestaat eerst dan,
wanneer dit opus immanens overgaat in een opus exeuns. In dit onderscheid schuilt het diep religieus karakter van het Calvinisme. Elk opus
exeuns bestond reeds in God van eeuwig als opus immanens." Locus de
1β5
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Hiermede ten nauwste verbonden is de bepaling van het
wezen als de onzichtbare Kerk of het Lichaam van Christus.
Dit Mystieke Lichaam van Christus wordt door Kuyper op ver
schillende plaatsen vrijwel gelijkgesteld met de Kerk zoals deze
van eeuwigheid bestaat in Gods raad. Want deze onzichtbare
Kerk is het geheel der uitverkorenen van alle plaatsen en alle
tijden, als zodanig slechts in de decreten van God aanwezig. In
het bijzonder van de ecclesia latens zegt Kuyper, dat zij haar
essentieel invisibel karakter draagt in de daad der uitverkiezing.
Het Mystieke Lichaam is nog niet in zijn organisch geheel tot
existentie gekomen en moet daarom een opus immanens Dei
worden genoemd. De realiteit er van ligt in de verkiezing. 1β7 )
Dit is een toepassing van het algemene beginsel, dat God Zijn
wereld niet heeft „in de realiteit van de geschapene, maar in de
realiteit van Zijne, in het besluit van Zijn Goddelijk bewustzijn
geobjectiveerde wereld. Niet het besluit is bijkomstig bij den
reëelen kosmos, maar de geschapen kosmos is bijkomstig bij het
besluit, iets wat reeds daaruit blijkt, dat in de geschapen werkelijkheid het een na het ander komt en er alzoo nooit anders dan
een deel van het geheel terzelfder tijd reëel is, terwijl in het
besluit de gehele menschheid en zo ook de gehele historie eeuwiglijk voor de aanschouwing Gods staat." Toegepast op de Kerk
betekent dit, dat deze in haar geheel en in haar essentie, dat is
als het totaal van alle uitverkorenen of als onzichtbare Kerk
aanwezig is in het besluit van God, terwijl zij zich daarbuiten,
in de geschapen wereld slechts stuksgewijze en op onvolmaakte
wijze vertoont. le8 )
Niet altijd is even duidelijk of Kuyper spreekt over de Kerk
als opus immanens of als opus exeuns Dei. Wanneer hij de
ecclesia invisibilis de Kerk in haar essentie noemt, gelijk ze door
God is geschapen, denkt men onwillekeurig aan het opus exeuns,
maar het accent valt hier toch op de oorsprong in God. Hetzelfde
geldt van Kuyper's leer over de attributen der Kerk. De essentiële eenheid duidt aan, dat de Kerk altijd en overal hetzelfde
Deo, pars tertia, § 3, 44. De Deo decernente. Tradaat, 2: „De wortel der
kerk schuilt alzoo niet in de wereld, maar buiten haar, in den raad Gods."
27: God formeert de zichtbare gestalte der kerk „door Zijn Raad, waarin
het bestek ligt van het mystieke wezen der kerk." 31 : „Het wezen der
kerk ligt altijd uitsluitend in datgene wat de kerkformeerende kracht in
zich draagt, en deze kracht nu berust, naar we zagen, voor de onzichtbare
kerk rechtstreeks in God, en voor de zichtbare in de leden van het Lichaam
Christi."
»«') Locus de Ecclesia, 57 vv. Tractaal, 7. Het werk van den Heiligen
Geest, I, 259. Encyclopaedie, III, 192, 194, 214.
«e) Locus de Deo, lil, § 3, 45.
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Lichaam van Christus is. De realiteit van deze eenheid of iden
titeit ligt in Gods decreten. 1 0 9 )
Dit antwoord geeft het meest zuiver Kuyper's gedachten weer.
Het wezen der Kerk ligt in God als het Mystieke Lichaam van
Christus, de onzichtbare Kerk, het geheel van uitverkorenen.
Duidelijk heeft Kuyper dit geformuleerd in de tweede lezing
over het Calvinisme. „Naar heur wezen is de kerk voor den Cal
vinist een geestelijk organisme, dat hemel en aarde omvat, maar
dat in den hemel, en niet op aarde, zijn middelpunt en het uit
gangspunt voor zijn levensactie bezit." Het wezen der Kerk is
geestelijk en hemels. Op aarde wordt slechtá de afschaduwing
hiervan gezien. Want dit wezen omvat het geheel van de herboren mensheid terwijl op aarde telkens slechts één geslacht van
gelovigen vertoeft. Op aarde is dus niets anders mogelijk dan gemeenschap met de wezenlijke Kerk, die bij God is.170)
Enkele teksten, waarin Kuyper het wezen der Kerk plaatst in
het organisme, kunnen in dezelfde zin worden verstaan. Dit
organisme is de herboren mensheid, welke in haar geheel alleen
voor God aanwezig is en waarvan op aarde slechts een gedeelte
wordt gezien. Wezen staat hier tegenover verschijningsvorm,
zoals essentie tegenover existentie en opus immanens tegenover
opus exeuns Dei. In de theologische Encyclopedie is dit de overheersende betekenis van „het wezen der kerk." Hij noemt hier
het instituut de phaenomenale Kerk, waarachter een veel rijkere
essentie ligt. Deze essentie wordt ook uitgedrukt als de Kerk
naar haa¡r idee; dit mag echter niet worden verstaan als een
abstractie of als een onwerkelijk ideaal. De eigenlijke werkelijkheid, die achter de zichtbare Kerk ligt is het geheel van de uitverkorenen, het organisme van de mensheid.171)
In het idee van het organisme ligt de oorzaak van een tweede
spreekwijze over het wezen van de Kerk. Want juist uit het
organisch karakter volgt de noodzakelijkheid der zichtbare Kerk.
Als Kuyper leert, dat het wezen van de zichtbare Kerk ligt in
de onzichtbare Kerk, voegt hij de verklarende restrictie toe, dat
hierbij moet worden ingesloten de ingeschapen aandrift van deze
geestelijke en mystieke Kerk om zich naar buiten te tonen. De wortel van de op aarde bestaande Kerk ligt in het onzichtbare, maar
hierin is tevens de drang en de noodzakelijkheid aanwezig tot de
verschijning op aarde. Uit deze vergelijking van de Kerk met de
menselijke natuur concludeert hij, dat het tot het wezen der
1ββ

) Locus de Ecclesia, 81.
"0) Hei Calvinisme, 51, 52.
" O Encyclopaedie, III, 192, 194, 215v., 306. Hel Calvinisme, 51.
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Kerk behoort, evenals de mens, dichotomisch te zijn, dat wil zeggen psychisch en somatisch, onzichtbaar en zichtbaar. De essentie
van de mens ligt in de ziel, maar het behoort toch ook tot het
wezen van de mens, dat hij lichaam is. Duidelijk blijkt de tweeërlei betekenis van de term „essentie" of „wezen." 172)
Op andere plaatsen stelt Kuyper het wezen tegenover al wat
accidenteel is en identificeert hij noodzakelijk en essentieel. Dit
is het geval waar hij verklaart, dat de Kerk essentieel zichtbaar
is en dat de apparitio in geen geval accidenteel voor de Kerk
mag worden genoemd. Alleen de. institutie der Kerk wordt contingent en accidenteel genoemd, omdat ze niet tot de essentie
behoort. In deze tweede zin staat zowel het onzichtbare als het
zichtbare organisme tegenover het instituut als het wezenlijke
tegenover het accidentele. De Kerk is noodzakelijk en dus essentieel zichtbaar. 17s )
Tenslotte wordt ook het instituut nog tot het wezen van de
Kerk gerekend, want de instituering ligt in de inhaerente drang
van het wezen der Kerk. Om dit duidelijk te maken, onderscheidt hij tussen het wezen naar zijn vermogen en het wezen
naar zijn uitwerking. In de tweede zin behoort ook het instituut
tot het wezen. Volgens deze betekenis leert Kuyper, dat het
Woord en de Sacramenten onmisbare kentekenen zijn van het
wezen der Kerk en dat de instelling van de ambten en de zuivere
17г
) Tractaat, 30: „Het wezen nu eener zichtbare kerk is en blijft altoos
de onzichtbare kerk, mits men daarbij insluite de ingeschapen aandrift van
deze geestelijke en mystieke kerk om zich naar buiten te toonen." Het
gaat hier over de aanwezigheid van een aantal leden van het Lichaam
Christi in een stad of dorp. Deze mensen vormen dan het wezen van
een kerk, maar hierbij wordt verondersteld, dat in deze gelovigen de
aandrang aanwezig is om tot een zichtbare kerk te geraken. Locus de
Ecclesia, 104 v. Locus de Deo, pars tertia, § 3, 45. Over de relatie, die
bestaat tussen de decreten Gods en de uitvoering hiervan in de tijd. „Moet
alzoo scherp tusschen het besluit in God of den Deus decernens en hetgeen
daaruit in het creatuurlijke voortvloeit onderscheiden worden, toch bestaat
er tusschen beide een relatie, die men pleegt te noemen de inclinatio ad id
quod creandum sive creatum. Immers de wil om het beslotene te realiseeren in het creatuurlijke, ligt in het besluit en zoo moet men dus zeggen,
dat het wezen Gods als zelfbewust en willend, niet door Zijne natuur ge
dwongen, maar vrijmachtig besluit, en dat niet uit het wezen, maar uit dit
besluit de inclinatio ad id quod creandum volgt, en dat uit deze inclinatio
de reeele schepping ontstaat.'' Toegepast op de Kerk betekent dit, dat in
de decreten van God of de onzichtbare Kerk de inclinatie ligt tot de
existentie of tot de openbaring in een zichtbare kerk.
173
) Locus de Ecclesia, 111: „De institutie is een accidenteel bijkomstig
iets, tot het welwezen en niet tot het wezen der kerk behoorend. Waar
nu de ecclesia sine institutione is, daar bestaat ze alleen als apparitio."
Hieruit volgt, dat de apparitio essentieel kan worden genoemd.
107:
„Indien nu dit uitwendig optreden van de kerk niet accidenteel, maar nood
zakelijk is
"
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uitvoering hiervan behoort tot het wezen zowel als tot het welwezen van een geïnstitueerde Kerk. Hier krijgt het wezen dus
de betekenis van een constitutief of integrerend element. Het
instituut zelf is niet essentieel noodzakelijk in stricte zin, maar
in het bestaande instituut zijn Woord en Sacrament wezenlijke
bestanddelen. 17 ')
Op de vraag naar het wezen van de Kerk zijn dus verschillende
antwoorden mogelijk. Vraagt men naar het wezen van de onzichtbare Kerk, dan verwijst Kuyper naar de uitverkiezing als de
grond van de Kerk of naar de uitverkoren personen. De vraag
naar het wezen van de zichtbare Kerk wordt beantwoord door
het onderscheid tussen essentie en existentie of tussen wezen en
verschijningsvorm. Het wezen van de zichtbare Kerk is dan de
onzichtbare Kerk, maar zo, dat de verschijning door de aard van
deze onzichtbare Kerk wordt geëist. Bedoelt men met deze vraag
het accidentele uit te sluiten, dan wordt ook de zichtbare Kerk in
stricte zin tot het wezen gerekend. Alleen de Kerkvorm is accidenteel. Maar hier moet men rekening houden met het wezen
in potentia en het wezen in actu, zodat in de tweede betekenis
ook het instituut tot het wezen van de Kerk behoort.175)
Ten Hoor heeft Kuyper's opvatting over het wezen van de Kerk
zeer juist getypeerd als een ontwikkelingsphase, die van God
171
) Tradaat, 54, 172, 32: „Slechts houde men hierbij wel in het oog,
dat het wezen eener kerk uit een dubbel oogpunt kan beschouwd, al naar
gelang men let op het wezen naar zijn vermogen (potentia) of wel op
het wezen naar zijn uitwerking ( a c t u ) . . . . Naar het vermogen is alzoo
voor het wezen der kerke niets noodig dan de vergadering der Christgeloovigen, overmits deze vergadering het vermogen om ambt en genademiddel op te richten en aan te wenden in zich heeft. Naar de uitwerking
daarentegen, of actu, gelijk men eertijds sprak, is van het wezen der
kerk zoomin het ambt als het genademiddel af te scheiden."
)75
) In Kuyper's beschouwingen betreffende het wezen van de kerk, is
min of meer duidelijk dit idee aanwezig, dat het wezen ligt in de personen,
niet in het ambt, het instituut of de instellingen. Hierin ziet hij de grote
tegenstelling tussen Protestant en Katholiek. Kuyper begint de eerste
paragraaf van de Locus de Ecclesia aldus: 3 : „De naam „Kerk" drukt
niet haar wezen uit, maar slechts een modaliteit van haar bestaan. Dit
komt het sterkst uit in de woorden van den grondtekst der Heilige Schrift:
kahal en ekklesia, maar, zij het ook meer zijdelings, toch ook in ons woord
„kerk" en „gemeente." Het grondbegrip van al deze uitdrukkingen is
een saamvergadering van gequalificeerde personen, die eerst door en in
deze vergadering als eenheid optreedt...." 118: De naam „volk" is dus
dieper en rijker dan „kerk." „Onze vaderen hebben dit denkbeeld zoeken
weer te geven door in al hun definities steeds op de voorgrond te plaatsen
dat de kerk was: de vergadering der gelovigen, dat is het volk. Door deze
gelukkige greep hebben zij de geheele Roomsche theologie omvergeworpeu."
Hiermede komt overen, dat Kuyper velschillende malen verklaart, dat het
wezen van de kerk ligt in de personen. E Volo, II, 146. De Gemeene Gratie,
III, 241. Het Calvinisme, 13.

ORGANISME EN INSTITUUT

170

begint, in de uitverkorenen overgaat en in de volledige formatie
der Kerk zijn eindpunt vindt.17e)
Bavinck meent, dat men bij de beoordeling van Kuyper's
Kerkbegrip meer op de éne bedoeling dan op de wisselende
uitdrukkingen moet letten. 177 ) Op reformatorisch standpunt is
het altijd zeer moeilijk geweest het wezen der Kerk aan te geven.
Voor Kuyper waren deze moeilijkheden bijzonder groot. Dit
was een gevolg van zijn eigenaardige theologie als combinatie
van het gereformeerde Kerkbegrip met moderne ideeën.
Tweede paragraaf
De Kerk als Instituut
In Kuyper's theologie staat het organisme op de eerste plaats.
In de practijk van het kerkelijk leven daarentegen is de Kerkvorm of het instituut van de grootste betekenis geweest, want het
kerkelijke vraagstuk, dat de volle aandacht heeft gehad van Kuyper vanaf het begin van zijn loopbaan tot aan het einde van zijn
leven, had betrekking niet op het organisme, maar op het instituut. In het voorafgaande is de primaire betekenis van het
organisme als het herstelde menselijk geslacht vastgesteld. Nu
kan hieraan de waarde van het instituut worden afgemeten. Het
is altijd Kuyper's streven geweest zijn kerkelijke actie te doen
rusten op de basis van de theologie.
I

Aard en doel van de Kerk als instituut.

Organisme en instituut zijn in Kuyper's theologie in beginsel
onderscheiden, maar feitelijk zeer nauw verbonden. Ze vormen
samen één Kerk, beschouwd naar haar wezen als het herstelde
menselijk geslacht en naar haar vorm of rechtsordening. Het
organisme eist een bestaansvorm voor het kerkelijk leven, terwijl het instituut alleen betekenis heeft als instrument voor het
17e
) F. M. t e n H o o r , Afscheiding en Doleantie, 40: „De eenheid van wezen is hier alleen te handhaven, als men zich het wezen voorstelt als een
ontwikkelinR, waarin de zichtbare kerk een verdere phase is als de
onzichtbare." In Kuyper's bepaling aangaande het wezen van de onzichtbare kerk ziet hij een teken van pantheïsme. 41: „Het wezen van de onzichtbare kerk ligt in God, komt ons daarom voor een door en door
pantheïstische stelling te zijn, wijl de onzichtbare kerk reeds als bestaande
in God gedacht wordt."
177
) H. B a v i n c k , Separatie en Doleantie, ia: De Bazuin, jrg. 38, 1890,
no. 46.
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organisch leven van de Kerk en dus alle waarde mist, als het
organisme er niet achter schuilt.
Organisme en instituut hebben een gemeenschappelijke oor
sprong in de wedergeboorte of het nieuwe leven van de mens
heid. De Kerk is geroepen om een eigen leven te leiden en haar
verschijning los te maken van de organisatie van het wereldleven en aldus een apart gecreëerd terrein te vormen, waardoor
eij volledig zelfstandig staat tegenover het instituut van de Staat
en iedere andere niet kerkelijke organisatie. 17β )
Van het instituut geldt wat ook van het organisme is gezegd:
het bestaat omwille van de zonde. Door de zonde werd het
gemene leven van de Kerk met de wereld verbroken; zonder de
zonde zou er dus voor een Kerkinstituut geen plaats zijn evenmin
als voor een autonoom kerkelijk organisme. Want als het oor
spronkelijk organisme der mensheid niet door de zonde was
gebroken, zou de Kerk als organisme samenvallen met het men
selijk geslacht; dan zou ook het zichtbaar karakter van dit onge
schonden organisme voldoende uitkomen in leven en wandel en
in het gemeenschappelijk leven van de leden van dit organisme.
Tot zover staat het instituut op één lijn met het organisme. Het
organisme echter is bestemd in eeuwigheid te blijven voortbestaan als de wedergeboren mensheid. Het instituut daarentegen
vindt zozeer zijn reden van bestaan in de zonde, dat het na het
wegvallen van de zonde aan het einde van de wereld zal ophouden te bestaan. Hierin stelt hij het Kerkinstituut gelijk met het
instituut van de Staat, omdat de enige ratio zowel van de civiele
als van de kerkelijke overheid ligt in de zonde. "*)
Dit instituut mag niet worden vereenzelvigd met de zichtbare
Kerk. Het is slechts één van de openbaringen van het Lichaam
van Christus en behoort niet tot het wezen van de Kerk. Het
instituut is accidenteel en heeft ontbroken gedurende de langste
tijd, dat de Kerk op aarde heeft bestaan. Als tijdelijke organisatie van het kerkelijk leven is het door Christus opgericht.
De Kerk van het Oude Testament was nog geen instituut in
stricte zin, omdat de zelfstandige organisatie ontbrak. De toestand onder Israël is een overgangsstadium tussen het totaal
ongeorganiseerde godsdienstig leven vóór Abraham en het zuivere instituut, dat de vrucht is van Christus' optreden. Want
zodra de Kerk door Christus was losgemaakt van de nationale
en civiele banden, waarmede zij tot dan toe gebonden was ge17e
178

) Locus de Ecclesia, § 5, 103.
) Locus de Ecclesia, 274.
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weest, werd de zelfstandige organisatie een absolute noodzakelijkheid. De volkskerk viel weg en hiermede verdween alle
steun, die de Kerk uit de volkseenheid van Israël had ontvangen.
De Kerk was nu geen nationale Kerk meer, maar wereldkerk.
Op dit moment heeft de Kerk een eigen bestaansvorm ontvangen
en als instituut een apart gecreëerd terrein in de samenleving
ingenomen. iao )
Het instituut is dus een stichting en komt in zoverre overeen
met andere instellingen. De Kerk is echter een goddelijke stichting en mag daarom nooit parallel worden verklaard met enige
andere vereniging, welke haar oorsprong dankt aan menselijke
activiteit. Het Kerkinstituut is dus geen college, corporatie of
maatschappij, maar een verschijning, die in de wereld optreedt
onder de ordinantie Gods; het is een univocum waarvoor alle
analogon ontbreekt. De menselijke vormen van het maatschappelijk leven mogen niet op de Kerk worden toegepast. 1β1 )
Met veel zorg heeft Kuyper het terrein en de bevoegdheid van
deze instelling van Christus trachten af te bakenen. Terwijl
tegen hem werd ingebracht, dat hij zichtbare Kerk en instituut
vereenzelvigde of in ieder geval de betekenis van het instituut
schromelijk overdreef, heeft Kuyper — wellicht ook uit reactie
tegen deze beschuldigingen — de zeer beperkte taak en beteke
nis van het instituut benadrukt. Het instituut is niet meer dan
een instrument tot dienst van het organisme en vindt in zichzelf
geen reden van bestaan. Het instrumenteel en tijdelijk karakter
begrenzen de waarde van het instituut. 1 5 2 )
Bij nadere bepaling van dit instrumenteel karakter blijkt dit
instituut niets anders te zijn dan een instelling voor de Dienst des
Woords. „Ze is dus volstrekt niet al de kerk, niet de wezenlijke
kerk, niet de kerk zelve, maar een instituut door de kerk en voor
de kerk ingesteld, opdat de Dienst des Woords in haar midden
zijn werking doe. Alleen in dien Dienst des Woords vindt het
instituut der zichtbare kerk zijn oorzaak en oorsprong." Men mag
dan deze Dienst des Woords echter niet te beperkt verstaan. Zij
heeft niet alleen de predicatie van het Woord tot voorwerp, maar
ook de bediening der Sacramenten, die het zegel zijn van het
Woord en de gebeden en lofzangen der Kerk, die het antwoord
vormen op het Woord. Aan deze Dienst is geestelijke autoriteit
verbonden, hierop berust het gezag in de Kerk en de kerkelijke
tucht. Een andere dienst dan die des Woords is er in de zicht»*») Locus de Ecclesia, § 6, 119 vv.
) Locus de Ecclesia, 174 vv.
" г ) Encyclopaedie, III, 215 v.
lel
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bare Kerk niet en alle levensopenbaringen van de Kerk vloeien
hieruit voort. Kuyper zegt ook wel, dat het instituut is ingesteld
om het organisme van de Kerk te voeden en te verbreiden, maar
dit geschiedt toch uitsluitend door de Dienst van Woord en
Sacramenten. ^ 3 )
Het instituut is correlatief met Woord en Sacramenten, de
genademiddelen der Kerk. De uiteindelijke bestemming der
Kerk is de verheerlijking van God. Kan de Kerk in haar onder
geschikt doel een genademiddel worden genoemd? Deze vraag
is afhankelijk van een andere. In welke zin zijn Woord en Sacra
menten genademiddelen? In Kuyper's terminologie luidt de
kwestie: Is de Kerk een instelling van de particuliere genade
of van de gemene gratie? Van het antwoord op deze vragen is
de waardering van het instituut grotendeels afhankelijk. 1β4 )
Kuyper zelf heeft deze vraag zo duidelijk beantwoord, dat het
niet meer redelijk lijkt de kwestie nog als onopgelost te beschou
wen. Ds. van Ruler citeert enkele teksten uit De Gemeene Gratie
en hier zouden nog andere citaten aan toegevoegd kunnen wor
den. Het grondverschil tussen Kerk en Staat ligt hierin: „dat de
Staat het instituut is der gemeene gratie, en de Kerk het instituut
der particuliere genade." Want het uitgangspunt van de Kerk
ligt in het geopenbaarde Woord en de wedergeboorte. 1B",)
De kwestie is echter niet zo eenvoudig als zij wel lijkt. Juist
in het laatst genoemde ligt de moeilijkheid. De wedergeboorte
is exclusief het werk van God en geen geschapen kracht kan iets
toevoegen of veranderen aan de wedergeboorte, die de eerste
en noodzakelijke consequentie is van de goddelijke uitverkiezing.
Kuyper leert uitdrukkelijk, dat het innerlijke wezen der zalig
heid aan de zondaar niet toekomt door Woord en Sacrament,
maar uitsluitend door de werking van God. Wat kunnen de
genademiddelen betekenen, als de wedergeboorte geheel buiten
hun bereik ligt? 1βθ ) Er is dus werkelijk reden om te betwijfelen
of Kuyper in overeenstemming met zijn leer over de wederge
boorte de Kerk een instituut van de particuliere genade kan noe
men. Ds van Ruler heeft in Kuyper's theologie de tegenspraak
aangewezen, dat de Kerk het instituut wordt genoemd der par
ticuliere genade, terwijl volgens zijn genade-leer alleen een
«») E Volo, II, 134 vv.
l9<
) A. A. v a n R u l e r ,
Kuyper's idee eener Christelijke cultuur, 18
stelt de vraag: „Staat de Kerk en dan primair in institutair-zichtbaren zin,
volgens Kuyper op het terrein der particuliere genade of dat der gemeene
gratie?".
le
«) De Gemeene Gratie, III, 110. A. A. v a n R u l e r , 18.
"β) De Gemeene Gratie, II, 660.
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instituut der gemene gratie mogelijk is, omdat de particuliere
genade van uitverkiezing en wedergeboorte uitsluitend door
God bewerkt wordt zonder enige instrumentele medewerking.
De Kerk is derhalve volgens Kuyper's ideeën meer een cultuurwijsgerige factor dan een theologische categorie. Zij staat op de
grens tussen Christendom en cultuur. 1 β 7 )
De vraag is hier niet, of het instituut een grote invloed uitoefent
ook buiten het gebied van de particuliere genade. Hieraan valt
niet te twijfelen. Dit volgt uit de stelling, dat de Kerk als
instituut een centrale plaats inneemt onder de velerlei openba
ringen van het Lichaam van Christus. Het gaat ook niet over de
zichtbare Kerk in het algemeen, want het zichtbaar organisme
als metamorphose van het menselijk leven ligt op het terrein van
de gemene gratie. De interpretatie van Ds van Ruler betreft
de aard en het doel van het instituut als zoodanig. De particu
liere genade blijft beperkt tot de uitverkiezing en de wederge
boorte in stricte zin. Al wat hiertoe niet gerekend kan worden
is slechts gemene gratie. In deze gedachtengang kan alleen de
Kerk als onzichtbaar organisme tol de particuliere genade behoien, want van deze Kerk zijn uitverkiezing en wedergeboorte de
constitutieve elementen.
Deze interpretatie is zonder twijfel voor een groot gedeelte
juist. Het instituut kan aan de uitverkiezing en de wedergeboorte
niets veranderen en staat dus „buiten het allereigenlijkste
wezen der zaligheid." 18e ) Maar ten onrechte heeft Ds van Ruler
hieruit geconcludeerd, dat het instituut in Kuyper's theologie
buiten het terrein staat van de particuliere genade.
Ds van Ruler typeert Kuyper's genadeleer als: particularistisch, spiritualistisch en dualistisch. Het particularisme houdt in:
„dat de genade niet aan allen, doch aan sommigen, niet aan de
gemeenschap, maar aan enkelingen wordt geschonken." "·) Het
eerste is juist, maar de conclusie, dat de genade niet aan de ge
meenschap, maar aan enkelingen wordt gegeven is in tegen
spraak met het grondbeginsel van Kupyper's theologie, dat de
genade van de wedergeboorte geschonken wordt aan de gemeen
schap van het menselijk geslacht en de enkeling alleen in zoverre
hij behoort tot dit organisme der herboren mensheid en krachtens
de Verbondsrelatie aan deze genade deelachtig kan worden. Het
particularisme, dat uiteraard aan de gereformeerde genadeleer
eigen is tracht Kuyper juist te corrigeren door zijn theorie over
ι1 β«β) Α. Α. ν a η R u 1 e r, 26, 27.
) A. A. v a n R u l e r , 26.
18B
) A. A. v a n R u l e r , 7.
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de wedergeboorte van het organisme der mensheid en door zijn
Verbondsleer. Hieruit ontstaat de combinatie, dat de genade
slechts aan een beperkt aantal mensen wordt gegeven, terwijl
toch niet de enkeling, maar het geheel de genade ontvangt. 1"))
Uit dit particularisme zou het spiritualisme van Kuyper's genadeleer volgen. Maar in zijn leer over het organisme der Kerk
richt Kuyper zich juist tegen elk spiritualisme en benadrukt hij
het cosmisch en organisch karakter van Kerk en wedergeboorte.
Hij kent geen organisme der Kerk naast of tegenover het leven
der mensheid; de wedergeboren mensheid is de eigenlijke voortzetting van het menselijk geslacht. Dualisme is er dus alleen
lussen het organisme der Kerk of de herboren mensheid en de
nog steeds voortlevende overblijfselen van de oude mensheid.
In Kuyper's genadeleer is zonder twijfel spiritualisme, dualisme
en particularisme, maar niet zoals Ds van Ruler voorstelt.
Als de vraag wordt gesteld, of de Kerk in Kuyper's theologie
een instituut van de particuliere genade of van de gemene gratie
is moet in de eerste plaats vast staan, wat hij verstaat onder particuliere genade, meer in het bijzonder, welke de verhouding is
van deze genade tot de wedergeboorte.
Kuyper spreekt over wedergeboorte in een engere en een
wijdere betekenis. De wedergeboorte in stricte zin is „het
inbrengen van het nieuwe leven, een daad van den Drieëenigen
God, waardoor Hij in een punt des tijds op bovennatuurlijke en
voor ons verborgen wijze in den uitverkorene om Christus' wil
uit loutere genade de kiem des nieuwen levens inplant en alzoo
hem uit den dood, waarin hij zonk, terugbrengt in het leven. Bij
deze daad Gods is de persoon volkomen lijdelijk, zelfs gaat zij
geheel buiten zijn bewustzijn om en kan zij eerst later door geloofswerking en bekeering te zijner kennisse komen. Haar wezen
bestaat in een daadwerkelijke omzetting van den wortel van de
eigenschappen onzer natuur, bij de enting van tam in wild hout
vergelijkbaar. Deze weder-geboorte in haar eerste stadium als
ontvangenis genomen gaat niet instrumenteel door het Woord..
Van medewerking der kerk, van ouders of van den persoon zelf
is bij de regeneratie geen oogenblik sprake." 191) Aan dit citaat
1B
«) De Gemeene Gratie, I, 6: „De enkele, de eenling moet zich ingeschakeld weten in de gemeenschap der heiligen. Persoonlijk zijn we verkoren, maar ook saam ranken in den eenen Wijnstok, leden van hetzelfde
Lichaam. En daarom wordt de belijdenis van de particuliere, de persoonlijke genade onwaar en onschriftuurlijk, tenzij ze tot achtergrond hebbe de
leer der Verbonden."
161
) Dogmatiek-diklaien, Locus de salute, § 6. De Regeneratione, 70.
Locus de Ecclesia, 45: „Óp zichzelf genomen, kon de wedergeboorte in
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behoeft niet veel te worden toegevoegd. Kuyper leert een wer
kelijke verandering, een omschepping van de menselijke natuur
en sluit hierbij elke schepsel-activiteit volkomen uit.
De wedergeboorte in wijdere zin wordt gevormd door het
tweede en derde stadium der regeneratio, de bekering en de
heiliging, waardoor de kiem van het nieuwe leven tot ontwikke
ling en voltooiing geraakt. Deze komen uit de eerste omzetting
der natuur voort als uit de potentie en wortel en dragen terecht
de naam van wedergeboorte wegens de wezenlijke eenheid met
het beginstadium. God heeft gewild, dat de mens niet opeens de
volledige heiligheid bereikt, maar dat hij een ontwikkeling door»
maakt in samenhang met het organische leven der Kerk. Hier
ligt de taak van het instituut als genademiddel werkend door
Woord en Sacramenten. Kuyper kent aan het instituut een drie
voudige bestemming toe, namelijk: „om personen op Satan te
veroveren, om Satan in het organisme van heel ons menselijk
geslacht terug te slaan en om het volk des Heeren onder zijn
koning te doen leven en te doen rijpen voor het rijk zijner heer
lijkheid." Het derde vooral is hier van belang. 1 β 2 )
Door het instituut komt het nieuwe leven der wedergeboorte
tot bewustzijn en werking. In deze „ontwikkeling van het genade
leven" particuliere genade of gemene gratie?
Bekering en heiliging kunnen in Kuyper's theologie niet tot
de gemene gratie worden gerekend. De essentiële tegenstelling
immers tussen algemene en particuliere genade ligt hierin, dat
de gemene gratie opkomt uit de natuur, terwijl al hetgeen bovennatuurlijk is tot de particuliere genade moet worden gerekend.
Bekering en heiliging komen voort uit de wedergeboorte als uit
hun potentie en wortel door de werking van Woord en Sacramenten en moeten dus als genade op één lijn met verkiezing en
wedergeboorte particuliere genade worden genoemd. Alleen op
grond hiervan kan met recht van de Kerk worden gezegd, dat
eens finaal, en de zondaar op een oogenblik een heilig wezen zijn. Maar
de wedergeboorte is niet een op eens voldongen feit, maar zij doorloopt
een vorm van proces. Wij zien a) een kiem van wedergeboorte; b) een
nog niet uitbotten van dien kiem; c) een uitbotten van dien kiem; d) een
doorgaan van dat uitbotten, soms 60, 70 jaar; e) een voltooiing bij den
dood. Tevens wordt nu een licht geworpen over de verwarring, die bij
het begrip „wedergeboorte" insloop, nl. of zij was op te vatten als de
levenskiem dan wel als doorgaande wedergeboorte.
Welnu, men mag
niet alleen spreken van de wedergeboorte sensu potentiali; niet alleen
van de korrel, die in de aarde wordt gelegd. Neen, het heele proces, de
dood daarbij niet uitgesloten, is alles die eene wedergeboorte, waarbij
men onderscheiden moet tusschen de inplanting van de levenskiem, rechtvaardigmaking, heiliging en dood." Locue de salute, 70 vv. E Voto, II, 142.
"*) De Gemeene Gratie, II, 238 v.
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zij „uit het bovennatuurlijk leven des hemels nederdaalt." i g a )
Het is duidelijk, dat de Kerk van Kuyper geen heilsinstituut
kan zijn. Door de genademiddelen „worden de gelovigen niet
klaargemaakt voor de hemel." "*) Het extra ecclesiam nulla
salus is dus niet op de zichtbare Kerk van toepassing. 1β5 ) Toch
noemt hij de Kerk een instituut van de particuliere genade, omdat
door het instituut het bovennatuurlijk leven der genade in de
bekering tot bewustzijn wordt gewekt en tot volle wasdom ge
raakt in de heiliging. Dit instituut is een theologische categorie,
ook al is het heil er geenszins van afhankelijk. Een cultuurgrootheid daarentegen is het zichtbare organisme als de meta
morphose van het menselijk leven, bijvoorbeeld op het gebied
van kunst, wetenschap, Staatkunde.
II

De plaatselijke

Kerken.

Wat het instituut is kan het best gekend worden aan de wijze,
waarop het tot stand komt.
юз) De Gemeene Gratie, III, 110, 126.
) De Gemeene Gralie, II, 654. Het Calvinisme, 58: Over het doel
van de Kerk: „Dat doel is niet menschelijk egoïstisch: het gereedmaken
van de geloovigen voor den hemel. Een wedergeboren kind, dat in de
wieg sterft, gaat zonder eenige voorbereiding ten hemel in. Waar de
Heilige Geest de kiem van eeuwig leven in de ziel plantte, waarborgt de
volharding der heiligen de zekerheid van eeuwig heil. Neen, de kerk is
er om Gods wil. Wedergeboorte is wel genoeg voor den verkorene, om
zeker te zijn van zijn eeuwig lot, maar niet genoeg, opdat God de eere
van zijn werk onder menschen hebbe. Daartoe moet op de wedergeboorte
de bekeering volgen en tot deze bekeering moet de kerk uitdrijven door
den Dienst van het woord." E Voto, II, 134.
195
) Bedoeld noch gezegd, 15: „Van Kerk kan ik vooreerst in geestelijkdogmatische zin spreken en bedoel er dan mede: het Lichaam onzes Heeren, zijn uitverkoren Bruid, de Vergadering der volmaakt rechtvaardigen;
en dat wel in zulk een zin, dat er buiten deze Kerk geen zaligheid is,
en derhalve tot haar elk kind van God behoort en een ieder, die er niet
toe behoort, geen kind van God kan zijn." Het „extra ecclesiam nulla
salus" geldt dus uitsluitend van de onzichtbare Kerk. Locus de Ecclesia,
240. Kuyper past deze stelregel echter ook toe op de zichtbare Kerk.
„Principieel bestaat het verschil tusschen die twee formaties (nl. valsche
Kerk en schijnkerk) hierin, of men de consciëntiën bindt ter zaligheid, ja
dan neen. Nu is de kerk van Christus een inrichting, die de consciëntiën
moet binden, en wel, moet binden ter zaligheid. Daarom is het „extra ecclesiam nulla salus" grondregel voor alle kerkelijk leven. De kerk treedt op
aarde niet op, om een voldoening te geven aan het religieus gevoel, of
voor iets dergelijks, maar het kerkelijk leven komt met een last van Gods
wege, om de consciëntiën te binden, op poene van verlies van zaligheid."
Deze tekst is niet uit de paragraaf, maar uit de toelichting. De twee citaten
zijn moeilijk met elkaar in overeenstemming te brengen. De eerste tekst
past in Kuyper's Kerkbegrip. De tweede kan in ieder geval niet zo verstaan worden, dat een particulier instituut het „extra ecclesiam nulla salus"
exclusief op zichzelf mag toepassen. Kuyper's gedachten zijn in dit punt
niet tot helderheid geraakt.
194
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Kuyper stelt de overgang van de onzichtbare Kerk tot het
plaatselijk instituut aldus voor. De eerste openbaring van het
Lichaam van Christus is de ecclesia apparens: het zichtbaar wordend organisme in belijdenis en wandel van de tot bekering
gekomen wedergeborenen. Een aantal gelovigen in een stad of
dorp vormen nog geen instituut, zolang de Dienst des Woords en
de geordende gemeenschap ontbreken. Zij zijn echter verplicht
om de eenheid van organisme in het onzichtbare Lichaam van
Christus ook in het zichtbare te manifesteren en tot Kerkformatie
over te gaan. 1,e )
De gelovigen vormen dus het plaatselijk Kerkinstituut; zij zijn
hierbij echter slechts instrumenten in Gods hand. Want op de
vraag: wie de zichtbare gestalte der Kerk formeert geeft Kuyper
ten antwoord: God of de Christus doet dit, door de gelovigen
onder leiding van het ambt. God formeert de Kerk door Zijn
eeuwige raadsbesluiten, door de roeping en toebrenging van de
uitverkorenen tot het plaatselijk instituut, door de aandrift tot
Kerkstichting, die Hij in zijn uitverkorenen uitwerkt en door de
eis tot belijdenis van het Woord, waarmee Hij komt tot iedere
gelovige. Als de gelovigen aan deze aandrift en eis gehoor geven,
komt de plaatselijke Kerk tot stand. Hun gebondenheid aan de
ordinantiën Gods komt bij het stichten van een Kerk vooral hierin
tot uiting, dat zij zich stellen onder leiding van het ambt. Zij
¡noeten uit hun midden mannen aanwijzen, die niet door hen, maar
door God met macht worden bekleed en eerst onder leiding van
dit ambt kan de kring, die zich geformeerd heeft in volle zin
Kerk zijn. Voor Kerkformatie is dus drieërlei eis: Ten eerste de
werking van God in de gemeenschap der heiligen. In deze zin
kan men zeggen, dat Christus elke Kerk formeert. Ten tweede
een wilsdaad van gelovigen tot aaneensluiting. Ten derde het
optreden van het ambt. Op scherpe wijze heeft Kuyper zijn
gedachten als volgt geformuleerd: De zichtbare Kerk is door
Christus gesticht als algemene Kerk, terwijl de particuliere of
plaatselijke Kerken door mensen zijn gevormd. Hij veronderstelt hierbij — ofschoon dit niet duidelijk wordt uitgesproken —
dat de stichting en de invloed van Christus doorwerken in het
tot standkomen van iedere afzonderlijke Kerk. De plaatselijke Kerk als zodanig is echter het resultaat van menselijke
activiteit. "')
Zo ontstaat overal waar belijders samenkomen gedreven door
de sociale natuur van de mens en de gemeenschap der heiligen
« · ) E Voto, II, 146 vv. Tractaat, 27. Heraut, 1884, no. 363 stelling VI.
ιβ7) Tractaat, 27. Locus de Ecclesia, 158, 211. De Heraut, 1888, no. 526.
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een Kerkinstituut. Daarom is de plaatselijke Kerk de eerste en
de eigenlijke Kerkformatie, waarin het wezen van de Kerk als
instituut volledig aanwezig is. De ene, onzichtbare Kerk kan
niet anders dan stuksgewijze aan het licht treden. De zichtbare
Kerk is noodzakelijk in het onbepaalde gedeeld, omdat zij gebonden is aan de wijze van samenleven van de gelovigen in steden
en dorpen. Want ook deze plaatsverschillen behoren tot de ordinantiën Gods. 1Ю )
De grondslag van dit plaatselijk karakter van het Kerkinstituut
is dus gelegen in de bepaling der Kerk als vergadering van ge
lovigen. Hierin ziet Kuyper de belijdenis van de ene algemene
heilige Kerk van Christus, die overal zich openbaart waar belij
ders samenkomen. Hij beroept zich op Calvijn en de gerefor
meerde theologie. „Calvijn en onze vaderen beleden: de plaatse
lijke Kerk en zij alleen is op aarde de Kerk." Dit plaatselijk
karakter volgt reeds uit de aard van het instituut, omdat kerke
lijke gemeenschap in stricte zin alleen mogelijk is binnen de
grenzen van een stad of dorp. Uit het wezen van de ingestelde
ambten leidt Kuyper dezelfde conclusie af; want was de plaat
selijke Kerk niet zelfstandig, maar van nature onderworpen aan
een zichtbare Kerk van bredere omvang of een Kerkgenootschap,
dan moest er ook door Christus een hoger gezag zijn ingesteld
om dit genootschap iure divino te besturen. De Heilige Schrift
maakt echter volgens Kuyper duidelijk uit, dat een dergelijk
gezag niet bestaat. Alle dragers van het ambt staan op gelijke
trap en iedere hiërarchische ordening ontbreekt. Het apostelambt, dat door Christus geplaatst is boven het ambt van de plaatselijke bestuurders, was ingesteld als buitengewoon en tijdelijk
ambt en dus bestemd om te verdwijnen met de dood van de
apostelen. De Heilige Schrift spreekt over Kerken in het meervoud, ook al liggen deze Kerken binnen dezelfde provincie, terwijl een afzonderlijke term voor de openbaring van de Kerk in
een geheel land ontbreekt. Op deze Schriftbewijzen fundeert
Kuyper zijn theorie van de zelfstandigheid der plaatselijke
kerken. 1< ") Hij staat hierin nog geheel onder invloed van de
«e) Tractaat, 33. Het werk van den Heiligen Geest, I, 260.
) Het Calvinisme, 54 vv. Locus de Ecclesia, 155, § 8, 169 vv. Tractaat,
35. v. De Heraut, no. 751. Kuyper zoekt echter in de Heilige Schrift geen
uitgewerkte Kerkorde. Encyclopedie, III, 227: „Dit instituut nu is door
den Christus niet pasklaar gegeven, zoodat het alle eeuwen door en in alle
hemelstreek identisch zou zijn; maar heeft zich uit de gegevens, die er voor
aanwezig waren en die door den Christus er voor verordend zijn, vanzelf
opgebouwd, en heeft juist daardoor die plooibaarheid en soepelheid ver
kregen, die lag in de geestelijke associatie van allen, die tot de belijdenis
1Ю
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verouderde protestantse exegese der 19e eeuw. Sindsdien zijn
de moderne studies over de verhouding van algemene Kerk en
plaatselijke gemeenten in het Nieuwe Testament tot tegenovergestelde conclusie gekomen.200)
Dit beginsel heeft verstrekkende gevolgen. Kuyper leidt hieruit af, dat elke afzonderlijke plaatselijke kerk een totum in se
is, een ecclesia completa. Tegen de Modernen, Ethischen en
theologen van de Christelijke Gereformeerde Kerk meent Kuyper
zich te kunnen beroepen op de Heilige Schrift om te bewijzen,
dat alleen de ecclesia particularis de Kerk op aarde is, welke
alle bevoegdheid en autoriteit van een Kerk in zich bevat. Het
wezen van de Kerk kan aan de plaatselijke kerk niet worden
ontzegd, want dit bestaat in de kring der gelovigen en de bediening van de genademiddelen. Deze beide zijn aanwezig in de
plaatselijke Kerk en het doet dus aan het wezen van een Kerk
niets af, of een plaatselijke gemeente geïsoleerd wordt of dat zij
in Kerkverband is opgenomen. Het eigenlijke instituut of de
Kerkeenheid, waarvan men dient uit te gaan is niet de wereldkerk of de volkskerk, maar uitsluitend de plaatselijke Kerk. 201 )
De primaire openbaring van het Lichaam van Christus is de
ecclesia localis. De aaneensluiting van verschillende plaatselijke
Kerken is secundair en komt tot stand door vrije confoederatie.
Het is daarom niet juist de plaatselijke kerken voor te stellen als
delen of cellen van de organische eenheid der landskerk. Wel
mag gezegd worden, dat de ecclesia localis een deel is van de
algemene heilige Kerk, maar nooit mag ze een afdeling genoemd
worden van een Kerkengroep op aarde, of men dit nu volkskerk
of nationale Kerk in protestantse zin of wereldkerk in Roomskatholieke zin noemt. Kuyper kent dus slechts de éne onzichtbare Kerk en in het zichtbare de vele plaatselijke Kerken. Een
eigenlijk midden bestaat hiertussen niet. Onzichtbare wereldkerk en zichtbare plaatselijke Kerk zijn de twee polen van zijn
Kerkbegrip en tevens de scherpste tegenstelling van het onzichtvan den Christus als hun verlosser kwamen, en dus gezamenlijk hem als
hun hoofd erkenden." Het voornaamste gegeven is de bepaling der Kerk
als gemeenschap van gelovigen. Hiermede verbindt Kuyper de beginselen,
welke uit de sociale natuur van de mens volgen. Traclaat, IV. Hij stemt
in dit opzicht overeen met Calvijn, die naast de H. Schrift andere vormen
erkende, namelijk de rede, de natuur van de mens en de geschiedenis, in
het bijzonder de oude Kerk. E. 1) o u m e г g u e, Jean Calvin, V, 49.
200
) L. С e г f a u x, La theologie de l'Eglise suivant Saint Paul, Unam
Sanctam t. X, Parijs, 1942, 83. Cerfaux verwijst naar O. L i n t o n , Das
Problem der Urkirche in der neueren Forschung, Uppsala, 1932.
201) Traclaat, 34 vv. De Heraut, no. 751. Separatie en Doleantie, 23, 60.
Locus de Ecclesia, 254 vv.
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bare en het zichtbare. Vandaar dat Kuyper de protestantse volkskerk evenzeer veroordeelt als de katholieke wereldkerk. Het
zichtbaar organisme, dat zich overal uitstrekt waar gedoopten
zijn, veroorzaakt wel een verhouding van onderlinge erkenning,
maar kan niet als een echte universele wereldkerk worden beschouwd. 202)
Dezelfde tegenstelling wordt door Kuyper ook op andere wijze
uitgewerkt. Dé Kerk in stricte zin is alleen het Lichaam van
Christus in zijn geheel. Maar deze Kerk bestaat alleen in de
hemel. Op aarde zijn er alleen plaatselijke Kerken. Van deze
wezenlijke onzichtbare en van de zichtbare locale Kerk is de
gelovige lid, niet van een Kerkgenootschap of nationale Kerk.203^
Alle kerkelijke macht berust in de plaatselijke Kerken, want
er bestaat noch in de locale Kerk noch in de vergadering van
Kerken een andere macht dan die van de gemeente in het ambt
der gelovigen en van de organen der gemeente in de bijzondere
ambten. Deze Kerken worden bestuurd door de Kerkeraden, die
samengesteld zijn uit predikanten en ouderlingen. In wijdere
zin worden ook de diakenen hiertoe gerekend. 20t )
Geheel begrijpelijk is het nu, dat Kuyper deze theorie van de
zelfstandige plaatselijke Kerken de hoeksteen noemt van het
gereformeerde stelsel van Kerkregering.S05) Maar het is ook
duidelijk, dat dit stelsel niet ver van het Independentisme of
Congregationalisme verwijderd is. Daarom juist is Kuyper, wanneer hij over de plaatselijke Kerken schrijft, zeer bezorgd de
verschilpunten tussen het gereformeerde of presbyteriaanse en
het independentistische of congregationalistische stelsel te accentueren. Hij erkent, dat de congregationalisten zich bewegen in
gereformeerde lijn, want cor ecclesiae is ook voor hen de uitverkiezing. Daarom leren zij, dat de Kerk zich openbaart overal
waar belijders samenkomen. Hun uitgangspunt is echter niet de
plaatselijke Kerk, maar elke kring van gelovigen, die zich kerkelijk organiseert in een groep of congregatie. Bovendien menen
zij, dat niet alleen het kerkelijk gezag in algemene zin, maar ook
het besturend gezag bij de gelovigen berust; zij aanvaarden dus
geen bijzonder ambt en geen Kerkeraad. Evenmin erkennen zij
over de congregaties synodaal gezag en tenslotte willen zij niets
weten van confessie, catechismus of liturgische formulieren. Feitelijk — aldus vat Kuyper zijn oordeel samen — is het Indepen*»)
»·')
гм
)
в
г» )

Tractaat,
Tractaat,
Tractaat,
Tractaat,

147 vv.
77, 176. De Heraut, no. 751.
19 vv.
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dentisme een poging om de zichtbare gestalte der Kerk tot een
schaduw te herleiden.2<,e)
Het is niet te verwonderen, dat Kuyper van Independentisme
is beschuldigd, want dit systeem ligt in de lijn van de gereformeerde opvatting over de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken. Dat hij toch niet geheel tot Independentisme verviel is te
danken aan zijn sterk besef van de eenheid der Kerk als Lichaam
van Christus en als organisme en aan zijn voorliefde voor de
vaste Kerkvorm en het kerkelijk gezag, dat hij juist in de
plaatselijke Kerk in ideale vorm belichaamd zag.
III

Het

Kerkverband.

Twee beginselen moeten steeds worden vastgehouden: het
instituut is plaatselijk, maar alle plaatselijke Kerken samen
vormen een eenheid in de éne ecclesia Christi. De plaatselijke
Kerken zijn als Kerk volledig toegerust, maar ze zijn dit als
organen of brokstukken van het Lichaam van Christus met de
roeping om deze eenheid door een zichtbaar verband te manifesteren. Het staat aan een Kerk niet vrij zich af te zonderen
van andere Kerken, want zij is slechts een gedeeltelijke openbaring van het ene organisme. Zo ligt dus de eenheid fundamenteel in de eenheid van het Lichaam en het zou een dwaling zijn
te menen, dat deze eenheid eerst door de wilsdaad van de afzonderlijke Kerken tot stand komt. De Kerken horen bijeen, het
enige, wat hun te doen staat is deze eenheid naar buiten te
openbaren. In het Kerkverband openbaart zich de Kerk als
organisme. Ook hier ziet Kuyper weer een tegenstelling van
het organisme met de leer van de uitverkiezing. De Kerken
moeten met elkander in verband treden, opdat hun uitgangspunt: de uitverkiezing geen afbreuk doe aan de eenheid der
Kerk. De tegenstanders van de organische Kerkeenheid zijn
juist degenen, die de uitverkiezing eenzijdig benadrukken. so7 )
De samenhang der Kerken is door God beschikt. Iure divino,
in overeenstemming met de eis van het Woord moet de verbinding tot stand komen. Deze verplichting berust niet alleen op
beweegredenen van utiliteit, maar vloeit voort uit de aard zelf
van het kerkelijk leven. De grondslag van het vita communis
soe
) Locus de Ecclesia, 171. Tractaat, 49 v. Het Calvinisme, oorsprong
en waarborg onzer constitutioneele vrijheden, 1874, 22, 26. Kuyper uit
in 1874 zijn hoge waardering voor het Independentisme. In latere geschriften benadrukt hij de verschilpunten.
*>') Tractaat, 17. Locus de Ecclesia, 252, § 12, 256.
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is niet de wenselijkheid om in synoden een rechtbank van appèl
te bezitten noch de utiliteit om bepaalde gemeenschappelijke
belangen te verzorgen. Zolang deze motieven de doorslag geven
— zoals bij de Gereformeerden volgens Kuyper's oordeel veelvuldig het geval is — kan er van een waarachtige eenheid geen
sprake zijn.
De noodzakelijkheid van het Kerkverband volgt in het bijzonder uit de gemeenmaking van de genadegaven. Niet elke plaatselijke Kerk heeft alle genadegaven ontvangen en daarom
komen eerst in een gemeenschap van Kerken alle gaven tot hun
recht. Een Kerk leidt een gebroken leven, als zij zich isoleert.
Zij doet te kort aan de sociale natuur, die uit het menselijk geslacht is overgegaan in de Kerk. De communio sanctorum kan
alleen bloeien in gemeenschap met andere Kerken. Het vita
communis is vervolgens noodzakelijk, omdat de Kerk op aarde
geroepen is het beginsel van de liefde te vertegenwoordigen en
in de wereld voor de Naam des Heeren te getuigen en strijd te
voeren. Dit is alleen mogelijk, wanneer een aantal Kerken haar
krachten en genadegaven tesamenbrengen. In het bijzonder
geldt dit van de strijd, die de Kerk te voeren heeft tegen de
leugen van de ketterij door het opstellen van de belijdenis. Een
enkele Kerk is niet in staat een belijdenis op te stellen, te handhaven of te corrigeren.
Deze noodzakelijkheid van het vita communis doet echter
niets af aan Kuyper's fundamentele stelling, dat het Kerkverband accidenteel is ten opzichte van het instituut. Het doorslaande bewijs hiervoor is, dat het wezen van het instituut volledig in de plaatselijke Kerk gegeven is en dat dus het Kerkverband alleen het welwezen aan het wezen kan toevoegen.
Het Kerkverband verhoudt zich tot het instituut zoals dit laatste
zich verhoudt tot het organisme. Het instituut is accidenteel
en kan dus gemist worden, ofschoon het toch uit het wezen
voortvloeit en noodzakelijk kan genoemd worden.
In het
instituut is de plaatselijke Kerk essentieel, het Kerkverband
secundair en accidenteel.
Dit fundamenteel beginsel is de toetssteen van alle gemeenschappelijk leven der Kerken. Er zijn verschillende vormen
van Kerkverband mogelijk, maar deze moeten toch altijd van
zodanige aard zijn, dat de plaatselijke Kerken niets van haar
zelfstandigheid verliezen.
De inrichting van het vita communis kan alleen uitgaan van
de plaatselijke Kerken. De verbinding van de Kerken, hoewel
verplicht en noodzakelijk kan alleen tot stand komen door vrije
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aaneensluiting of confoederatie. Toch is de eenheid van leven
reeds tevoren aanwezig, namelijk in de raadsbesluiten van God
en in het lichaam van Christus. Er moet echter nog iets gebeu
ren, waardoor datgene, wat in de praedestinatie ligt, ook wer
kelijkheid wordt. Dit is nu de vrije aaneensluiting. Het vita
communis ligt potentieel in het besluit Gods, maar komt eerst
tot stand in confoederatie en stipulatie. Kuyper past hier het
zelfde principe toe als bij de verklaring van het ontstaan van
het plaatselijk instituut. Zoals de plaatselijke Kerk tot stand
komt door de verplichte, maar vrije aaneensluiting van de
afzonderlijke personen, zo wordt het Kerkverband gevormd door
vrije, maar verplichte verbinding van plaatselijke Kerken. г о в )
Voorwaarde en waarborg zowel van het plaatselijk instituut
als van ieder verband van Kerken is gelijkgezindheid, overeen
stemming in beginsel. In het bijzonder is de eenheid van belij
denis de onmisbare grondslag, waarop alle Kerkverband moet
worden gebouwd. Het vormen, zuiver houden en handhaven
van de gemeenschappelijke belijdenis is dan ook het eerste en
voornaamste doel van dit vita communis. Hierin stelt Kuyper
het stelsel van vrije confoederatie tegenover de dwangkerk, de
volkskerk en de synodale organisatie, die verbinden wat niet
één van beginsel is, een veelheid van gezindten in zich sluiten
en daardoor in het uitwendige een eenheid vormen, waaraan geen
echte innerlijke eenheid beantwoordt. Van het begin af aan
heeft Kuyper dit beschouwd als de hoofdfout van de synodale
organisatie en de oorzaak van het bederf in de Nederlandse
Hervormde Kerk. 209 )
In beginsel kan het vita communis zich uitstrekken over de
gehele aarde. Alles wat op aarde, hoe gebrekkig ook, een openbaring is van het Lichaam van Christus biedt een obiect waarmede Kerkverband moet worden gezocht en onderhouden. De
verplichting tot correspondentie of confoederatie mag dus niet
worden beperkt tot de Kerken van eenzelfde land. Het ideaal
zou eerst dan bereikt zijn, als alle Kerken op aarde in één confoederatie samenleefden, in één concilie de kerkelijke macht
konden samenbrengen en in éénzelfde confessie zich konden
uitspreken. Zo was het dan ook oorspronkelijk, maar de Reformatie heeft deze oecumenische Kerk voor goed onmogelijk gemaakt. De volstrekte eenheid in belijdenis, Kerkregering en
liturgie is wel het diepst gekoesterd verlangen van alle kinderen
Gods, maar moet als een hemels ideaal worden beschouwd, dat
г|И

) Locus de Ecclesia, 171, 252, vv., 259.
г»») Traciaat, 77 vv. Locus de Ecclesia, 252 vv.
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op aarde niet voor verwerkelijking vatbaar is. Het wezen van
de belijdenis, de eredienst en de Kerkregering had volgens
Kuyper één moeten blijven, maar hogere eisen durft hij aan de
eenheid der Kerken niet te stellen. Van de ideale eenheid
blijft slechts over, dat van alle andere Kerken, die nog openbaringen zijn van het Lichaam van Christus, de Doop erkend
moet worden.210)
Dit eerste beginsel, volgens welk geen enkele Kerk van het
verband mag worden uitgesloten, wordt door een tweede beginsel beperkt en gedetermineerd. De vorm van het Kerkverband
is afhankelijk van de overeenstemming in belijdenis en de
omstandigheden van plaats.
Kerkverband immers komt tot
stand door vrije aaneensluiting van gelijkgezinden en zal dus
verschillende vormen aannemen, naargelang de overeenstemming in belijdenis meer of minder volmaakt is en de omstandigheden een min of meer vast Kerkverband mogelijk maken en
eisen. 211 )
In volmaakte vorm is het vita communis alleen mogelijk tussen
die Kerken, die in belijdenis, Kerkregeling en taal één zijn en
tegelijk geographisch op elkander zijn aangewezen. Dit synodaal verband kan derhalve niet als eis worden gesteld aan de
ecclesia catholica. Alleen de nationale verhoudingen maken een
dergelijke synodale Kerkvorm mogelijk. Verschillen van taal,
volksaard, levensusantiën der volkeren en grote afstanden vormen de hinderpalen voor een grotere uitbreiding van deze
Kerkorde.
Plaatselijke Kerken met eenzelfde belijdenis binnen de grenzen van één land moeten zich tot een synodaal Kerkverband
verenigen. In zijn geheel staat dit onder het bestuur van de
synode, streeksgewijs staan de plaatselijke Kerken bovendien
onder de classes. De classicale vergaderingen worden gevormd
door de vertegenwoordigers van de plaatselijke Kerken; uit en
door de classes worden deputaten ter synode gezonden. Is er
echter geen classis of synode bijeen, dan bestaan er slechts naast
elkander liggende Kerken. De synode komt en gaat zonder
enige commissie of blijvend bestuur achter te laten. Buiten de
vergaderingen om komt het synodaal verband alleen tot uiting
in het gemeenschappelijk bezit van formulieren, leerdienst en
eredienst en in de verzorging van gemeenschappelijke belangen.
De macht van de synodale en classicale vergaderingen staat
21
0) Encyclopedie, III, 228. Locus de Ecclesia, 253. Pro Rege,
Calvinisme en Revisie, 8.
211
) De Heraut, no. 751. Tractaat, 77.
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in rangorde niet boven de macht van de plaatselijke Kerken.
Kuyper erkent slechts een bijeenvoeging van de kerkelijke
macht; de plaatselijke Kerken leggen hun gezamenlijke macht
in de meerdere vergaderingen. Toch staan deze vergaderingen
boven de afzonderlijke Kerken, zodat het aan deze niet vrij
staat tegen de besluiten in te gaan of tegen de formulieren te
leren. Hij erkent in het synodale bestuur een bijzondere werking van de Heilige Geest.
Buiten de landsgrenzen treedt in de plaats van dit synodaal
verband het lossere Kerkverband met buitenlandse Kerken,
welke dezelfde belijdenis bezitten. De meest geëigende vorm
hiervoor is de zogenaamde correspondentie met de bedoeling
om de eenheid van belijdenis te handhaven, de overgang van de
ene in de andere Kerk mogelijk te maken en leden van buitenlandse Kerken toe te laten tot de Sacramenten.
De minimale vorm van Kerkverband ontstaat niet door vrije
aaneensluiting of door afspraak, maar gaat stilzwijgend toe. Deze
zwakste vorm uit zich in de wederzijdse erkenning van de Doop
en omvat dus alle Kerken, waarin de Doop nog geldig wordt
bediend. Kuyper noemt dit de wijdste kring van de zichtbare
Kerk, welke zich overal uitstrekt waar nog enigszins een openbaring van het Lichaam van Christus wordt gevonden.
Deze
zichtbare Kerk beantwoordt aan de algemene Kerk, waarover
Calvijn en de gereformeerde theologen spreken, met dit belangrijke verschil echter, dat de ecclesia universalis bij Calvijn een
institutair karakter draagt, terwijl Kuyper slechts de eenheid
der Kerk als zichtbaar organisme kent en de universele eenheid van het instituut radicaal ontkent. *")
IV Het gezag in de Kerk.
De kern van het instituut is het kerkelijk gezag. In de onmisbaarheid van het gezag ligt de noodzakelijkheid van het instituut. Dit is het motief, dat van het begin af aan Kuyper's voorliefde voor de vaste Kerkvorm of het instituut geleid heeft.
God heeft alle gezag in de Kerk toevertrouwd aan Christus,
die niet als God, maar als middelaar tot koning over de Kerk is
aangesteld. Christus oefent Zijn macht uit rechtstreeks en door
middel van mensen. De onmiddellijke uitoefening bestaat hierin,
гіг
) Locus de Ecclesia, 264 vv. Tractaat, 33, 78. De Heraut, no. 751: „Als
organisme is de kerk altijd één geweest en is zij nog één. Er is en blijft
zoo voor als na de Hervorming maar één zichtbare kerk op aarde, maar
wat niet bleef, doch wegviel, was de eenheid van het instituut."
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dat Christus in de Kerk leeft, in haar Zijn offerande bedient en
Zijn Woord en Sacrament in stand houdt. Geen enkel ogenblik
mag de Kerk dus losgemaakt worden van de voortdurende profetische, priesterlijke en koninklijke actie van Christus. Hij is
present in Zijn Kerk op aarde in de meest eigenlijke zin van het
woord. Deze tegenwoordigheid is wel gebonden aan instellingen, namelijk de bediening van Woord en Sacrament, maar zij
berust in de unio mystica met de gelovigen. Dit is het persoonlijk regiment van Christus.213)
Kenmerkend voor het instituut als zodanig is de uitoefening
van Christus' macht door het instrumenteel gebruik van menselijke personen. Alle machtsoefening in de Kerk steunt op
Christus' tegenwoordigheid in de personen of de mystieke vereniging van de verlosten met hun Verlosser. Deze macht staat
dus niet tegenover of naast de koninklijke macht van Christus,
maar is er aan ondergeschikt; de menselijke bediening dient
tot voertuig en instrument van Christus' macht. Met nadruk
leert Kuyper, dat alle macht door mensen in de Kerk uitgeoefend slechts potestas ministerialis is en nooit potestas magistralis kan zijn. Christus heeft gewild, dat de ambtsdragers
slechts uitvoerders zouden zijn van Zijn wil, en Hij heeft hun
niet de bevoegdheid gegeven zelf over enige zaak te beschikken. Recht om te bevelen en daden van hoogheid als souverein
uit te oefenen berust onder mensen bij niemand, want alleen
Christus is souverein over Zijn Kerk. Het is duidelijk, dat Kuyper hiermede een tegenstelling wil construeren met de leer van
de Katholieke Kerk. '")
De tegenwoordigheid van Christus in de personen is echter
niet de volledige verklaring van het gezag in de Kerk, want
Christus is niet meer persoonlijk, dat wil zeggen op zichtbare
wijze bij de Zijnen. Er is maar eenmaal een zending van Christus naar de aarde geweest; met Christus' opvaren ten hemel
heeft deze opgehouden en is thans vervangen door de zending
van de Heilige Geest. De Kerk heeft dus haar Hoofd in de
hemel, maar de Heilige Geest legt de band tussen het Messiasambt en het kerkelijk ambt op aarde. Daarom moet de Heilige
Geest de eigenlijke bezieler van het ambt worden genoemd.
Christus bestuurt de Kerk door Zijn Geest.211!)
De indirecte werking van Christus' gezag in de Kerk komt op
2")
*")
55. De
sis)

Locus de Ecclesia, 273, 379. Tractaat, 13 vv. E Voto, II, 133.
Locus de Ecclesia, 284, 287. Tractaat, 15 vv., 42. Het Calvinisme, 53,
Heraut, 22 Januari 1888, no. 526.
Tractaat, 22 vv.
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twee manieren tot stand, namelijk in het algemeen ambt of het
ambt der gelovigen en in het bijzonder ambt, dat weer buitengewoon of gewoon kan zijn.
Onder hen, die aannemen, dat Christus bij het bestuur der
Kerk gebruik maakt van de hulp van mensen, onderscheidt
Kuyper twee richtingen: zij, die de lijn laten lopen van boven
naar beneden, namelijk uit Christus onmiddellijk in de ambten
en zij, die de lijn laten lopen van beneden naar boven, namelijk
uit de gelovigen opklimmend in de ambten. Deze laatste is de
gereformeerde opvatting. De macht van Christus daalt af in de
gemeenschap van de gelovigen en klimt dan op in de bijzondere
ambten. Deze macht ontstaat in de coetus fidelium door de
unio mystica, namelijk door wedergeboorte, bekering en verlichting. De wedergeboorte is de mystieke band met Christus.
In de bekering wordt dit nieuwe leven bewust. Door de verlichting worden de gelovigen onderwezen in het Woord en de
ordinantiën Gods en ontstaat het bewustzijn van de roeping om
zich elk ogenblik beschikbaar te stellen voor de dienst van God.
Alles wat ten bate van de Kerk en in opdracht van Christus
wordt gedaan heeft een ambtelijk karakter. De gemeenschap
van de gelovigen draagt dus alle potestas dogmatica, ordinane
en iudicans in eigen schoot en het ideaal zou zijn, als ook die
uitvoering van deze macht berustte bij de gemeenschap. Maar
omwille van de zondige beperktheid wordt nu, hetgeen op allen
rusten moest, overgedragen op een kleine kring, die op bijzondere wijze in het ambt gesteld is. ""J
Het algemeen ambt gaat aan het bijzonder ambt vooraf, want
bij het ontstaan van een Kerkinstituut rust op de gemeenschap
van de gelovigen de ambtelijke verplichting om bijzondere ambten in te stellen en over te gaan tot de verkiezing van ouderlingen, dienaren des Woords en diakenen. Is eenmaal de Kerk
geconstitueerd, dan blijft toch altijd het ambt der gelovigen de
bredere grondslag, waarop het bijzondere ambt zich uitbreidt.
Alle macht in de Kerk blijft geworteld in de gemeenschap van
de gelovigen en nooit mag daarom de benoeming van de ambtsdragers geschieden zonder de toestemming van de coetus fidelium. Op de gelovigen rust ook de plicht om de dragers van het
ambt weer in het rechte spoor te leiden, als zij niet Juist handelen. Wanneer de ambtsdragers door wangedrag of om een
andere reden uitvallen, keert de macht terug tot de gemeenг1в
) Locus de Ecclesia, 284, 291. Separatie en Doleantie, 10, 25. Over dit
punt heeft er meningsverschil bestaan tussen Kuyper en christelijk gere
formeerde theologen.
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schap. „Het bijzonder ambt is en blijft noodzakelijk en volstrekt
onmisbaar, maar toch is alleen het ambt aller gelovigen, gelijk
het in den hemel eens schitteren zal, het hooge, het heilige, het
heerlijke ideaal, dat uit Messias' ambt in het hart der zijnen
afstraalt." 217 ) Het is niet duidelijk, in welke zin Kuyper dit
voortbestaan bedoelt en evenmin of er verschil is tussen het
ambt der gelovigen en de algemene roeping en plichten van een
Christen. Kuyper kent echter in ieder geval aan dit algemeen
ambt hoger waarde toe dan aan de bijzondere ambten; dit is
een kenmerk van zijn democratisch Kerkbegrip.
Het gezag berust derhalve bij de Kerk zelve, dat is bij de
gemeenschap van de gelovigen, maar is voor de uitoefening
merendeels gebonden aan bepaalde personen en organen.
Christus oefent Zijn macht in de Kerk uit essentieel door het
ambt aller gelovigen, organisch door de aangestelde dienaren.
„Geestelijk streng monarchaal, zijnde een koninkrijk onder het
absolute koningschap van den Christus, is de Kerk dus in het
zichtbare beslist democratisch, maar voor haar bewerktuiging
aan den aristocratischen vorm gebonden."
Hiermede is Kuyper's opvatting over het gezag in de Kerk
volledig en juist geteekend. Deze verhouding tussen algemeen
en bijzonder ambt mag echter niet zo worden voorgesteld, als
zouden de gelovigen het gezag van Christus ontvangen en op hun
beurt het ambt op de dienaren overbrengen. En de gelovigen
én de bijzondere ambtsdragers ontvangen rechtstreeks hun roeping en hun gezag van Christus en staan dus in zoverre op één
lijn. De Gemeente staat niet over de dienaren en de dienaren
staan niet over de Gemeente, maar over beiden staat Christus,
die de onderlinge verhouding bepaalt door beider gezag te binden aan Zijn Woord.21S)
217
) Locus de Ecclesia, 284. Tractaat, 24, 68. Separatie en Doleantie, 10,
11, 25, ЭТ: „Ambt der geloovigen is alzoo еэп kerkrechtelijke uitdrukking,
die beteekent dat binnen de geïnstitueerde kerk op de leden dier kerk als
zoodanig zekere verplichtingen rusten, die een ambtelijk karakter dragen."
Kuyper maakt hier onderscheid tussen gelovigen in de zin van bekeerden
en gelovigen in kerkrechtelijke zin en tracht hierdoor de bedenkingen van
Bavinck te weerleggen. Locus de Ecclesia, 284. Tractaat, 24, 08.
«») Tractaat, 28,'29, 42, 53. Het Calvinisme, 55: „Dit bepaalt tevens de regeering dezer kerk op aarde. Hij regeert Zijn kerk door het Woord dat Hij
haar gaf en door den Heiligen Geest, die in haar leden werkt. En voorts is er
van hoogheid onder de geloovigen geen sprake. Er zijn alleen Dienaren,
die dienen, leiden, regelen. Een in hart en nieren presbyteriaansch regiment. Uit de gemeente, de macht door Christus in haar gelegd, in de
dienaren opkomende, en aan haar door broederen bediend. Monarchaal is
Christus' Koningschap, maar de regeering der kerk op aarde democratisch
in merg en been." Verg. Confidentie, 74.
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Het bijzonder ambt is oorspronkelijk als één enkelvoudig buitengewoon ambt ingesteld in het apostolaat. De uitbreiding van
de Kerk maakte de splitsing van het leerambt, regeerambt en
het ambt der tafelen noodzakelijk. Zo zijn de drie of vier bijzondere ambten ontstaan, namelijk de dienaren des Woords of
de herders, de ouderlingen of de bestuurders, de diakens en de
leraren, maar deze laatsten worden door Kuyper niet altijd tot
de ambtsdragers gerekend. Deze gewone ambten zijn één in
wortel, maar gesplitst in hun werking, zoals ook het ambt van
profeet, priester en koning. De ambtsdragers ontvangen hun
uitwendige roeping van de Gemeente, de inwendige roeping echter en de sleutelmacht zelve ontvangen zij van den Heiligen
Geest en van Koning Christus. Deze sleutelmacht of macht om
te binden strekt zich uit op drieërlei terrein, te weten over de
genademiddelen, de orde der Kerk en de rechtspraak. De sleutelmacht over Woord en Sacrament berust bij de dienaren des
Woords, de macht over de orde der Kerk en de rechtspraak
bij het college van ouderlingen. Hierbij komt nog het diaconaat
als het ambt der christelijke liefde. Het leraarsambt wordt hier
niet vermeld. "·)
Op de eerste en voornaamste plaats staat de macht der Kerk
in de bediening van het Woord, want het instituut is immers
niets anders dan een instelling voor de Dienst des Woords, waaruit elke andere kerkelijke macht voortvloeit. Christus regeert
de Kerk door Zijn Woord en Geest; de Heilige Geest treedt als
getuige voor de gelovigen in het geschreven Woord. ^ 0 )
Het is niet voldoende, dat dit Woord wordt gelezen, aanvaard
en nagesproken. De Kerk moet het in zich opnemen en zich
geheel eigen maken. Dit nu bewerkt de Heilige Geest in het tot
stand komen van het dogma, dat is „in de zoo zuiver mogelijke
voor het helder verstand geformuleerde belijdenis van die
waarheid, die het Woord ons brengt aangaande den eeuwigen
God." Zo ontstaat uit de Dienst des Woords door de werking
van de Heilige Geest de belijdenis. De voornaamste taak van
het instituut ligt in het tot standbrengen en handhaven der belijdenis als middel tot zuivere prediking van het Woord.*")
Het belijden is een kenmerk van het zichtbaar organisme als
eerste uiting van de zichtbare Kerk, maar de term „belijdenis"
of „confessie" wordt door Kuyper gereserveerd voor de stationaire geloofsformuleringen van de Kerk als instituut. Hij bena»«) Tractaat, 18 vv., 54.
==») E Voto, II, 134 w .
22») Tractaat, 25.
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drukt hierin het werk van de Heilige Geest, die aan de Kerk het
Woord heeft geschonken en bovendien voortdurend bezig is dit
Woord uit te leggen door middel van de natuurlijke en wettige
organen in het geheel van de Kerk. Tegenover de Ethische
Theologen, die de invloed van de Heilige Geest beperkten tot
een subiectief werk in het hart van de individuele leken en
leraars stelt Kuyper de gereformeerde leer van „een obiectief
werk des Heiligen Geestes in het organisch geheel der Kerk."" 2 )
De Heilige Geest werkt niet alleen in de afzonderlijke ambtsdragers, maar ook in de vergaderingen van deze kerkelijke ambtenaren en wel zo, dat een synode of officiële en wettige kerkelijke vergadering hoog in gezag staat boven de afzonderlijke
personen en boven alle particuliere conferenties; want zulk een
vergadering, mits organisch samengekomen, representeert de
macht van Christus over heel Zijn Kerk. Kuyper erkent dus in
de uitspraken van kerkelijke synoden groot gezag. Hij voegt
hieraan echter onmiddellijk de waarschuwing toe, dat de uitspraak van een synode toch nooit vereenzelvigd mag worden met de uitspraak van de Heilige Geest, omdat er altijd een
klove blijft tussen het onfeilbaar woord van de Heilige Geest
en het feilbaar mensenwoord. Niet de belijdenis is norm voor
het geloof, maar het Woord. "3)
Kuyper tracht zorgvuldig het midden te houden tussen de
overschatting van de belijdenis — welke hij aan de Katholieke
Kerk toeschrijft — en de verwaarlozing of minachting voor de
belijdenis door Modernen en Ethischen. Het gevolg hiervan is,
dat zijn ideeën hierover niet tot helderheid kunnen geraken.
Criterium voor het geloof kan de belijdenis nooit zijn. Het dogma
is altijd voor verbetering vatbaar en kan zelfs op een dwaalspoor
leiden. Hier staat echter tegenover, dat de Heilige Geest ook
door deze afwijking en dwaling heen de Kerk steeds verder
voert en geleidt in alle waarheid. Een dogma wortelt diep in
het hart der Kerk, want de Heilige Geest bereidt het voor in de
harten der gelovigen en praesideert tenslotte in de saamgekomen vergadering, waarin de waarheid tegen de leugens van de
ketters wordt beveiligd. „Die belijdenis ontvangt de Kerk dus,
niet als gedachtenvrucht van geleerde denkers, maar als dierbaar kleinood door den Heiligen Geest haar in de zielsworstelingen der geloovigen en in de bange nooden der kerk heerlijk
toebereid. Ze koestert die belijdenis als het kostelijk document,
saa) Revisie der Revisie-legende, 41, 85. 87.
22») Traciaat, 25, 103.
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waarbij haar triomf over ketterij en dwaling, dank zij 's Geestes
inwerking, erkend is. Ze gaat op die belijdenis af als het eenige
compas, dat haar veilig door de velerlei uitleggingen van het
Woord in de waarachtige beteekenis van dat Woord inleidt. En
zonder ooit of onder wat vorm ook, die belijdenis met het geheel
eenig Woord van God op gelijke lijn te stellen, houdt ze niette
min in de mogendheid des Heeren haar overtuiging staande, dat
zoolang er geen zuiverder belijdenis gevonden wierd, haar be
lijdenis de allereenvoudigste en vooralsnog volkomenst bereik
bare uitdrukking is van de volheerlijke waarheid, die ons God
heeft geopenbaard." іЫ) Deze tekst toont duidelijk zijn eerbied
voor de belijdenis en tegelijk de beperkingen, die hij zich hierbij
oplegt. Bij de behandeling van de ware en de valse Kerk en de
pluriformiteit van Kerk en belijdenis zal moeten blijken in hoe
verre hij het getuigenis van de Heilige Geest in het dogma en
dus de waarde van de belijdenis heeft weten te combineren met
relativisme en subiectivisme ten opzichte van de confessies der
verschillende Kerken en dus ook ten opzichte van de eigen
Kerk.
De belijdenis is een gemeenschappelijk bezit van een aantal
Kerken en de onmisbare grondslag van alle Kerkverband. Van
daar de noodzakelijkheid om formulieren van enigheid vast te
stellen, die echter geen macht over het geweten, maar uitslui
tend kerkelijk gezag bezitten. Betuiging van instemming be
tekent ook niet, dat men ze voor eensluidend met de volstrekte
waarheid acht, maar alleen, dat men de belijdenis als de zuiver
ste dusver bekende Kerkbelijdenis eert en haar alleen wil
laten varen, als zij niet in overeenstemming blijkt te zijn met het
Woord. Toch staat het aan niemand vrij tegen de formulieren
in de Kerk te leren. Als iemand meent, dat de confessie op een
bepaald punt niet juist is, kan hij gravamina indienen, maar
daarna heeft hij óf zich te onderwerpen aan de uitspraak van
de competente vergadering óf de Kerk te verlaten. Een plaatselijke Kerk mag nooit verandering brengen in de formulieren,
want zij zou zich vergrijpen aan gemeenschappelijk bezit. "")
Kuyper houdt rekening met de mogelijkheid van een revisie
der formulieren, waarbij echter het gezag van de Heilige Schrift
en het gereformeerd karakter der belijdenis onaangetast moeten blijven. Deze revisie mag alleen in zeer uitzonderlijke
omstandigheden plaats vinden, namelijk wanneer een aanzien"-*) Tractaat, 26, Locus de Ecclesia, 261.
225
) Tractaat, 25 vv., 78. Locus de Ecclesia, 261 vv.
legende, 83, 90, 143. Calvinisme en Revisie, 37.
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lijk verschil tussen de subjectieve overtuiging en de obiectieve
belijdenis tot de conclusie leidt, dat de formulieren niet meer
kunnen gelden als de juiste weergave van de Heilige Schrift. "*)
Bij het totstandkomen van een eventuele revisie moeten de
rechten van de Confessie gesauveerd worden. De formulieren
van Dordt, de cañones evengoed als de Belijdenis, zijn niet een
gewoon product van menselijke studie, maar het resultaat van
een diepere geestelijke ervaring, bij het licht van de Heilige
Geest door God aan Zijn Kerk geschonken. De symbolen staan
als een stuk van het leven der Kerk en als rechthebbende in de
Gereformeerde Kerken totdat uit het Woord Gods haar ongelijk
op enig punt is gebleken. De Belijdenis is in het bezit van rechten, haar door God en de historie geschonken en kan dus slechts
door een behoorlijk proces uit die wettig geldende rechten ontzet
worden. Daarom moet vóór en tijdens deze rechtszaak de Belijdenis volledig aanvaard worden door allen, die in dit rechtsgeding betrokken zijn. iï7 )
Bij dit alles blijft het beginsel van kracht, dat de consciëntiën
uitsluitend aan het Woord zijn gebonden. De aanvaarding van
de formulieren berust dus grotendeels op iuridische gronden,
in het bijzonder op de ondertekening der Confessie. Dit blijkt
vooral hieruit, dat ieder lid der Kerk gebonden is aan de formulieren in hun geheel, zolang deze nog niet gewijzigd zijn, ook
al zou hij persoonlijk in een bepaald punt een afwijkende overtuiging bezitten. Kuyper verdedigt in optima forma het iuridisch-confessionele standpunt. "·)
Uit de geschriften, waarin Kuyper tot 1880 tegen de ethischirenische theologen het gereformeerd standpunt inzake de Belijdenis heeft verdedigd, krijgt men de indruk, dat hij niet geheel
afkerig staat tegenover het denkbeeld van een revisie, ofschoon
het exceptioneel karakter er van ten sterkste wordt benadrukt.
Het ontbreken van een wettige synode en de aanwezigheid van
verschillende richtingen in de Nederlandse Hervormde Kerk
vormden echter een beletsel voor de realisering van een revisieplan.
Na de Doleantie kreeg de kwestie voor de Gereformeerden
een ander karakter. De noodzakelijke eenheid van geloof op de
basis van de formulieren van Dordt was hersteld en naar Kuyper's overtuiging vormde de synode van de Gereformeerde Kerken een wettig orgaan, bevoegd tot revisie der Confessie. Het
0
^527
) Revisie dei Revisie-legende, 40, 58, 146 vv. Calvinisme en Revisie, 41.
) Calvinisme en Revisie, 38 v.
8
» ) Revisie der Revisie-legende, 64 vv., 83. Calvinisme en Revisie, 38
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gevolg van deze verandering van situatie is echter geweest, dat
Kuyper zich in voorzichtiger termen over dit vraagstuk heeft
uitgedrukt. Hij meent, dat de tijd daartoe nog niet is gekomen
en een herziening grote schade aan de Gereformeerde Kerk zou
veroorzaken en acht het gevaar niet denkbeeldig, dat door de
aanpassing aan het veranderde bewustzijn moderne, ongerefor
meerde elementen in de Belijdenis zouden binnensluipen. De
calvinistische theologie is naar zijn mening nog niet voldoende
ontwikkeld, om aan de formuleringen de passende gedachten te
verschaffen. Als bezwarende omstandigheid beschouwt hij, dat
op samenwerking met buitenlandse Kerken geen kans bestaat.
Kuyper houdt het daarom in 1891 voor het beste „te laten
staan wat staat en in een appendix een nadere verklaring aan
de belijdenis toe te voegen." Maar zelfs zulk een minder ingrij
pende maatregel durft hij niet direct aan te raden. ! , г в )
Met de macht ten opzichte van het Woord is elke andere acti
viteit der Kerk verbonden, want doel en roeping van het ambt
is „om het Woord Gods waar te maken, te verwerkelijken, te
realiseeren met onweerstandelijke macht." De regering der
Kerk en de tucht behoren echter tot het gebied van het Kerk
recht, terwijl ook de liefdedienst en eredienst buiten het onder
werp van deze studie vallen. M 0 )
V

De Vrije Kerken.

Van meetaf heeft Kuyper strijd gevoerd tegen de inmenging
der overheid in kerkelijke zaken en tegen de volkskerk. Deze
beide waren historisch ten nauwste verbonden, want de volks
kerk was een Staatscreatuur en een gematigde voortzetting der
oude Staatskerk. In zijn vroegere geschriften heeft hij daarom
bijna geen onderscheid gemaakt tussen de volledige scheiding
van Kerk en Staat en de bestrijding der volkskerk. Het beginsel
van vrijheid eiste zowel het losmaken van alle banden, die de
2îe

) Calvinisme en Revisie, 41, 43, 46. Verg. L. Ρ r a a m s m a, 92, vv.
») A. K u y p e r , Ome Eeredienst, Kampen, 1911, 12. Kuyper fundeert
de noodzakelijkheid van een geordende eredienst op het karakter van ver
gadering, dat elke samenkomst van gelovigen draagt. Deze vergadering
verdient echter de naam van eredienst alleen dan, wanneer het tevens
een samenkomst met God is. 21: „Ook de Gemeente leeft slechts in die
oogenblikken geestelijk op, als ze saâm, als Gemeente, de nabijheid van
haar God ontwaart en de tegenwoordigheid van den Heilige ontdekken
mag, d.i. wanneer ze in haar saamvergaderingen tevens samenkomst met
haar God is." Kuyper heeft geen uitgewerkte theorie over de eredienst
g3geven. Zijn doel is de zuiver gereformeerde liturgie te herstellen volgens
de geest van Calvijn en de Vaderen.
23
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Kerk en de Staat gebonden hielden, als de oplossing van de
valse eenheid der volkskerk. Hij meende wellicht, dat het eerste
vanzelf het tweede met zich zou brengen.
Dit verband is blijven bestaan. De argumenten, welke gelden
tegen de inmenging der overheid worden ook tegen de nationale
Kerk ingebracht. Tegenover beide stelt hij zijn ideaal van de
Vrije Kerken. In het meningsverschil over artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis zijn beide punten samengekomen. Toch
heeft hij in latere geschriften de motieven duidelijk onderscheiden. In De Gemeene Gratie worden de verhouding van Kerk en
Staat en de volkskerk afzonderlijk behandeld. De Kerk was nu
geheel onafhankelijk geworden, terwijl de volkskerk nog verdedigers vond onder de voorstanders van volledige scheiding van
Kerk en Staat.
De Kerk is het instituut van de particuliere genade, terwijl de
Staat uit de gemene gratie voorkomt. Vandaar het wezenlijk verschil tussen de autoriteit en het optreden van de burgerlijke overheden en van het kerkelijk gezag. De overheid is niet bekwam
om enige invloed op kerkelijk terrein uit te oefenen, want de
gemene gratie is onmachtig om haar te brengen tot de waardering van het Evangelie. Zij kan wellicht de Kerk op hoge
waarde schatten, maar slechts om accidentele redenen; de
wezenlijke waarde der Kerk blijft voor de overheid verborgen,
omdat deze uitsluitend kan gekend worden door het licht van de
particuliere genade. De Kerk in haar wezen bevindt zich buiten
de gezichtskring van de burgerlijke overheid.2S1)
Hieruit volgt, dat de Staat nooit gezag in of over de Kerk mag
uitoefenen en dat de overheid de vrijheid van de Kerk om zich
te ontwikkelen volgens eigen beginsel moet erkennen. Kuyper
heeft dit vastgelegd in zijn axioma's: de vrije Kerk in de vrije
Staat en: Souvereiniteit in eigen kring. Kerk en Staat vormen
twee onderscheiden levenskringen, de kring van het natuurlijke
leven of van de gemene gratie en de kring van het bovennatuurlijke leven, de wedergeboorte of de particuliere genade. In
beide levenskringen wordt het gezag uitgeoefend bij de gratie
Gods. Maar zowel in de Kerk als in de Staat heeft dit niets
anders dan de autoriteit van God boven zich, zodat zij vrij en
onafhankelijk naast elkaar staan. 232 )
2«)
De Gemeene Oratie, III, 20, 107 w . , 221.
ï' 2 ) De Gemeene Gratie, III, 219. Het Calvinisme,
vereiniteit in eigen kring strekt zich verder uit dan
Kerk en Staat." Hieronder wordt van Calvinistische
het huisgezin, het bedrijf, de wetenschap, de kunst, en

97, 82: „De soude verhouding van
zijde verstaan, dat
zooveel meer, maat-
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Hiermede is de verhouding van Kerle en Staat echter nog niet
voldoende bepaald. Want uit dit beginsel van vrijheid en onaf
hankelijkheid volgt niet, dat de Staat ten opzichte van de Kerk
geen enkele verplichting heeft. De overheid in haar hoedanig
heid van „dienaresse Gods" is gehouden en geroepen om aan
het Evangelie vrije toegang te verzekeren en de voortgang en
bloei van de Kerk te bevorderen ook buiten de grenzen van
haar gebied en met alle middelen, die haar ten dienste staan,
mits deze niet in strijd komen met de aard der Kerk. Als souverein bij de gratie Gods is de overheid verplicht al wat waar
en goddelijk is te handhaven en dus ook de ware Kerk te be
schermen. Over deze ideale verhouding van de Staat tot de Kerk
kan volgens Kuyper geen verschil van mening bestaan. Hier
mede wordt aan de overheid geen kerkelijke of religieuse macht
toegekend, want het gaat hier over een zuiver politieke ver
plichting. De overheid, regerend bij de gratie Gods is gehouden
de eer van God te handhaven. =")
Het is niet duidelijk, hoe deze stelling over de ideale ver
houding van de Kerk tot de Staat in overeenstemming kan wor
den gebracht met de bewering, dat de overheid als zodanig
onmachtig is de Kerk op haar juiste waarde te schatten. Deze
verplichting kan immers alleen gelden voor hen, die tot de
kennis van de ware Kerk zijn gekomen en verlicht zijn door de
particuliere genade. In dat geval echter handelt die overheid
niet meer uitsluitend krachtens de gemene gratie. Voor een
niet-gelovige heeft deze absolute verplichting geen betekenis. *'*)
schappelijke kringen vormen, die niet aan den Staat hun aanzijn danken,
noch oak aan de hoogheid van den Staat hun levenswet ontleenen, maar
gehoorz.-iint'ii aan een hoog gezag in eigen boezem, dat evenals de Staatssouvereiniteit heerscht bij de gratie Gods." A. K u y p e r , Souoereiniteit in
eigen kring, Amsterdam, 1880, 17: „Voor dien kring trok Bilderdijk den
omtrek, toen hij de volkssouvereiniteit ontwortelde met de bijl van zijn
lied; gaf Da Costa den levenstoon aan door zijn hymne voor den Souverein
Messias; en schreef ten leste Groen van Prinsterer het staatsrechtelijk
Credo door zijn sprekende formule van „Souvereiniteit in eigen kring."
-3») De Gemecne, Gratie, III, 220 v., 239. Traclaat, 57.
г34
) De Gemeene Gratie, III, 221: „Absoluut, in hét afgetrokken genomen, is de zaak dus spoedig uitgewezen. Elke Overheid is verplicht,
als dienaresse Gods aan de kerk van Christus in alle steden en dorpen
onder haar gezag, op de meest voorkomende wijze geheel vrij spel te laten
voor de vervulling van haar geestelijke roeping. Doch hiermede is de zaak
niet afgedaan.... Absoluut moet elke Overheid het Evangelie, en dus ook
de kerk, als een gave Gods aan haar land begroeten, en in het afgelrokkene
gaat dit voor elke Overheid, dus ook voor den keizer van China en voor den
Emir van Afghanistan door. Maar hieruit volgt geenszins, dat daarom elke
Overheid van Godswege reeds ontving wat onmisbaar is, om die roeping
te kunnen vervullen. Het Evangelie van Christus, juist omdat het een Goddelijke kracht is, is niet te waardeeren door menschelijk inzicht. De ge-
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Aldus bepaalt Kuyper de ideale of abstracte relatie van Kerk
en Staat. Zodra het echter gaat over de werkelijke verhouding,
blijkt, dat allerlei omstandigheden deze onmogelijk maken en
absolute neutraliteit van de Staat ten opzichte van de Kerk eisen.
„Het afgetrokkene is waar en heilig in zich zelf, maar komt in
het leven nooit voor." In het Tractaat volstaat hij met een verwijziging naar de „droeve uitkomsten," waartoe de bemoeiing
van de Staat heeft geleid en die een schier algehele onthouding
van de overheid noodzakelijk maken. In latere werken, vooral
in De Gemeene Gratie, heeft Kuyper de oorzaken van deze
tegenstelling tussen ideale en werkelijke verhouding tot in
bijzonderheden behandeld. 235 )
De meest belangrijke omstandigheid is het feit, dat de Kerk
in een veelheid van vormen optreedt. Door niets ondergaat de
verhouding van Kerk en Staat zo sterke verandering als door het
splijten van de éne zichtbare Kerk in verschillende Kerken van
onderscheiden, deels zelfs van tegenstrijdige belijdenis. De
stelling, dat de overheid de ware Kerk moet beschermen en
alle valse godsdienst uitroeien, behoort thuis in een gedachtenwereld, waarin de eenheid van de zichtbare Kerk nog als vaststaand axioma wordt aanvaard. Maar zodra diverse Kerken
binnen de grenzen van een Staat optreden, moet de overheid
haar houding veranderen. 2Se )
Als er één Kerk is, kan het de taak van de overheid zijn deze
te beschermen en zelfs voor haar uitbreiding zorg te dragen.
Maar als er onderscheiden Kerken zijn wordt dit onmogelijk.
Aan hen, die artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis
ondanks het veranderde inzicht omtrent de eenheid der Kerk
toch nog willen handhaven stelt Kuyper de vraag: „Hoe moet
de overheid, als ze op haar erf meer dan één zichtbare Kerk
vindt, uitmaken welke onder die velen de enig ware zij." Is zij
hiertoe niet in staat, dan moet ook alle eenzijdige bescherming
wegvallen en kan het standpunt van de overheid geen ander zijn
dan stricte neutraliteit. 237 )
Wat is dan nog de waarde van de ideale, abstracte verhouding? Het onderscheid tussen ideaal en werkelijkheid is waarschijnlijk bedoeld als antwoord op de critiek, welke op zijn vroe-

meene gratie, hoe hoog ook opgevoerd, is ten eenenmale ontoereikend om
de heerlijkheid van het Evangelie in te zien."
235) Tractaat, 57.
"o) De Gemeene Gratie, 231, vv., 240.
237
) De Gemeene Gratie, III, 249. Hel Calvinisme, 92 v.
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gère geschriften is uitgeoefend. "") Hierin heeft Kuyper tevens
liet middel gevonden zijn afwijking van de oude gereformeerde
leer tot het noodzakelijke minimum te beperken door deze toe te
schrijven aan de omstandigheden en het veranderde inzicht betreffende de eenheid der zichtbare Kerk. Kuyper erkent, dat
hij zich voor zijn leer betreffende de vrije Kerken niet kan beroepen op de gereformeerde theologen.S3e) Maar de oorzaak
hiervan is, dat deze er nog niet in waren geslaagd de beginselen
van de Reformatie op alle punten consequent door te trekken;
juist wat betreft de verhouding van Kerk en Staat hadden ze zich
niet los kunnen maken van de roomse, middeleeuwse ideeën en
toestanden, die in strijd waren met het Evangelie. Hij geeft toe
van de traditionele opvatting af te wijken, maar leert toch met
beslistheid, dat het princiep van de vrije Kerk in de vrije Staat
zuiver gereformeerd is. In strijd met hun eigen beginselen hebben Calvijn en zijn volgelingen de byzantijnse practijk en leer
betreffende de verhouding van Kerk en Staat overgenomen.
Het Calvinisme heeft niet onmiddellijk afgerekend met de dwaling over de eenheid van de zichtbare Kerk. „De overheid had
dus niet te oordelen, niet te keuren noch zelf te beslissen. Er
was slechts één Kerk van Christus op aarde en die enig denkbare Kerk had zij tegen schisma, haeresie en secte te beveiligen." De eenheid van de zichtbare Kerk heeft het Calvinisme
verhinderd met de valse verhouding tussen Kerk en Staat af te
rekenen. Typerend is de wijze, waarop Kuyper uit de interpretatie van artikel 36 argumenteert. In de geest van de tijd
kan dit artikel niets anders betekenen, dan dat de overheid verplicht is de ketters te vervolgen en ter dood te brengen. Hij
is er van overtuigd, dat „de vaderen" deze monstrueuse stelling
niet uit eigen beginsel hebben afgeleid, maar uit de roomse
î3e
) De Gemeene Grotte, III, 93: „Intusschen is totdusver door tegenstanders meer de aandacht gevestigd op zijn bestrijding van dezen éénen volzin (art. 36), dan op hetgeen positief door hem daartegenover werd gesteld. Omdat de aanhangers der Fransche Revolutie tegen art. 36 gekant
zijn, achtte men te mogen onderstellen, dat hij derhalve in zake de verhouding tusschen Kerk en Staat met de liberalen liep. En wel zagen enkele
anderen iets nauwkeuriger toe, maar toch ook dezen zochten nog altoos
houvast aan een enkele min gelukkige uitdrukking, die hem voor twintig
en meer jaren ontvallen was, dan dat zij poogden zich rekenschap te geven
van zijn wezenlijke bedoeling. Hiertoe werkte tevens mede, dat hij nog nimmer aanleiding had gevonden om zich in geordenden samenhang en eenigszins volledig over dit gewichtig punt uit te laten. Nu zich daartoe in de
reeks dezer artikelen ongezocht de gelegenheid aanbiedt, wenscht hij daarom deze leemte aan te vullen. Iets wat hem het recht geeft, van zijn beoordeelaars te vergen, dat zij voortaan bij hun bestrijding uitsluitend naar
deze nu volgende uiteenzetting verwijzen zullen."
" Ό Tractaat, 186.
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practijk hebben overgenomen. Een bewijs voor zijn bewering,
dat hij de juiste conclusie heeft getrokken uit de calvinistische
beginselen ziet Kuyper hierin, dat de Calvinisten altijd hebben
vastgehouden aan de zelfstandigheid der Kerk en dat het idee
van de vrije Kerk op calvinistische bodem is ontstaan. ^ 0 )
Terecht noemt Kuyper de souvereiniteit van de Kerk een
netelig vraagstuk. De moeilijkheid ligt niet in de kwestie zelf
— deze is voor Kuyper voldoende duidelijk — maar in de leer
van Calvijn en zijn volgelingen en vooral in het standpunt van
de Baptisten en de Remonstranten, die tegen het Calvinisme
de vrijheid van de Kerk hebben verdedigd. Hij weet zich hier
in ongewenst gezelschap en moet erkennen: „Voor de hand ligt
dan ook de beschuldiging, dat we met de vrijheid van religie te
kiezen niet den handschoen voor het Calvinisme opnemen, maar
lijnrecht tegen het Calvinisme ingaan." ^ 1 )
Hiermede is zijn houding tegenover de nationale- of volkskerk
ook reeds voor een groot gedeelte verklaard. Want de oorzaak
van de volkskerk ligt juist in de verbinding van de Kerk aan
de Staat. Als de vrijheid en zelfstandigheid van de Kerk wordt
erkend, verdwijnt ook het historisch en logisch fundament van
de nationale Kerk. Kuyper heeft echter tegen de volkskerk als
zodanig bijzondere bezwaren.
De volkskerk is in strijd met het oecumenisch karakter der
Kerk en met de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken. De
Kerk is met Christus' komst wereldkerk geworden en daardoor
losgemaakt van de banden, waarmee zij tevoren aan het burgerlijke en nationale leven gebonden was. De nationale Kerk van
Israël was nog geen Kerkinstituut in eigenlijke zin, maar slechts
een voorbereidend stadium. Zodra met Christus' komst de voltooiing gekomen was en de scheuring tussen Israël en de volkeren opgeheven, kon de Kerk weer optreden als het organisme
van het gehele menselijke geslacht en in de zelfstandige Kerkvorm, die door het organisch karakter van de Kerk werd vereist.
Zo is de Kerk wereldkerk geworden in plaats van volkskerk en
heeft zij tegelijkertijd een geheel zelfstandige organisatie ontvangen. '") De oecumenicitas sluit in, dat de Kerk de herstelling is van het gehele menselijk geslacht. De volkskerk is een
willekeurige beperking van deze wereldkerk binnen de grenzen
no) Tradaal, 48, 186. Encyclopedie, II, 609. De Gemeene Gratie, III, 233,
242.
2«) Het Calvinisme, 91.
Ï « ) Locus de Ecclesia, § 6, 118 v.
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van een land. Het valse begrip van de nationale Kerk kan
daarom een joodse of een heidense, maar in geen geval een
christelijke gedachte zijn. 2 ")
De volkskerk is evenzeer in strijd met de zelfstandigheid der
plaatselijke Kerken en het confoederatieve Kerkverband. De
vrijheid van aaneensluiting bepaalt, dat alleen wat één van geest
is zich in een plaatselijke Kerk mag verenigen en dat slechts
plaatselijke Kerken met dezelfde gezindheid en belijdenis in
Kerkverband mogen samenleven. De volkskerk houdt geen
rekening met deze noodzakelijke eenheid en stelt als ideaal alle
Christenen binnen de grenzen van een land in een nationale
Kerk samen te voegen. Zij verkondigt de stelling, dat heel een
volk door de Doop moet worden ingelijfd in de Kerk van Christus. Deze verwaarlozing van de eenheid van beginsel en van
de vrije aaneensluiting heeft onvermijdelijk de ontbinding van
de Kerk ten gevolge. "*)
In deze argumenten is de eigenlijke oorzaak van zijn afkeer
van de volkskerk wel aangeduid, maar nog niet duidelijk geformuleerd. Kuyper wil door het beginsel van de vrijheid vóór alles
de heiligheid der Kerk beschermen en waarborgen. Deze heiligheid is slechts veilig wanneer de Kerk een eigen zelfstandig
leven leidt, beperkt blijft tot een vrije aaneensluiting van gelijkgezinden en er niet naar streeft haar grenzen uit te breiden ten
koste van haar beginsel. Vandaar zijn protesten tegen de volkskerk als een monsterverbond van tegenstrijdige richtingen, een
onnatuurlijke vermenging van princiepen, die elkander uitsluiten, van heilig en onheilig. Het wezen der Kerk eist, dat alleen
waarachtig gelovigen deel ervan uitmaken. " 6 )
Aan deze opvatting over de heiligheid der Kerk ligt zijn leer
over de particuliere genade en het genadeverbond ten grondslag. Juist het particuliere karakter van de wedergeboorte en
de door God gestelde grenzen van het genadeverbond maken
het onmogelijk, dat geheel een volk in de Kerk wordt opgenomen. De wedergeboorte is wel door God bedoeld als herstel van
geheel het menselijk geslacht, maar krachtens de goddelijke
keur omvat de nieuwe mensheid toch slechts een uitverkoren
gedeelte. Dit beperkte en omgrensde terrein van de particuliere
genade moet in ieder geval heilig worden gehouden. Het Christendom is niet bestemd om heel de Maatschappij in zich op te
г
« ) Encyclopedie, III, 229, Het Calvinisme, 57. E Volo, II, 121. Locus de
Ecclesia, 93. Pro Rege, II, 256.
•**) De Heraut, no. 751. De Gemeene Gratie, II, 268.
г45
) Confidentie, 80. Locus de Ecclesia, 79.
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nemen, en in alle volken het geheel van de individuen te be
keren. De groep van belijders moet altijd een „klein kuddeke,"
een minderheid blijven in de volksgemeenschap. Het kan dus
nooit ideaal zijn de opneming van geheel een volk in de Kerk na
te streven; door de volkskerk wordt de heiligheid van het ge
nadeverbond aangetast, gaat de noodzakelijke tegenstelling tus
sen Kerk en wereld verloren en worden particuliere genade en
gemene gratie dooreengehaald. In de volkskerk wordt de Kerk
tot wereld en de wereld tot Kerk. De particuliere genade
laat nu eenmaal principieel geen uitbreiding in het wereldse
leven toe. 2 4 e )
Toch neemt Kuyper een zeer sterke invloed aan van de Kerk
op het volksleven. Hierin toont hij zich in die mate leerling
van de gereformeerde theologen, dat hij zelfs van een christelijk
volk en een protestantse natie spreekt.
Het eigen leven der particuliere genade blijft binnen de Kerk,
maar de geest der Kerk straalt uit in de wereld. Als een stad
op de berg moet de Kerk in wijde omtrek haar werking uitbrei
den. Dit geschiedt niet door middel van de volkskerk, maar door
het zichtbaar organisme der Kerk in de metamorphose of ver
edeling van het leven krachtens de gemene gratie. ^ 7 )
VI

De ware en de valse Kerk.

Kuyper's leer over de Kerk als instituut, in het bijzonder zijn
theorie over de plaatselijke Kerken, het confoederatieve Kerk
verband en de vrije Kerk leidt tot de vraag naar de ware en de
valse Kerk. Het antwoord hierop vormt de logische afsluiting
van deze paragraaf, zoals de behandeling van het wezen der
Kerk de conclusie heeft gevormd van zijn theologie over de
Kerk als organisme.
De Kerk als instituut kan waar of vals zijn. Kuyper stelt vast,
dat dit onderscheid uitsluitend betrekking heeft op de institutaire
24β
) De Gemeene Gratie, II, 277 vv. Bedoeld noch gezegd, 37: „Is naar
luid der Heilige Schrift het Christendom bestemd, om allengs heel de maat
schappij te doordringen, in alle volken het geheel der individuen te bekeeren, en van lieverlee heel de wereld tot het geloof te brengen, — dan
had de la Saussaye gelijk. Is daarentegen, naar luid van Gods Woord, de
groep der belijders altoos bestemd, om een klein kuddeke te blijven; om
verreweg de minderheid te zijn; en zal de Heere bij zijn wederkomst nau
welijks eenig geloof op de aarde vinden, dan natuurlijk is het gelijk aan
Groen's zijde." Groen vertegenwoordigt hier de ideeën van Kuyper. Verg
V a η R u 1 e r, 18 vv.
« ' ) De Gemeene Gratie, II, 268 vv., III, 151 vv.
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Kerk. Het organisme is altijd waar, zoals het krachtens het
wezen van de Kerk noodzakelijk één, heilig en algemeen is.
Dit geldt niet alleen voor de onzichtbare Kerk, maar ook voor
het zichtbare organisme, als de vergadering van alle gedoopten.
Daarom kan een instituut vals zijn, terwijl het organisme toch
nog in deze Kerk aanwezig is. Ten Hoor heeft dit in scherpe
vorm geformuleerd: een vals instituut kan samengaan met een
waar organisme. Kuyper heeft er echter de voorkeur aan gegeven de termen „waar" en „vals" alleen op het instituut toe te
passen. **·)
Zolang de Kerk één was in wezen en m vorm, werd aan de
ware en valse Kerk niet gedacht. De Hervorming echter stelde
Kerk tegenover Kerk. Hierin ligt de historische oorzaak van het
vraagstuk: welke van de bestaande Kerken de ware Kerk van
Christus moest worden genoemd. Want het was de vaste overtuiging van de Katholieken zowel als van de Protestanten, dat
de zichtbare Kerk één en algemeen moest zijn en dat dus slechts
één ware Kerk van Christus recht van bestaan bezat. Zo is de
absolute tegenstelling tussen ware en valse Kerk ontstaan als
vrucht van de verdeeldheid der Christenen en als resultaat van
de strijd, die tussen de Kerken is gevoerd. Daarom is de gereformeerde leer over de kenmerken van de ware Kerk, die in
artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is vastgelegd,
niet een theologische opinie of een conclusie, die onmiddellijk
uit de Heilige Schrift is afgeleid, maar een dogma, dat wil zeggen „een leerstuk, dat uit de stroom van het kerkelijk leven ons
toekomt."
Dit geldt zowel van de notae van het organisme als van de
kentekenen van het instituut. Tussen deze beide is echter dit
verschil, dat de notae van het instituut de ware en de valse Kerk
aanwijzen, terwijl de kenmerken van het organisme dienen om
de openbaring van het Lichaam van Christus in de gelovigen
kenbaar te maken; uit deze notae, belijdenis en wandel van de
gelovigen kan geen tegenstelling van ware en valse Kerk ontstaan, omdat zij niet op het instituut betrekking hebben. Het
belang van deze kentekenen ligt echter hierin, dat zij de aanwezigheid van het organisme der Kerk, zelfs in een vals instituut
г4
duidelijk kunnen maken. *)
Bij het oordeel over een Kerk mag niet worden gelet op de
leden van de Kerk, maar moet de critiek uitsluitend op het insti"«) De Heraut, no. 531. Traclaat, I l i
"») Locus de Ecclesia, 212 vv.
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tuut gericht zijn. De kenmerken der ware Kerk moet men niet
zoeken in de persoonlijke levensstaat van de gelovigen, maar
in de staat van de Kerk zelve. Niet naar de subiectieve persoonlijke heiligheid, maar naar het uitwendig optreden van het instituut moet de Kerk als waar of vals worden beoordeeld. Stelt
men de kenmerken in belijdenis en wandel van de gelovigen,
dan leidt dit noodzakelijk tot piëtisme of spiritualisme en is miskenning van de zichtbare Kerk onvermijdelijk.
Het oordeel over het instituut mag echter niet kerkelijk worden in die zin, dat de kenmerken aan de Kerk zelve ontleend
zijn. Aan de Katholieken verwijt hij, dat zij niet de Heilige
Schrift, maar hun eigen Kerk tot norm maken van de waarheid.
In het opstellen van de kenmerken der ware Kerk onderscheidt
hij derhalve drieërlei richting: de persoonlijke of spiritualistische, de kerkelijke of roomse en de schriftuurlijke of gereformeerde methode. Alleen de Gereformeerden volgen de juiste
weg, omdat zij hun kentekenen ontlenen aan de Heilige Schrift
en deze niet op de gelovigen, maar op de Kerk toepassen. " 0 )
De Nederlandse Belijdenis geeft drie kenmerken: reine predicatie des Evangelies, reine bediening der Sacramenten en kerkelijke tucht. Kuyper echter leert, in overeenstemming met
Calvijn en de gereformeerde theologen, dat de Kerk slechts twee
kenmerken bezit, namelijk de prediking van het Woord en de
bediening der Sacramenten. De disciplina ecclesiastica kan niet
met deze beide op één lijn worden gesteld. De tucht is geen
gelijkwaardig kenmerk, maar slechts een hulpmiddel om de
zuiverheid van de bediening van Woord en Sacrament veilig te
stellen. Ook historisch is het kenmerk van de tucht onhoudbaar,
want een werkelijke sérieuse tuchtoefening heeft in de geschiedenis ontbroken van de vierde tot de zestiende eeuw en na de
Hervorming is de kerkelijke tucht weer spoedig verloren gegaan
of verzwakt. Omdat het voor Kuyper vaststaat, dat ook in tijden
van deformatie de ware Kerk van Christus bestaan heeft, kan
dus de tucht niet onder de kenmerken van de ware Kerk worden
gerekend. Evenmin mag het bestuur van de Kerk een kenmerk
worden genoemd, want dit dient slechts om de duurzaamheid
van de beide notae te waarborgen. En tenslotte kan de ware
Kerk ook niet gekend worden aan de belijdenis, want deze is
niets anders dan de summiere prediking van het Woord, welke
tot de wereld uitgaat en als herkenningsteken van de Kerken
onderling dient. Eerder nog zou de dienst van barmhartigheid
ï«e) Tractaot, 169. locus ie Ecclesia, 211.
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nis nota ecclesiae in aanmerking komen, maar hier geldt het
bezwaar, dat deze dienst niet karakteristiek is voor de Kerk.Jl>1)
Hieruit volgt, dat de ware Kerk van Christus overal aanwezig
is, waar het Woord nog gepredikt en de Sacramenten nog bediend worden, al geschiedt dit dan ook op gebrekkige wijze. Uit
het dogma van de notae ecclesiae volgt niet, dat elke Kerk, die
deze kentekenen niet in volle zuiverheid bezit, aanstonds ophoudt een ware Kerk te zijn. Gelet op het wezen is een Kerk
dan pas valse Kerk, als ze het Woord Gods terzijde zet, de Sacramenten verkracht en Gods Heiligen vervolgt. Zolang het ministerium verbi en de administratio sacramenti er nog in gevonden
worden, heeft niemand het recht haar de titel van ware Kerk te
ontzeggen. Want wie zou de naam van Kerk durven betwisten
aan een vergadering, aan welke God de prediking van het Woord
en de bediening der Sacramenten nog gunt!252)
Men mag dus de ware Kerk niet afmeten naar de ideale of
volmaakte Kerk. De zichtbare geïnstitueerde Kerk op aarde
moet wel is waar streven naar zo groot mogelijke gelijkvormigheid met haar ideaal: de onzichtbare Kerk of het Lichaam van
Christus, dat absoluut volmaakt en heilig is, maar men dient
hierbij te bedenken, dat dit een ideaal blijft, nooit volledig te
verwerkelijken, zolang de Kerk nog in haar overgangsstadium
verkeert. Het is noodzakelijk, dat de Kerk op gebrekkige wijze
zich op aarde openbaart. De kenmerken komen derhalve in verschillende graden van zuiverheid voor en vormen een
maatstaf om de relatieve volmaaktheid der diverse Kerken
te beoordeelen. ^ 3 )
De onvolmaakte vorm komt tot uiting in de gedeeldheid, de
impuritas en de deformatie. De gedeeldheid is noodzakelijk
wegens de geographische verbreiding; hieraan beantwoordt een
noodzakelijke gedeeldheid van de belijdenis. Ook de impuritas
bestaat altijd en daarom is zuivering van Kerk een blijvende eis.
De derde vorm van de onvolmaakte toestand der Kerk is de
deformatie, die in tegenstelling met de beide voorafgaande niet
noodzakelijk in de Kerk gevonden wordt. "*)
ï51

) Belijdenis des geloofs. art. 29. Tractant, 172. Locus de Ecclesia, 221.
=·«) Tractaat, 173.
!5Э
) Locus de Ecclesia, 197.
-м) Locus de Ecclesia, 198. De Heraut, no. 363, stelling I I I : „zoolang de
historie nog duurt, dat is zoolang het oorspronkelijke door de zonde gebro
ken menschen-organisme nog zijn verloop heeft, komt de kerk actu niet
dan op gebrekkige wijze uit, deels in den hemel, deels op aarde. Op aarde
is dit uitkomen van de kerk of van het nieuwe menschen-organisme be
lemmerd: 1) door de deeling in de tijd; 2) door de gedeeldheid der natiën;
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De deformatie of aantasting van de kenmerken en van de
vorm der Kerk als zodanig wordt in verschillende vormen aangetroffen, naargelang het instituut meer of minder door bederf
is aangetast. Een gedeformeerde Kerk stelt altijd de eis tot
reformatie, maar is nog geen valse Kerk. Wel kan het bederf
zover gaan, dat de Kerk door geen reactie meer te prikkelen en
door geen reformatie meer te redden is. Als een Kerk, die naar
de vorm corrupt is, zich tegen alle hervormingspogingen verzet,
wordt de gedeformeerde Kerk tot ecclesia spuria. Toegepast
op de Katholieke Kerk betekent dit, dat deze volgens Kuyper
eerst na het Concilie van Trente, waar de volharding en de
onverbeterlijkheid definitief is gebleken, tot valse Kerk is
geworden. Daarvóór was het wel een gedeformeerde Kerk, maar
nog geen valse Kerk. ' " )
De ecclesia spuria kan zich op twee manieren ontwikkelen,
namelijk tot een valse Kerk of tot een schijnkerk. Het karakteristieke van de valse Kerk is, dat zij haar kerkelijk karakter
overdrijft en het geweten van de gelovigen aan haar bedorven
Kerkvorm wil binden. Het type van de valse Kerk is daarom
voor Kuyper de Katholieke Kerk. De Genootschapskerken daarentegen, en hij denkt hier in de eerste plaats aan de Nederlandse
Hervormde Kerk, kunnen geen valse Kerk worden genoemd,
want zij hebben het karakter en de pretentie van een Kerk
geheel laten varen; zij maken geen aanspraak op bindende
kracht ter zaligheid, geven aan de gelovigen niet meer dan goede
raad en staan overigens aan hun leden volkomen consciëntievrijheid toe. Hierdoor worden zij schijnkerk, ofwel: zij bezitten in
hun statuten nog slechts de uiterlijke schijn van een Kerk, een
lege vorm, waaraan geen leven meer beantwoordt. Deze onderscheiding heeft practische betekenis, omdat Kuyper de Doop
in de valse Kerk bediend nog als geldig erkent, maar meent, dat
het in een schijnkerk zover kan komen, dat ook van de Doop
nog slechts de schijn over is. "")
en 3) doordien het oude organisme, waar het nieuwe uit moet opgroeien,
in den weg staat." E Voto, II, 141.
«*) Locus UP Ecclesia, § 11, 231 w .
25e
) Locus de Ecclesia, § 11, 231, 240, 241: „Door de gereformeerde dogmatici is tot dusver deze onderscheiding in de gereiorineerde dogmatieken
nog niet gemaakt.1' De benaming „schijnkerk" is dus blijkbaar van Kuyper
afkomstig. De Ν. Η. Κ. als geheel wordt een schijnkerk genoemd, omdat
nog slechts de vorm of de schijn van een kerk is overgebleven. Dit sluit
echter niet uit, dat er onder het synodale bestuur nog ware of valse, d.w.z.
vervalste particuliere kerken gevonden worden. Hij meent dit onderscheid
tussen valse en schijnkerk te kunnen bewijzen uit de Heilige Schrift. De
Satan wordt antichrist en pseudochrist genoemd. Het pseudo duidt de uit-
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Het laatste stadium van alle deformatie, de voltooide valse
Kerk, is het optreden van de Kerk van den Antichrist of de
synagoge van Satan. Volgens gereformeerde spreekwijze stelt
Kuyper de Kerk van Christus en de valse Kerk van de Antichrist tegenover elkaar. De Satan is niet bij machte tegen Christus een nieuwe Kerk te stichten en tracht daarom in de bestaande
Kerk in te sluipen en haar om te zetten in haar tegendeel. Zo
kan iedere valse Kerk een satanische contrareformatie van
Christus' Kerk worden genoemd en Kuyper meent aan zijn
calvinistische beginselen verplicht te zijn de Katholieke Kerk
in het bijzonder te plaatsen op de lijn, die uitloopt in de antichristelijke Kerk. Hij ontkent echter, dat Rome nu reeds als
synagoge van Satan mag worden betiteld, want het laatste stadium van de valse kerk is op aarde nog niet aanwezig. Er
bestaan slechts gedeeltelijk valse kerken, waarin de Satan wel
werkt, maar waaruit toch de Kerk van Christus nog niet geheel is
verdwenen. Zo bezien staan ware en valse Kerk zo absoluut
mogelijk tegenover elkaar, omdat de voltooide valse Kerk het
tegendeel is van Christus' Kerk. Tussen deze twee ligt geen
derde mogelijkheid en Kuyper acht het ongerijmd zich een mengsel van ware en valse Kerk te denken. Een Kerk is ofwel waar
ofwel vals. „Wat nog niet valsch is, is nog de ware kerk en ook
wat niet meer de ware kerk is, is ganschelijk de valsche." " T )
Deze uitspraak van Kuyper laat op zichzelf niets aan duidelijkheid te wensen over, maar er ontstaat een moeilijkheid, door
vergelijking met wat hij elders leert over de relatieve tegenstelling van ware en valse Kerk. Aan de absolute oppositie van
waar en vals kan alleen op het standpunt van de roomse hiërarchie worden vastgehouden. In de protestantse Kerken is alleen
een relatieve tegenstelling mogelijk. De oorzaak van deze schijnbare tegenstrijdigheid ligt in de verschillende betekenissen van
de term „valsche kerk." Genomen in de zin van de voltooide
Kerk van de antichrist staat zij tegenover de Kerk van Christus
en aldus is de tegenstelling ongetwijfeld absoluut. Maar omdat
de valse Kerk in deze zin nog niet bestaat is de tegenstelling
practisch relatief, zodat het mogelijk is, dat een sterk gedeformeerde Kerk toch ook nog enigszins Kerk van Christus moet
•
wendige schijn aan; het anti drukt de principiële antithese of de valse kerk
uit. In Kuyper's theologie staan ware en valse kerk dus niet adaequaat
tegenover elkaar. De tegenstelling is: ecclesia vera — ecclesia spuria, deze
laatste wordt onderverdeeld als valse kerk en schijnkerk. Hij spreekt echter zelf meestal over ware en valse kerk en volgt hierin de traditionele
terminologie.
2«) Tractaat, 112 vv., 161.
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worden genoemd. Kuyper erkent „het recht van het relatieve,
niet in de idee, niet in het afgetrokkene, maar in de werkelijk
heid." г и )
Dit is echter geen volledig antwoord op de moeilijkheid, want
in het Tractaat heeft Kuyper de absolute tegenstelling toegepast
op bestaande plaatselijke Kerken. Hij stelt de vraag: onder
welke omstandigheden een gelovige zijn Kerk mag verlaten. Dit
is uitsluitend geoorloofd, wanneer de Kerk geheel vals is ge
worden, dat wil zeggen, als de bediening der genademiddelen
totaal verdwenen is en er geen gelovigen meer aanwezig zijn,
welke de reformatie der Kerk op zich kunnen nemen, met andere
woorden: wanneer het instituut geheel is bedorven en het wezen
van een Kerk zelfs niet meer gevonden wordt, omdat ook het
organisme er niet meer aanwezig is. " · )
Hoe te combineren, dat de voltooide valse Kerk nog niet is
gekomen, terwijl er toch reeds volledige valse Kerken kunnen
bestaan, waarvan geen gelovige deel mag uitmaken en welke
niet meer gereformeerd kunnen worden? Wellicht kan dit zo
worden verstaan, dat deze valse plaatselijke Kerken nog slechts
voorbereidingen zijn van de Kerk van de Antichrist en dus nog
niet als de voltooide valse Kerk in haar geheel mogen worden
beschouwd.
Kuyper's terminologie is verward en duister. In het volgende
hoofdstuk zal blijken, dat ook Calvijn en de gereformeerde theo
logen niet tot een consequente en duidelijke voorstelling van het
onderscheid tussen ware en valse Kerk in staat zijn geweest.
De algemene gedachtengang van Kuyper kan als volgt worden
samengevat: De absoluut ware en de absoluut valse Kerk be
staan nog niet. Er zijn slechts min of meer zuivere Kerken. Deze
kunnen door bederf worden aangetast en verlopen in een schijnkerk of een valse Kerk, waarin echter het wezen der Kerk als
kring van gelovigen nog aanwezig is. Ook het wezen der Kerk
kan totaal verdwijnen, wanneer namelijk elke mogelijkheid tot
reformatie ontbreekt en alleen nog afscheiding of stichting van
een nieuwe Kerk uitkomst biedt. Dit laatste wordt echter door
Kuyper, in tegenstelling met de theologen van Kampen als uit
zonderingsgeval beschouwd.
De relativiteit van de ware Kerk hangt ten nauwste samen
met Kuyper's theorie over de plaatselijke Kerken en het confoederatieve Kerkverband. Het Lichaam van Christus openbaart
г*») De Gemeene Gratie, III, 269, 271, 272.
« r ) ТгасШІ, 197 vv.
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zich in plaatselijke vergaderingen van belijders, die zich aaneen
sluiten inzoverre de eenheid van belijdenis en de omstandig
heden dit mogelijk en wenselijk maken. Van eenheid der zicht
bare Kerk kan op dit standpunt geen sprake zijn. De verschil
lende Kerkinstituten zijn alle openbaringen van het Corpus
Christi, zij verschillen slechts in graad van zuiverheid en kunnen
dus alle op de titel van ware Kerk aanspraak maken, zolang zij
nog niet geheel en definitief gedeformeerd zijn, dat wil zeggen,
zolang bediening van Woord en Sacrament er nog in worden ge
vonden. Hieruit volgt ook, dat het begrip ware en valse Kerk
uiteindelijk betrekking heeft op de plaatselijke Kerken als zo
danig. Vandaar dat Kuyper de Katholieke Kerk in haar geheel
een valse Kerk kan noemen, terwijl hij toch ware Kerken in haar
midden erkent. a e o )
Uit de gedeeldheid der Kerk en de relativiteit van de ware
Kerk volgt de relativiteit en de gedeeldheid van de belijdenis. Deze
verdeeldheid is niet geheel zondig, want „men treft bij het eene
volk een andere wijze aan om subiectief zich het evangelie eigen
te maken, dan bij het andere en dit komt uil in de verschillende
confessies." Het verschil in belijdenis is dus niet noodzakelijk
verkeerd en kan aanvullend werken. De overtuiging de ware
belijdenis te bezitten moet samengaan met de waardering van
andere confessies. De kern der belijdenis moet wel is waar
overal dezelfde zijn, maar de vorm kan verschillen. Daarom is
het feitelijk verschil in belijdenissen gedeeltelijk een gevolg van
zonde en gedeeltelijk verbonden aan de verschijning van de
Kerk op aarde. 2 β 1 )
Kuyper erkent ware Kerk naast ware Kerk en het goed recht
van verschil in belijdenis. Niemand mag menen, dat zijn Kerk de
enig ware is noch dat zijn belijdenis de enig juiste weergave is
van het Woord Gods. Men kan slechts streven naar de forma
purior, zo mogelijk purissima van de Kerk en men mag alleen
beweren, dat zijn belijdenis de zuiverste tot nu toe bekende
weergave is van het Woord. 2 в 2 )
Pluriformiteit.
Tot hiertoe zijn de termen „pluriformiteit" en „veelvormig
heid" vermeden, ofschoon deze toch algemeen worden gebruikt
?oo) Tractaal, 176. Locus de Ecclesia, 253 vv.
) Locus d¿ Ecclesia, 199 ν.
^ 5 ) Locus de Ecclesia, 217 vv. De Drie Formulieren
uitgegeven door Α. K u y p e r , Inleiding, 4.
2(l1
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om de relativiteit van de ware Kerk en van de belijdenis aan te
duiden. De reden hiervan is, dat de uitdrukkingen in de Locus
de ecclesia en in het Tractaat van de Reformatie der Kerken,
de twee voornaamste bronnen voor de kennis van Kuyper's
Kerkbegrip, niet voorkomen. Hier staat tegenover, dat hij uit
voerig en nadrukkelijk handelt over de pluriformiteit der Kerk
in De Gemeente Gratie, de Encyclopedie en zijn lezingen over
Het Calvinisme.
Dit opmerkelijke verschil kan niet worden toegeschreven aan
een ontwikkeling in zijn theologie, want de Locus de ecclesia en
de Encyclopedie dateren uit dezelfde periode. Bovendien is het
idee van de pluriformiteit geen nieuw element. Wat hij na 1892
hierover leert stemt overeen met hetgeen hij reeds in 1869 over
de vloek van de eenvormigheid en over de veelheid van vormen
had verkondigd.
De oorzaak van het verschil ligt in de aard van Kuyper's ge
schriften. In het Tractaat en de Locus de ecclesia geeft hij gere
formeerde theologie en blijft zoveel mogelijk binnen de gedach
ten en termen van de calvinistische dogmatiek. In de overige ge
schriften streeft hij er naar zijn ideeën in moderne vorm weer
te geven en een moderne gereformeerde levensbeschouwing op
te bouwen. Het Neo-Calvinisme treedt hier sterker op de voorgrond. Dit verschil mag echter niet te scherp worden voorgesteld. Het heeft meer betrekking op de formulering dan op de
zaak.
Het leidend beginsel van de pluriformiteitstheorie is, dat de
Kerk evenals iedere andere gemeenschap zich volgens algemeen
menselijke wetten moet ontwikkelen. De Kerk of het leven der
herschepping kan niet in een ideeële en geestelijke eenheid boven
het natuurlijk leven blijven zweven, maar moet zich aanpassen
aan de natuurlijke en algemeen geldende levensverhoudingen.
Evenals iedere andere levensopenbaring is ook de Kerk begonnen met op te treden in volstrekte eenheid, maar evenzeer
is ook zij onderworpen aan de wet der ontwikkeling, die op alle
levensterrein de regel stelt van strijd en splitsing. Wat begint
en moet beginnen met eenvormig te zijn, gaat bij hoger ontwikkeling altoos en naar Gods ordinantie in veelvormigheid of pluriformiteit over. Menselijke zonde en dwaling mogen deze splitsing en strijd nodeloos verscherpen, maar in beginsel is dit proces een noodzakelijke uitwerking van de door God gestelde scheppingsordinantie. Dientengevolge moet ook de Kerk, die organisch één blijft, zich institutair in onderscheidene en uiteenlopende formatiën openbaren.
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„Verschillen van landaard en zeden, verschillen van neiging en
gemoedsleven," kortom de natuurlijke verscheidenheid in al haar
verschijningsvormen leidt noodzakelijk tot de splitsing van de
Kerk en tot uiteenlopende confessies. Het diep ingrijpend verschil in de bestaanswijze van de volkeren maakt de eenvormigheid van de openbaring der Kerk in één instituut tot een onmogelijkheid. De nationale pluriformiteit heeft de pluriformiteit van
de Kerk tot gevolg. Het leven van de Kerk moest veelvormig
worden, zodra de volkeren, welke er toe behoorden de kinderlijke leeftijd van de eenvormigheid te boven waren gekomen. De
pluriformiteit behoort dus tot de natuurlijke ontwikkeling van de
Kerk als het kenmerk van de volwassen leeftijd na de kinderlijke phase van de eenheid in levensuiting. ^ 3 )
Het is duidelijk, dat Kuyper niet iedere ontwikkeling en splitsing goedkeurt. In dit opzicht is hij met de jaren voorzichtiger
geworden in zijn uitspraken, want zijn vroegere geschriften hadden aanleiding gegeven tot de beschuldiging, dat hij de Kerk aan
de secten opofferde. Het beginsel van de pluriformiteit echter
is hiermede niet veranderd. De veelvormigheid is „de onafwijsbare eisch van rijker levensontwikkeling." Een hoger trap van
ontwikkeling brengt noodzakelijk verschil van denkwijze met
zich en de ontplooiing van het individuele leven leidt tot het
verbreken van de eenheid. Het is dus zonder twijfel Kuyper's
opvatting, dat de pluriformiteit van de Kerk als zodanig niet het
gevolg van de zonde is, maar een phase van ontwikkeling, waartoe ook de Kerk van Christus in het zichtbare moest komen. De
pluriformiteit is echter historisch op een wijze tot stand gekomen, die het eenheidsbesef beledigt. Als ideaal van de zichtbare
Kerk, waarin pluriformiteit en eenheid samengaan stelt Kuyper
zich voor het foederatieve Kerkverband zoals boven is uiteengezet. SM)
Kuyper stelt de pluriformiteit voor als consequentie van het
protestantse begrip der Kerk als gemeenschap van gelovigen en
in het bijzonder van het con foederatieve Kerkverband en de
zelfstandigheid der plaatselijke Kerken. De eenheid van de
Kerken door vrije aaneensluiting veroorzaakt noodzakelijk split*
sing volgens belijdenis, taal en volksaard. Uit het protestantse
beginsel, dat de Kerk als de vergadering der gelovigen opkomt
uit de personen der belijders, die zich vrij aaneensluiten in
plaatselijke Kerken en in groepen van Kerken, trekt Kuyper de
3
г"
) De Gemeene Gratie, IH, 291. Het Calvinisme, 56.
2β1
) Encyclopaedie, III, 228. De Gemeene Gratie, III, 235. Locus
Ecclesia, § 9, 174. Het Calvinisme, 96.
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conclusie, dat de schakering in het leven van de belijders ook op
kerkelijk terrein veelvormigheid moet veroorzaken, zodat het
gemeenschappelijk leven zich zuiverder in de ene dan in de
andere Kerk belichaamt. De pluriformiteit wordt door Kuyper
herleid tot de vrijheid van consciëntie, het beginsel der Hervorming, waarmede de eenheid der Kerk principieel is
prijsgegeven. m )
De pluriformiteitstheorie is een consequentie van Kuyper's
leer over het Kerkinstituut als plaatselijk georganiseerde vergadering van gelovigen. Duidelijk is ook het verband met het idee
van de Kerk als organisme. Want juist als organisme of als
organische vergadering van gelovigen staat de Kerk op één lijn
met andere vormen van menselijke samenleving. Is de Kerk een
gemeenschap van gelovigen, dan zijn de algemeen geldende wetten ook op de Kerk van toepassing; dan geldt in het bijzonder de
wet van de differentiatie en der ontwikkeling van eenheid tot
verscheidenheid. In een Kerk, welke overheersend instituut of
goddelijke instelling is kan de pluriformiteit niet binnendringen,
want deze Kerk wordt blijvend beheerst door de oorspronkelijke
instelling van Christus. De toepassing van de theorie der veelvormigheid veronderstelt, dat de Kerk als organisme of als
gemeenschap van mensen naar menselijke wetten of normen beoordeeld kan worden.
De pluriformiteit is in het bijzonder aan het organisme verbonden door het idee van de ontwikkeling, welke aan het organisme als levende eenheid eigen is. De Kerk evolueert als
levend organisme van een eenvoudig beginstadium, de phase der
ongedeelde eenheid naar gecompliceerde levensvormen, welke
noodzakelijk differentiatie en splitsing met zich brengen. Deze
evolutie kan dan moeilijk anders worden voorgesteld dan als een
ontwikkeling van minder naar meer volmaakt.
Dit verband zowel met het organisme als met het instituut kan
aldus worden geformuleerd, dat de pluriformiteit een consequentie is van het idee organisme, maar betrekking heeft op het
instituut. Het organische leven der Kerk openbaart zich in een
veelheid van levensvormen of instituten. Zowel in het organisme
se5
) Het Calvinisme, 56. De Gemeene Gratie, III, 244: „Hua belijdenis
van de kerk als vergadering der ware Christgeloovigen, rustende op de
belijdenis der uitverkiezing, had nu eenmaal aan het subiectieve element,
door de vrijheid der consciëntie, recht tot meespreken gegeven, en dit
grondstuk van hun belijdenis moest met logische noodwendigheid tot splitsing van de kerk in meerdere formatiën, oftewel tot vernietiging van alle
zichtbare kerkformatie als zoodanig leiden."
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als in het instituut ligt de bepaling der Kerk als vergadering van
gelovigen. 3ββ )
Pluriformiteit van de Kerk betekent pluriformiteit van de
belijdenis, want de confessie is het voornaamste criterium voor
eenheid of verdeeldheid. De waarheid van het Woord Gods blijft
één en onveranderlijk, in de subiectieve toeëigening echter van
die waarheid moeten noodzakelijk verschillen bestaan, die leiden
tot een veelheid van belijdenissen. Kuyper erkent dus het goed
recht van andere confessies, maar juist op dit punt voorziet hij
een moeilijkheid. Doet het naast elkander stellen en harmoniëren van een aantal belijdenissen, die alleen in graad van
zuiverheid verschillen, niet tekort aan de waarheid van Gods
openbaring? Hierop heeft hij nooit een afdoend antwoord gegeven. Hij neemt zijn toevlucht tot een vergelijking. De belijdenissen verschillen evenals de kleur van het licht verschilt naargelang van het glas, waarin het wordt opgevangen. Een voorbeeld moet dit duidelijk maken. In de Eucharistie wordt de
mystieke gemeenschap met Christus genoten, maar de wijze
waarop dit geschiedt, kan niet in adaequate vorm worden uitgedrukt. Vandaar de uiteenlopende dogmatische formuleringen
van deze algemeen aanvaarde waarheid. Meer dan eens doet
hij een beroep op het beginsel, dat het eindige het oneindige niet
kan bevatten en dat dus het eindige verstand de oneindige waarheid niet in volmaakte en adaequate vorm kan weergeven. 2β7 )
s") Encyclopaedie, II, 117. Kuyper spreekt over „organische pluriformi
teit." In het tweede artikel van dit hoofdstuk is het verband tussen orga
nisme, ontwikkeling en verscheidenheid van vormen duidelijk gemaakt.
2(17
) De Gemeene Gratie, III, 244: „Zeker, de waarheid is één, en het
Woord één, en één de verlichting van den Heiligen Geest, maar als het er
nu aan toekomt, om in het subiectief bewustzijn deze waarheid op te nemen, en ze in een eigen menschelijk woord uit te spreken, dan breekt de
eene lichtstraal in haar veelheid van tinten, en bloeit het uitgestrooide zaad
op, niet in een bed van één enkele bloemsoort, maar in een rijke variatie
van bloemgewas, wier eenheid in de harmonie en niet langer in de gelijksoortigheid noch in de gelijkvormigheid ligt." 238: „Het oneindige kan
niet in één eindigen vorm tot adaequate uitdrukking geraken. Het doet dit
in een veelheid van vormen." De Heraut, no. 1207, 17 Februari 1901. Antwoord op de critiek van Th. F. Bensdorp. А. К u у ρ e r, Band aan het Woord,
23: „En vraagt ge ten slotte, of dan de waarheid niet één is, en of het, zoo
ze één is, wel aangaat, drie, vier voorstellingen van de waarheid, zij het
al niet met gelijken rechte, naast elkander te plaatsen, ziehier dan ons
antwoord. Dezelfde lichtstraal vallende door een venster van rood, van geel,
of van blauw glas, kleurt wat in het vertrek staat op verschillende wijze,
en waar wij, menschen, te beperkt zijn, om het witte licht kleurloos op te
vangen is het verschil in lichttint van onze menschelijke beperktheid niet
te scheiden. In zekeren zin voegt het ons dan ook, steeds deze waarheid
indachtig te blijven, dat er bij anderen een deel kracht kan schuilen, dat
wij niet grijpen konden. Maar zoover is het er vandaan, dat we daarom op
geestelijk gebied die andere richtingen als van gelijken rechte naast onze
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Een tweede moeilijkheid, die met de eerste nauw samenhangt
is, dat door de pluriformiteit, toegepast op de confessie de zeker
heid van eigen belijdenis en de vastheid van levensovertuiging
verloren gaan. Hierop weet hij geen ander antwoord te geven
dan dat de eigen Kerk de zuiverste institutaire openbaring
en de eigen belijdenis de zuiverste weergave van het Woord
Gods is. ™)
Kuyper is er niet in geslaagd deze pluriformiteit van belijdenis
aannemelijk te maken. Zolang het gaat over meerdere instituten,
is de veelvormigheid te begrijpen; maar zodra het geloof in de
Openbaring en de belijdenis van de waarheid in het geding ge
bracht worden stuit de pluriformiteit op onoverkomelijke moei
lijkheden. Hoe immers kan de splitsing van de oorspronkelijk
eenvormige belijdenis in een aantal confessies, die elkander
tegenspreken of tenminste in belangrijke punten niet met elkan ;
der overeenstemmen, worden voorgesteld als een harmonieuse en
noodzakelijke ontwikkeling van het Christendom tot hogere vol
maaktheid. In het dispuut met Bensdorp heeft Kuyper toege
geven, dat er nog gapingen waren in zijn betoog over de pluri
formiteit. Dit moet wel betrekking hebben op punten, waarin
hij door Bensdorp werd aangevallen, namelijk op de pluriformi
teit van belijdenis. Hij heeft geen poging gedaan om deze gapin
gen te vullen. 2 β 9 )
overtuiging zullen plaatsen, dat veeleer ieder op zijn eigen steunpunt, zoo
het hein ernst is, niet anders kan en mag belijden, dan dat zijn eigen belij
denis, voor zijn eigen overtuiging, de hoogste, de zuiverste, de meest
adaequate uitdrukking is van wat God ons in zijn Woord heeft geopen
baard." Het Calvinisme, 94.
2ββ
) De Gemecne Gratie, III, 282: „Maar, zoo vraagt men ons met be
langstellende ernst: indien dat dan zoo is, loopt ge dan toch niet zeer ern
stig gevaar in de neutraliteit van de mannen der Revolutie te vervallen'?
Komt ge, zoodoende, niet ten slotte uit bij twijfel en onverschilligheid?
Verliest ge op die wijs niet het geloof in de zekerheid van uw eigen be
lijdenis en in de vastheid van uw levensovertuiging?" Het antwoord hier
op, 294: „Evenmin wordt door dit stelsel der pluriformiteit de waarheid
aan sceptisch indifferentisme prijsgegeven. Absoluut is de waarheid alleen
in voorwerpelijken zin, bij toeëigening en persoonlijke overtuiging kan de
onderwerpelijke belijdenis nooit geheel haar subiectief karakter verloochenen; en het subiectieve is nooit absoluut en kan het niet zijn, overmits
niet één eenig mensch alle tinten die in het witte licht schuilen, in zich
vereenigt. Daarentegen brengt juist dit persoonlijk subiectieve karakter der
overtuiging te weeg, dat men hetgeen men belijdt, te vaster, te inniger, te
vuriger belijdt, zoodat alle twijfelzucht hier is uitgesloten. En evenzoo heeft
de pluriformiteit tengevolge, niet, dat men tegenover zijn kerk onverschillig
komt te staan, maar omgekeerd, dat men te inniger en te vaster overtuigd
is, dat de kerk waarvan men zelf lid is, de zuiverste instituaire openbaring
der kerk is, die zich laat denken." Dat juist de pluriformiteit vastheid van
overtuiging kan bewerken І8 zonder twijfel een paradoxale gedachte! Verg.
in de vorige noot Band aan het Woord, 23.
*·») De Heraut, no 1207, 17 Februari 1901, het voorlopig antwoord op
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Op de vraag, waarom juist hierin zijn theorie is vastgelopen,
kan geantwoord worden, dat in de Openbaring het geheel eigen
karakter van de Kerk op de scherpste wijze tot uiting komt.
Door de belijdenis van de door God geopenbaarde waarheid
wordt de Kerk duidelijk onderscheiden van iedere andere vorm
van menselijke gemeenschap, zodat het niet mogelijk is de alge
meen geldende normen zonder meer op de Kerk toe te passen.
Niet zonder reden heeft Professor Schilder beweerd, dat van
een theorie in stricte zin of een consequent volgehouden en dui
delijk voorgestelde pluriformiteitsleer in Kuyper's theologie niet
kan worden gesproken. In zijn gedachten zijn hiaten, onduide
lijkheden en onbeantwoorde vragen, welke in een doordacht en
helder systeem niet mogen voorkomen. г70 )
Kuyper heeft zich natuurlijk de vraag gesteld, in hoeverre de
pluriformiteit in overeenstemming kan worden gebracht met de
H. Schrift en met de calvinistische theologie. Door tegenstanders
van deze leer — we denken hier vooral aan Gunning — werd
hem voorgehouden, dat de veelvormigheid van Kerk naast Kerk
en belijdenis naast belijdenis in het Nieuwe Testament wordt
weersproken. Hij antwoordt op deze moeilijkheid door te wijzen
op de verschillen in prediking en de plaatselijke Kerken in het
Nieuwe Testament, maar voelt zelf aan, dat deze weerlegging
onvoldoende is en doet daarom weer een beroep op de wet der
evolutie. Iedere plant, die zich later in vele stengels splitst, is in
de aanvang één en zo moet ook het Christendom zich van eenheid tot veelheid ontwikkelen. Toegegeven wordt, dat in het
Nieuwe Testament van Kerk naast Kerk geen sprake is en dat de
eenheid van Christus' Kerk voortdurend op de voorgrond treedt,
maar hierin kan hij geen bewijs zien, dat deze eenheid voor alle
tijden was bedoeld. De Apostelen hebben geen maatregelen
getroffen om de zichtbare eenheid van de Kerk voor de toekomst
te waarborgen.
De pluriformiteit der Kerk is gefundeerd in de Heilige Schrift,
inzoverre de sporen van aanpassing en differentiatie hier reeds
duidelijk aanwezig zijn. De oorzaak hiervan is, dat het wezen
Bendorp's critiek: „Het geldt hier een grondovertuiging en ook wij mogen
nimmer aflaten, om de gronden dezer overtuiging telkens opnieuw te toetsen en de gapingen die er nog in ons betoog zijn, aan te vullen; iets waarbij
ook deze polemiek ons meer dan een plek zal kunnen aan de hand doen,
waarbij nadere voorziening noodig is." W. A. F. W i η с к e 1, Leven en
arbeid van Dr A. Kuyper, 316, 317, naar aanleiding van dit dispuut geeft
deze de scherpe uitspraak : „Eenmaal heeft Dr Kuyper het pleit tegen de nu
overleden Pater Th. F. Bensdorp verloren. Het ging over het netelig vraag
stuk van de pluriformiteit of de uniformiteit van de K e r k . . . . "
" " ) Verg. de critiek van Schilder in het volgende hoofdstuk,
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van de Kerk in het Nieuwe Testament niet is een clericaal instituut, maar de vergadering van de gelovigen. Hieruit immers
volgt, dat eenheid van optreden en gelijkvormigheid van verschijning slechts mogelijk zijn, zolang de gelovigen tot eenzelfde
soort van mensen behoren en op eenzelfde trap van confessionele ontwikkeling staan. Zo moest na het tijdperk van de eenvormigheid noodzakelijk de splitsing van de Kerk volgen. Dit is
geen verwording van het Christendom, maar veeleer een vooruitgang en een bewijs voor de rijkdom van het christelijk leven,
dat niet meer in één vorm kan worden samengevat. Pluriformiteit is de onafwijsbare eis van rijker levensontwikkeling.271)
Kuyper beweert, dat de pluriformiteitsleer overeenstemt met
de gereformeerde beginselen, maar hij moet erkennen, dat de
Hervormers deze consequentie van hun leer niet hebben ingezien. De Hervorming heeft de pluriformiteit mogelijk en zelfs
noodzakelijk gemaakt door de bepaling der Kerk als gemeenschap van gelovigen, door het onderscheid tussen zichtbare en
onzichtbare Kerk, door hun leer over de plaatselijke Kerk en
door het beginsel van de vrijheid van consciëntie. Maar, hiermede in strijd, hebben Luther, Calvijn en de gereformeerde
theologen vastgehouden aan de eenheid van Kerk en belijdenis.
Dit eenheidsbesef was zo diep doorgedrongen, dat men, terwijl
de pluriformiteit reeds een feit was, nog dacht en handelde alsof
er nooit anders dan van één uniforme Kerk en één ware belijdenis sprake kon zijn. Het is niet tot het bewustzijn van de Hervormers doorgedrongen, dat met het opzeggen van de gehoorzaamheid aan de Paus de uniformiteit van de Kerk voor altijd gebroken was. Uitsluitend de feitelijke verdeeldheid heeft geleid tot
een verandering van inzicht. *")
Ia een uiteenzetting over de ontwikkeling van de theologie
als wetenschap heeft Kuyper het tijdperk der Hervorming als de
ontluiking der pluriformiteit getypeerd. Uit de contekst blijkt,
dat dit ook op de Kerk zelf van toepassing is, omdat de beginselen en de ontwikkeling van de veelvormigheid eerst in het tijdperk van de Hervorming duidelijk aan het licht zijn getreden.
Hij wil hiermede echter niet beweren, dat de tendenz van de
Kerk naar veelvormigheid eerst na de Reformatie haar werking
is begonnen. De openbaring van de Kerk in veelheid van vormen poogde reeds lang vóór de Hervorming door te dringen. De
roomse hiërarchie is er echter in geslaagd dit proces tijdelijk te
271) De Gemeene Gratie, III, 235 vv. Hel Calvinisme, 97.
"2) Encyclopedie, II, 608. Het Calvinisme, 55, 56, 94.
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stuiten. Aan de Reformatie kent Kuyper de eer toe de weg tot
de pluriforme ontwikkeling van het Christendom te hebben vrij
gemaakt. 27Э)
Een bewijs voor zijn stelling, dat de pluriformiteit in overeen
stemming is met de gereformeerde beginselen ziet Kuyper in het
feit, dat het kerkelijk leven in gereformeerde landen van meetaf
een meer veelvormig karakter heeft vertoond dan elders. Hij
noemt de pluriformiteit zelfs een karaktertrek van de gerefor
meerde Kerken tegenover Lutheranisme en Katholicisme. „Het
Romanisme blijft één en eenvormig door zijn hiërarchie. Het
Lutherdom dankt gelijke eenheid en eenvormigheid aan het
overwicht van den landvorst als summus episcopus aan zijn
ecclesia docens. Het Calvinisme daarentegen, dat noch kerkelijke hiërarchie, noch magistrale inmenging, noch een ecclesia
docens huldigt, kon zich niet anders dan in veelvormige schakering ontwikkelen." "*)
Wel neemt het verschil in belijdenis soms een bedenkelijke
vorm aan, omdat de zonde hier haar invloed doet gelden, maar
Kuyper constateert, dat deze veelvormigheid, die van het calvinistisch beginsel onafscheidelijk is, de bloei van het godsdienstig leven heeft bevorderd. Hij besluit zijn lezingen over Het
Calvinisme met een lofspraak op de pluriformiteit: „Gij hebt
gehoord, hoe breed mijn opvatting en hoe ruim mijn gezichtspunt
is ook in zake het kerkelijk leven. Van niets dan van vrije ontwikkeling blijf ik heil ook voor het kerkelijk leven verwachten.
Ik loof de veelvormigheid en zie er een hooger standpunt van
ontwikkeling in." 27B)

rM
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Encyclopedie, II, 615 vv. De Gemeene Gralie, III, 291.
) Encyclopedie, II, 610. Het Calvinisme, 7, 8.
-"») Het Calvinisme, 56, 71, 192.

VIERDE HOOFDSTUK
OORDEEL OVER KUYPER'S KERKBEGRIP
Deze studie zou niet volledig zijn, als aan de uiteenzetting
geen oordeel over Kuyper's Kerkbegrip werd toegevoegd. Door
bijzondere aandacht te besteden aan de bronnen en aan de ontwikkeling van zijn ecclesiologie is deze critiek voorbereid en
zelfs enigszins noodzakelijk gemaakt.
Er staan hier verschillende wegen tot beoordeling open. De
vraag kan gesteld worden naar de bewijskracht van zijn argumenten en naar de waarheid van zijn beweringen; hierdoor
wordt de eigenlijke waarde van deze theologie bepaald. Tot dit
doel zou een vergelijking moeten worden ingesteld tussen Kuyper's leer en het Kerkbegrip van het Nieuwe Testament, want in
overeenkomst met de Heilige Schrift ligt het bewijs voor de waarheid en in tegenspraak met de Kerk van Christus kan alleen de
reden tot verwerping gelegen zijn. Deze critiek zou echter ver
buiten de grenzen van dit onderwerp voeren. Hiertoe zou een
oordeel over het protestantse Kerkbegrip in zijn geheel noodzakelijk zijn.
Een tweede mogelijkheid ligt in de vergelijking van Kuyper's
Kerkbegrip met de oorspronkelijke protestantse theologie, in het
bijzonder met Calvijn's ecclesiologie. Dit geldt niet de waarheid
van Kuyper's Kerkbegrip, maar de dogmahistorische ontwikkeling van het Calvinisme.
Eerste

artikel

Beoordelingen van Kuyper's Kerkbegrip in zijn verhouding tot de
calvinistische theologie
De uiteenlopende beoordelingen van Kuyper's Kerkbegrip
kunnen tot drie typen worden herleid. Vooreerst de critiek vanuit de Nederlandse Hervormde Kerk. Op de tweede plaats de
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bezwaren door sommige gereformeerde theologen naar voren
gebracht. Ten derde de mening van de gereformeerde theologen, die Kuyper's Kerkbegrip als zuiver calvinistisch hebben
beschouwd.
Eerste paragraaf
Critiek op Kuyper's Kerkbegrip vanuit de Nederlandse
Hervormde Kerk
Het oordeel van Gunning kan buiten beschouwing worden
gelaten, want dit berust niet op een vergelijking met Calvijn of
de Confessie, maar gaat terug op de H. Schrift. De critiek van
Kleyn steunt weliswaar op een vergelijking met de oorspronkelijke gereformeerde theologie, maar is niet onmiddellijk tegen
Kuyper gericht.
Hoedemaker heeft op belangrijke punten in Kuyper's Kerkbegrip een afwijking van de zuivere gereformeerde leer geconstateerd. Zijn critiek heeft betrekking op de ontkenning van de
eenheid der zichtbare Kerk en op het sectarisch karakter van de
Doleantie. In Kuyper's leer over de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken en het louter confoederatieve Kerkverband
meende hij een duidelijke vorm te zien van Independentisme.
Tegen de theorie over de Vrije Kerk heeft hij ernstige bezwaren
ingebracht, omdat hierdoor de nationale eenheid der Kerk en
het christelijk karakter van het nederlandse volk werden aangetast. Hoedemaker heeft echter geen duidelijke vergelijking
gemaakt tussen Kuyper's Kerkbegrip en de ecclesiologie van
Calvijn. *)
Van moderne zijde vooral is het oordeel gekomen, dat aan
Kuyper's theologie niet zonder meer het praedicaat van calvinistisch kan worden toegekend. In de plaats daarvan wordt de benaming „nieuw-" of „neo-calvinisme" voorgesteld, met de duidelijke interpretatie, dat het Calvinisme op de achtergrond is verdwenen en het moderne de aard van zijn theologie bepaalt.
B. D. Eerdmans heeft het eerst deze opvatting geformuleerd
en toegelicht. Zijn stelling is, dat de theologie, welke door Kuyper als zuiver gereformeerd en als de herlevende leer der
Vaderen wordt gepresenteerd niets anders is dan een camouflage van de geest der eeuw. Kuyper heeft aan het nederlandse
volk moderne spijs voorgezet in gereformeerde schalen.
0 P h . J. H o e d e m a k e r , De kerk en het moderne Staatsrecht. Eerste
stuk. De Kerk naar Goddelijk recht, Amsterdam, 1904. Artikel
XXXVI
onzer Nederduitsche Geloofsbelijdenis tegenover Dr A. Kuyper gehandhaafd. 42, 115.
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Eerdmans' critiek betreft in de eerste plaats de leer der wedergeboorte, terecht genoemd de grondslag van Kuyper's theologie.
Deze wedergeboorte is een herschepping, geen nieuwe schepping
van de mens, enting, geen nieuwe planting. Tot deze palingenesie
draagt de mens zelf niets bij, het proces der wedergeboorte gaat
zelfs geheel buiten het menselijk bewustzijn om. Alle uitverkorenen worden wedergeboren; voor de zaligheid zijn de bekering en heiligmaking niet noodzakelijk. Hieruit volgt, dat de
Kerk voor de zaligheid van de mensen geen betekenis heeft; het
doel van de zichtbare Kerk ligt niet in de toebrenging van de
uitverkorenen tot de zaligheid, maar in de verheerlijking van
Gods Naam.
Deze palingenesieleer is volgens Eerdmens in strijd met de
H. Schrift en met de Confessie. Volgens de Belijdenisschriften is
de Kerk een heilsinstituut, waarbuiten geen zaligheid is. De
Kerk bewerkt de redding van de mens door de prediking van
het Evangelie. Kuyper's palingenesieleer is de oorzaak van zijn
ongereformeerde opvatting, dat de Kerk voor de zaligheid geheel
overbodig is.
Eerdmans besluit, dat Kuyper niet de man van de reactie is,
waarvoor hij bij de Liberalen doorgaat. Zijn theologie kan alleen
worden vergeleken met de meest radicale theoriën van de uiterste linkerzijde. ')
C. B. Hylkema kent aan Eerdmans de verdienste toe, het verschil tussen oud- en nieuw-Calvinisme in het licht te hebben geplaatst. Zijn thesis wordt door Hylkema overgenomen, maar in
de plaats van de dogmatische methode, gevolgd door Eerdmans
en de theologen uit de Christelijk Gereformeerde Kerk stelt hij
de zuiver historische critiek. Hij vraagt niet naar het goed recht
van het nieuw-Calvinisme, maar zoekt de historische oorzaken,
waaruit het verschil tussen deze beide vormen van Calvinisme
verklaard wordt. Zijn mening luidt: „Aan elk van beide vormen
van Calvinisme ligt een eigen wereldbeschouwing ten grondslag,
aan het oud-Calvinisme de supranaturalistische, aan het nieuwCalvinisme de naturalistische wereldbeschouwing." Onder „naturalisme" verstaat hij niet het naturalistische ongeloof of het
materialisme, maar de natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing. Zoals het oude Calvinisme rust heeft gevonden in het
supranaturalistische bewustzijn van de 16e eeuw, zo steunt het
nieuw-Calvinisme volgens de eis van de tijd op de grondslag
2

) В. D. E e r d m a n s , De Theologie van Dr A. Kuyper. Als artikel in
het Theologisch Tijdschrift, Jrg. 43. Nieuwe reeks, Jrg, 1, 1909, 209, 211
vv., 224, 235 vv.
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der moderne natuurwetenschappen. Hylkema wijst dit radicale
verschil van wereldbeschouwing aan in de leer van Gods albestuur of de verhouding van God tot de wereld, in de leer
van de openbaring of de verhouding van God tot de waarheid, in
de leer over de genade of de verhouding van God tot de mens.
Kuyper's theologie is naturalistisch in natuurbeschouwing, geschiedbeschouwing en mensheidsbeschouwing.
Jn deze beoordeling van Kuyper's theologie neemt het Kerkbegrip slechts een bescheiden plaats in, namelijk als onderdeel
van de nieuwe leer over de genade. Het oud-Calvinisme is particularistisch in de genadeleer; Kuyper heeft de liefde Gods en
de genade uitgestrekt tot de mensheid in haar geheel. Dit universalisme wordt door Hylkema voorgesteld als een consequentie van zijn theorie over het organisme der mensheid. Tegenover
Calvijn's pessimistische anthropologie stelt hij Kuyper's optimistische mensheidsbeschouwing.
Uitgaande van deze nieuwe genadeleer heeft Kuyper een
nieuwe voorstelling gegeven van de verhouding der Kerk tot de
buitenkerkelijke wereld. Ook buiten de Kerk is hoog-geestelijk
mensheidsleven in ruime mate aanwezig; de sensus divinitatis
is in iedere mens. Het verschil tussen Kerk en wereld is slechts,
dat in de Kerk hogere concentratie van geestelijk leven gevonden wordt; hetzelfde geestelijk leven is in mindere mate ook
buiten de Kerk aanwezig.
Uit Kuyper's beweringen over het geestelijk en hemels wezen
van de Kerk leidt Hylkema af, dat de zichtbare gestalte van de
eigenlijke Kerk wordt ontkend en dat er op aarde slechts verschijningsvormen van de wezenlijke Kerk aanwezig zijn in de
vergaderingen van gelovigen of belijdende personen. Een consequentie hiervan is de ontkenning van de eenheid der Kerk of de
pluriformiteitstheorie.
Evenals Eerdmans hecht Hylkema bijzondere waarde aan Kuyper's uitspraak, dat de Kerk niet bestaat om wille van de gelovigen, maar om Gods wil. Dit zou samenhangen met zijn universalistische en algemeen menselijke beschavingsidealen. Alle
volkeren zijn geroepen om aan God de verschuldigde eer te
geven. De gemene gratie wordt aan alle mensen geschonken en
ook de ongelovigen zijn geroepen tot een grootse bestemming,
want de wedergeboorte behoudt het organisme zelf van het menselijk geslacht. Kuyper's stelling, dat de Kerk geen heilsinstituut
mag worden genoemd wordt door Hylkema aldus geïnterpreteerd,
dat de Kerk niet enkel gericht is op de uitverkorenen, maar op
heel de mensheid, opdat deze eer geve aan God$ Naam.
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In wezen, verschijningsvorm en doel plaatst hij Kuyper's Kerkbegrip tegenover de oude calvinistische theologie. Voor Calvijn
is de Kerk de redding uit de wereld; Kuyper kent aan de Kerk
een zending in de wereld toe. De scheidsmuur door de gereformeerde theologie opgetrokken tussen Kerk en wereld is door
hem neergehaald. Toch is er ook een gemeenschappelijk beginsel, dat oud- en nieuw-Calvinisme verbindt, namelijk „het besef
van 's menschen nietigheid," of, zoals Kuyper het uitdrukt: „het
staan met heel zijn leven voor Gods aangezicht." Deze godsdienstige grondgedachte is door het oud-Calvinisme ontwikkeld
overeenkomstig de supranaturalistische, pessimistische wereldbeschouwing, door het nieuw-Calvinisme volgens de naturalistische, optimistische. De theologie van Kuyper is dus in hoofdpunten wezenlijk verschillend van de oorspronkelijke gereformeerde theologie, maar verdient nog de naam van „Calvinisme,"
omdat zij daarmee verbonden is door het idee van Gods souvereiniteit en 's mensen nietigheid. ')
De stellingen van Eerdmans en Hylkema hebben veel bijval
gevonden in de Nederlandse Hervormde Kerk. De benaming
nieuw- of neo-Calvinisme wordt gebruikt om de tegenstrijdigheid
van Kuyper's theologie met de leer van Calvijn te accentueren. , )
Ook in Professor Haitjema's appreciëring van Kuyper's leer
als nieuw-Calvinisme ligt een duidelijk oordeel over haar nietcalvinistisch en ongereformeerd karakter. In het streven om de
gereformeerde theologie te transponeren in de gedachten en in
de taal van de moderne mens ziet Haitjema de oorzaak, dat het
zwaartepunt in het nieuw-Calvinisme verlegd is van de theologie
naar de cultuurfilosofie. Kuyper heeft een voorliefde voor
natuurfilosofische begrippen en zijn systeem draagt het stempel
van de moderne natuurfilosofie. Ofschoon hij het gezag van de
H. Schrift hoog heeft gehouden, kan hij toch geen theoloog uit de
H. Schrift worden genoemd. Haitjema gaat in zijn critiek in zeker
opzicht nog verder dan Hylkema, wanneer hij beweert, dat de
cultuurfilosoof Kuyper niet met de theoloog Calvijn kan worden
vergeleken. e )
3

) C. B. H y l k e m a , Oud- en Nieuw-Calviniame, 9, 29, 193 vv., 260 vv.,
284, vv.
*) Als voorbeeld A. B i n n e r t s , Nieuw-Gereformeerde
en Moderne
Theologie. 20 October 1912 heeft В a ν i η с к een rectorale oratie gehouden
over Modernisme en Orthodoxie, volgens В i η η e г t s als antwoord op de
studie van Eerdmans en Hylkema. De auteur wil o.a. bewijzen, dat Bavinck
in deze oratie onomwonden de moderne wereldbeschouwing heeft aan
vaard.
5
) Th. L. H a i t j e m a , Abraham Kuyper und die Theologie des holländischen Neucalvinismus. Zwischen den Zeiten, IX, 1931, 340 v., 344 v.
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Haitjema's critiek is in het bijzonder gericht op Kuyper's
palingenesie-theorie. De grote misvatting van Kuyper is, dat hij
de wedergeboorte los heeft gemaakt van het Woord en dus ook
van de Kerk. Hij leert, dat de Kerk ontstaat uit wedergeboren
individuen, die, nadat de palingenesie in bekering en heiligmaking tot bewustzijn is geraakt, bijeenkomen om het Lichaam van
Christus in de wereld te manifesteren. Uitgangspunt van de
Kerk is dan niet meer het Woord Gods, maar het gelovige individu. Omdat Kuyper de wedergeboorte en dus de zaligheid geheel onafhankelijk maakt van Woord en Kerk, kan hij niet meer
spreken, zoals Calvijn het bij voorkeur doet, over de Kerk als
Moeder van de gelovigen, die het nieuwe leven uit haar schoot
voortbrengt. Dit individualisme en spiritualisme leidt tot een
eenzijdige accentuering van de plaatselijke Kerken en tot de
theorie van het Kerkverband door vrije aaneensluiting. e )
In Kuyper's nieuw-calvinistische Kerkreformatie ziet Haitjema
het secte-type vertegenwoordigd. Dit hangt samen met de reeds
genoemde confoederatie-theorie en met de door Kuyper geproclameerde veelvormigheid der Kerk. Door deze pluriformiteitsleer, „die schijnbaar de differentiatie der scheppingsvormen hoogelijk prijst en daarmee de wijsheid van God den Schepper alle
eer schijnt te geven" tracht Kuyper onder begoocheling te brengen.. Het standpunt van Haitjema tegenover deze theorie van
Kuyper is echter niet geheel duidelijk, want in een geschrift van
vroegere datum heeft hij in de pluriformiteitsleer een belangrijk
waarheidselement erkend, namelijk „de erkenning van de providentiële leiding van Hem, Die in al de waarheid leiden wil, en
soms tot de paradoxale waarheid terugdrijven wil." Haitjema is
echter steeds afkerig geweest van Kuyper's idealisering der verdeeldheid. 7)
Het oordeel van van Ruler over Kuyper's Kerkbegrip is reeds
vermeld. Uitgaande van Kuyper's leer over de wedergeboorte
en zijn uitspraken over het doel van de Kerk als instituut komt
a
) Th. L. H a i t j e m a , Abraham Kuyper, 352.; De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de Theologie van Barth. Hier blijkt duidelijk, dat Professor Haitjema Kuyper's theologie beoordeelt vanuit Barthiaans standpunt. 5: „De vormen van theologisch denken, die in de theologie van Dr. A. Kuyper en in de theologie van Karl Barth openbaar werden, schenen eigenlijk ook wel voorbestemd om met elkander op gespannen voet te geraken."
7
) Th. L. H a i t j e m a , De Richtingen in de Nederlandsche Hervormde
Kerk, 203, Kuyper wordt hier geateld tegenover Hoedemaker; Protestantsche Katholiciteit, in: N. Th. St. XII, 1929, 218; Hoog-Kerkelijk
Protestantisme, 159.
:
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hij tot de conclusie, dat dit Kerkbegrip meer tot het terrein van
de cultuur dan tot het gebied van de theologie behoort. 8 )
De genoemde beoordelingen stemmen hierin overeen, dat de
nieuw-calvinistische theologie niet als zuiver calvinistisch wordt
erkend en dat zelfs het theologisch karakter van Kuyper's Kerkbegrip in twijfel wordt getrokken. Kuyper's genadeleer staat in
het middelpunt van de belangstelling, maar wordt op verschillende wijzen geïnterpreteerd, door Hylkema als universalistisch,
door Haitjema en van Ruler als individualistisch en spiritualistisch. Algemeen is de critiek op Kuyper's theorie over de plaatselijke Kerken, het confoederatief Kerkverband en de veelvormigheid. Een duidelijke vergelijking met Calvijn's theologie
wordt voornamelijk gevonden op het punt van de doelstelling
der Kerk in verband met de zaligheid van de mens.

Tweede paragraaf
Critiek op Kuyper's Kerkbegrip door gereformeerde, theologen
Kuyper's Tractaat van de Reformatie der Kerken heeft dë
aandacht getrokken van de theologen uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. Zij erkenden in dit programwerk over Kerk en
Reformatie belangrijke gemeenschappelijke elementen, maar
sommige onder hen meenden, dat niet alle gedachten van Kuyper
tot een gereformeerde bron konden herleid worden. Zo zijn
vanaf 1883 de theologen van Kampen wat betreft hun beoordeling
van Kuyper's Kerkbegrip in twee richtingen verdeeld geweest.
De voornaamste opponenten waren F. M. ten Hoor en H. Beuker. Ten Hoor schreef een uitvoerige critiek op Kuyper's Kerkbegrip en zijn methode van reformatie. Hij heeft hierin het verschil tussen Afscheiding en Doleantie zo scherp mogelijk geformuleerd en herleid tot een tegenstelling betreffende het wezen
van de Kerk.
De grond van het meningsverschil vindt ten Hoor in Kuyper's
bewering, dat het wezen van de zichtbare Kerk in de onzichtbare
Kerk ligt, zoals het wezen van de onzichtbare Kerk in God. De
consequentie hiervan is, dat het wezen der Kerk op een plaats
nog aanwezig blijft, zolang daar nog wedergeboren personen,
e) A. A. v a n R u l e r , 18 vv.
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ledematen van het Lichaam van Christus gevonden worden.
Hierop steunt Kuyper's bewering, dat de gedeformeerde Kerken
in het synodaal verband van de Nederlandse Hervormde Kerk
als ware Kerken moesten worden beschouwd en dat het dus niet
geoorloofd was zich van deze Kerken af te scheiden en een
nieuwe Kerk te stichten.
Volgens ten Hoor leert Kuyper, dat de onzichtbare en de zichtbare Kerk ieder een eigen wezen bezitten en dat er dus twee
Kerken zijn. De zichtbare Kerk is bij Kuyper niet de zichtbare
zijde van de Kerk, maar een afzonderlijke kring onderscheiden
van de kring der onzichtbare Kerk. Onzichtbare en zichtbare
Kerk worden tegenover elkander gesteld als wezen en formatie,
Gemeente en Kerk, organisme en instituut, genomen in de
betekenis welke de Ethische Theologie aan deze termen heeft
gegeven. Hierdoor wordt de eenheid der Kerk en in het bijzonder
de eenheid van de plaatselijke Kerk prijsgegeven.
Kuyper's grote fout is, dat hij de Kerkformerende kracht tot
het wezen van de Kerk heeft gemaakt en dat hij het wezen heeft
verward met de oorzaak van wording. Hierin wijst ten Hoor de
invloed a^n van Schleiermacher's leer over de onzichtbare en
zichtbare Kerk en van de ethisch-pantheïstische theologie. In de
bewering, dat het wezen der onzichtbare Kerk in God ligt ziet
ten Hoor een duidelijke bevestiging van een pantheïstische tendenz. Hij plaatst Kuyper in het milieu van de Ethische en Vermittlungstheologie.
Ten Hoor becritiseert Kuyper's leer over de Kerk als organisme en instituut. Tegen de termen heeft hij geen bezwaar, des te
meer echter tegen de interpretatie er van. Evenals de onzichtbare
en de zichtbare Kerk vormen het organisme en het instituut in
Kuyper's leer twee kringen van gelovigen, die zo van elkander
onderscheiden worden, dat het organisme nog waar kan zijn in
een geheel vervalst instituut. Ook hierin ziet ten Hoor duidelijke
afhankelijkheid van de Ethische Theologie, want organisme en
instituut betekent niets anders dan Gemeente en Kerk, onzichtbare en zichtbare Kerk zoals de Ethische Theologen dit verstonden. Ten onrechte heeft Kuyper een bevestiging van dit onderscheid gezocht in de Belijdenis. Ten Hoor richt tot hem het verwijt, dat hij de Belijdenis verwrongen heeft naar zijn eigen
theorie.
Het derde punt van ten Hoor's critiek is gericht tegen Kuyper's
relativering van ware Kerk en ware belijdenis. Deze leidt tot
subiectivisme en tot het quatenus van 1816. De belijdenis dreigt
door Kuyper's beginselen krachteloos en nutteloos te worden,
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want gradueel verschil in zuiverheid van Kerk en belijdenis kan
niet in overeenstemming worden gebracht met de Confessie.
De conclusie van ten Hoor's scherpzinnige critiek is, dat
Kuyper's theorie in essentiële onderdelen niet meer gereformeerd of calvinistisch kan worden genoemd en direct afhankelijk
is van de theologie der 19e eeuw. Hiermede wordt echter Kuyper's gereformeerd geloof niet ontkend, want feitelijk is Kuyper
echt gereformeerd en feitelijk heeft hij de methode van de
Afscheiding in zijn reformatie toegepast. Ten Hoor constateert
derhalve een tegenstelling tussen theorie en practijk. „Niet wat
gij feitelijk zijt, maar wat gij theoretisch wilt zijn, houdt de vereniging tegen." 9)
Beuker heeft zijn instemming betuigd met deze critiek. Evenals ten Hoor heeft hij in het Tractaat naast zuiver calvinistische
elementen stellingen aangetroffen, die niet met de gereformeerde beginselen in overeenstemming konden worden gebracht.
Kuyper wil wel gereformeerd zijn, maar het is niet te ontkennen,
„dat hem zijn vroegere opleiding en zijn politieke tendenzen, in
verband met zijn doorzettende wil en weelderige phantasie wel
eens parten hebben gespeeld." Beuker's bezwaren hebben betrekking op determinisme, pantheïsme en Ethische Theologie.10)
De vereniging van Separatie en Doleantie in 1892 heeft de
bezwaren tegen Kuyper's Kerkbegrip wel een tijdlang tot
zwijgen gebracht, maar niet weggenomen. In 1913 stelde Ds G.
Doekes het vraagstuk van de pluriformiteit aan de orde. Hij gaf
als zijn mening te kennen, dat er nog steeds geen deugdelijke
gronden gegeven waren „voor de dusgenaamde pluriformiteit
der kerk, die men blijkbaar voor de aloude belijdenis van de
eenheid der zichtbare georganiseerde kerk in de plaats tracht
te schuiven." " )
Op de algemene vergadering van de Vereniging van Predikanten gehouden in 1916 bleek het meningsverschil over dit vraagstuk. Professor Honig hield een referaat over de eenheid der
Kerk in verband met de pluriformiteit der Kerk, waarin hij
Kuyper's theorie voorstelde als niet strijdig met de Belijdenis.
e
) F. M. t e η H o o r , Afscheiding en Doleantie in verband met het Kerk
begrip, Leiden, 1890, 11, 21, 37 vv., 42, 49, 90, 109 vv., 154.
ltt
) H. B e u k e r , Het Tractaat van de Reformatie der Kerken en het
artikel van Ds ten Hoor, ia: De Vrije Kerk, Vereeniging van Christ. Oeref.
Stemmen, XVI, 1890, 87 vv., 413., 551 vv.
" ) G. D o e k e s , Een averechtsche bewijsvoering, in: G. Th. T., XIII,
1913, 443-450. Niet de meest zuivere, maar de ware Kerk, 495-501. In 1909
heeft D o e k e s in het G. Th. T., X, 16-25 in een artikel: Roomsch of Gere
formeerd over het extra ecclesiam nulla salus geschreven.
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Zowel wat betreft de pluriformiteit zelf als de overeenstem
ming met de Belijdenis werden tegen dit referaat bezwaren
ingebracht. " )
De belangstelling en het dispuut rondom Kuyper's Kerkbegrip
zijn in deze jaren toegespitst op de pluriformiteit. Twee punten
trekken de aandacht. Vooreerst de verhouding van deze theorie
tot de Belijdenis; in de tweede plaats de oorzaken van de pluri
formiteit. Door sommigen werd de splitsing der Kerk uitslui
tend aanvaard als gevolg van de zonde. Anderen erkenden in de
veelvormigheid een uiting der rijkdom van het christelijk geloof.
In 1917 werd door Dr С M. Buizer bij de Kerkeraad van Mid
delburg, daarna bij de classis Middelburg een gravamen inge
diend tegen artikel 27—29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
Buizer, zelf aanhanger van de pluriformiteitstheorie, zag geen
mogelijkheid om zijn overtuiging in overeenstemming te brengen
met de leer van de Confessie over de ware en de valse Kerk en
stelde daarom voor — naar analogie van de revisie van artikel
36 in 1905 — de desbetreffende artikelen aan te passen aan de
veranderde opvattingen. De synode van Zeeland, waartoe hij
zich in hoger beroep had gewend, verklaarde, dat Dr Buizer's
exegese van deze artikelen historisch juist moest worden ge
noemd, maar dat de consequenties door hem uit de woorden
getrokken de toets der critiek niet konden doorstaan. Na dit
dubbelzinnige antwoord kwam de kwestie in hoogste beroep bij
de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, gehouden te
Leeuwarden in 1920. Hier werd geoordeeld, dat Buizer's bezwaar
gericht was tegen een onjuiste interpretatie van de Belijdenis.
Als bewijs hiervoor werd aangehaald, dat de Lutherse Kerk
altijd als ware Kerk is erkend. Het resultaat van het gerucht
makende gravamen was echter, dat een commissie werd be
noemd met de opdracht om een nadere formulering en uitwer
king van de drie artikelen des geloofs over de Schrift, over de
Kerk en over de verhouding van Kerk en overheid in overweging
te nemen. " ) Op de Generale Synode van 1923 werd een voor
lopig rapport uitgebracht. Op de Generale Synode van 1927,
gehouden te Groningen, spraken de deputaten als hun overtui" ) Verslag der Algemeene Vergadering van de Vereeniging van Pre
dikanten van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden in 1916.
Referaat van Professor D r A. G. H o n i g over De eenheid der Kerk
in verband met de pluriformiteit der Kerk, in: G. Th. T., XVII, 1916,
267-273.
13
) Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Neder
land gehouden te Leeuwarden, 1920. Bijlage XXXII, Rapport inzake het
Bezwaarschrift van Dr С M. Buizer.
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ging uit, „dat voor een uitbreiding of uitbouw van onze confessie,
hetzij in eenige nieuwe artikelen of in een apologie of in een
verwerping der dwalingen onder ons nog geen plaats is." ")
Hiermede was het vraagstuk der pluriformiteit voorlopig van
de agenda der Generale Synode afgevoerd. Het meningsverschil
onder de gereformeerde theologen is echter blijven bestaan.
Na 1934 is een levendige gedachtenwisseling ontstaan betreffende ware en valse, respectievelijk meer of minder zuivere
Kerk volgens de leer van Calvijn en de oude gereformeerde
theologen. De aanleiding hiertoe vormde een artikel van Professor V. Hepp in de studentenalmanak van de Vrije Universiteit, waarin critiek op Kuyper's leer van de pluriformiteit der
Kerk als een symptoom van epigonisme werd gebrandmerkt. De
conclusie van dit betoog luidde: „Het epigonisme, dat de pluriformiteitsleer loochent, bestrijdt derhalve niet slechts Kuyper en
Bavinck, maar snijdt in het hart van de Reformatie. Het valt het
kerkbegrip van Calvijn af om op dit punt Rome in het gelijk te
stellen, dat ook naast de kerk slechts de sekte kent." ") Het is
niet te verwonderen, dat deze aanklacht een heftig protest heeft
uitgelokt.
Professor K. Schilder heeft in twee series artikelen onder de
titel Pluriformiteit der Kerk en epigonisme het beroep van Professor Hepp op Calvijn en op de Synopsis Purioris Theologiae
als historisch onjuist afgewezen. Bovendien tracht hij duidelijk
te maken, dat de ongereformeerde pluriformiteitsgedachte niet
lot een welbewuste en consequent volgehouden leer is ontwikkeld.
In het dispuut tussen Kuyper en Bensdorp zijn de zwakke zijden
en de leemten van deze zogenaamde theorie duidelijk aan het
licht gekomen. De pluriformiteit verdient niet de naam van leer
of theorie, en is niets anders dan een vluchtheuvel om aan
ernstige moeilijkheden te ontkomen, een mooiklinkend woord
voor een lelijke zaak. te )
" ) Acta der Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Groningen in 1927. Bijlage CXXI, 197, vv. Rapport van
de15deputaten inzake de uitbouw van de Belijdenis.
) V. H e p p . De Pluriformiteit van de Kerk, in: Almanak van hel studentencorps aan de Vrije Universiteit, 1934, 127-136.
i«) K. S c h i l d e r , in: De Reformatie, Jrg. XIV, 1933-1934; Pluriformiteit en epigonisme, 138, 146 enz. tot 202. Nieuwe reeks in Jrg. XV, 1934-1935,
Onder dezelfde titel, 58, 66 enz. tot 243. Over hetzelfde onderwerp schreef
Professor Schilder een derde reeks artikelen in De Reformatie, Jrg. XX,
1939-1940, 108, 116 enz. tot 244, voornamelijk over de vraag of Calvijn Rome
nog als Kerk heeft erkend. Tegen Schilder werd gepolemiseerd in De Heraut
en in Credo. In de Studenten-almanak van Kampen van 1940 schreef Schilder een artikel over Eenige onjuiste dilemma's in
pluriformiteitsvertoogen.
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De critiek van Schilder gaat verder dan de pluriformiteit,
Kuyper's opvatting van het wezen der Kerk, het onderscheid
tussen onzichtbare en zichtbare Kerk, tussen organisme en
instituut worden door de theoloog van Kampen bestreden. In
deze belangrijke punten heeft Schilder een oordeel uitgesproken
over het ongereformeerde karakter van Kuyper's Kerkbegrip. 17 )
Er is een doorlopende lijn van critiek op Kuyper's Kerkbegrip
van gereformeerde zijde. Het vraagstuk van de pluriformiteit
staat hierbij op de voorgrond, maar de eigenlijke verschilpunten
liggen dieper. De opvattingen van ten Hoor en van Schilder
zijn over de gehele linie in strijd met de door Kuyper geconstrueerde ecclesiologie.
Aan het feit, dat de leer over de Kerk, vooral met betrekking
tot de pluriformiteit, nog niet synodaal werd gedefinieerd, is het
waarschijnlijk te danken, dat dit meningsverschil niet tot een
conflict heeft geleid. Het dispuut over Doop en wedergeboorte,
dat de aanleiding is geweest tot de splitsing in de Gereformeerde
Kerken, houdt slechts op indirecte wijze verband met het Kerkbegrip. Kuyper's standpunt in deze kwestie is boven uiteengezet.
Derde paragraaf
Het oordeel van gereformeerde theologen over Kuyper's
Kerkbegrip als zuiver calvinistisch
Op de eerste plaats moet hier worden genoemd H. Bavinck, die
na een aanvankelijke aarzeling de zijde van de Doleantie heeft
gekozen en na Kuyper's aftreden als professor zijn opvolger is
geworden aan de Vrije Universiteit. Hij is de voortzetter van
Kuyper's theologisch stelsel. Kuyper en Bavinck worden in één
adem genoemd als de grondlegger en de voltooier van de nieuwcalvinistische theologie. ")
In 1883 reeds heeft Bavinck zijn mening te kennen gegeven
over het Tractaat van de Reformatie der Kerken. Op twee punten oefende hij critiek uit: de eenzijdige accentuering van de
Naar aanleiding van dit artikel heeft ook Professor Dr G·. С. В e г к о м•w e г zich in deze gedachtenwisseling gemengd in: Hel Calvinistisch Week
blad,
Jrg. V, no. 25-27: Een juist dilemma?
17
) Een meer principiële en volledige critiek heeft Prof. S c h i l d e r gegeven in zijn colleges over de Kerk naar aanleiding van de serie artikelen
over het leerstuk van de kerk in: De Heraut. Van deze lessen, gegeven van
Januari
lot Juni 1942 is een dictaat verschenen.
1β
) V. H e p p , Levensbericht van Dr H. Bavinck, in: Handelingen van de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde en Levensberichten harer af
gestorven medeleden, 1922-1923, 110.
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plaatselijke Kerken ten nadele van het Kerkverband en de
theorie van de ware en de valse Kerk. Tegen ten Hoor's oordeel
heeft hij onmiddellijk geprotesteerd, want van een wezenlijk
verschil tussen Doleantie en Separatie kon volgens hem geen
sprake zijn.19)
Bavinck's tractaat over de Kerk in zijn Dogmatiek kan niet in r
alles een getrouwe weergave worden genoemd van Kuyper's
Kerkbegrip. Zonder hem bij name te noemen keert hij zich toch
op verschillende plaatsen tegen diens opvattingen. In het wezenlijke echter zijn beiden homogeen.
Zijn critiek heeft betrekking op Kuyper's theorie van de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken en het Kerkverband door
vrije aaneensluiting; op de leer, dat de kerkelijke macht aan het
geheel van de gelovigen is gegeven en vanuit het volk aan ambtsdragers als organen van de Gemeente wordt toevertrouwd; op de
Kerk als organisme. Bavinck kent alleen een zichtbaar organisme, namelijk de Kerk als vergadering van gelovigen, terwijl
hij het instituut gelijkstelt met de Kerk als Moeder der gelovigen.
Organisme en instituut duiden hier geen verschillende kringen
aan, maar twee beschouwingswijzen van dezelfde Kerk. Kuyper's theorie over het organisme van het herstelde menselijk
geslacht en het zichtbaar organisme als de metamorphose van
het menselijk leven worden bij Bavinck niet gevonden. Zijn
beschouwingen komen meer overeen met wat ten Hoor hierover
leerde dan met Kuyper's ideeën. Het is duidelijk, dat Bavinck
veel minder dan Kuyper de invloed heeft ondergaan van moderne gedachten. ï0 )
1B
) H. B a v i n c k , Reformatie der Kerken, in: De Vrije Kerk, IX, 1883,
555: „Eene eerste bedenking heb ik tegen de wijze, waarop Dr Kuyper zich
het Kerkverband voorstelt.... heel het Tractaat toont, dat Dr Kuyper op
die zelfstandigheid der locale kerken, welke wij op zichzelvc toestemmen,
eenzijdifr den nadruk legt, en daartegenover de kracht en de beteekenis van
het Kerkverband niet tot haar recht laat komen." Kuyper stemt hierin niet
geheel met Calvi,tn overeen, 555: „Tegenover den nadruk, door hem, en
terecht op de locale kerk gelegd, komt de eenheid en solidariteit aller kerken niet genoeg tot haar recht." A. K u y p e r , in; De Heraut, no. 330, 20
April 1884: „Het degelijkst was de critiek, die Dr Bavinck gaf. Maar bij
hem natuurlijk over het leidend beginsel geen verschil." H. B a v i n c k ,
Separatie en Doleantie, in: De Bazuin, 1890, no. 46 tot 52, naar aanleiding
van de geschriften van ten Hoor en Kuyper over dit onderwerp.
=») H. В a ν i η с к, Gereformeerde Dogmatiek, IV, 295-482 over de Kerk
(in de vierde uitgave 258-421.) 407 vv. over de ecclesia universalis als orga
nisme. 411 vv. over de verhouding van algemeen en bijzonder ambt. 329
over het onderscheid tussen organisme en instituut: „Zij is coetus, doch ook
mater fidelium, organisme doch ook instituut." 355, 356: „Het is eene dis
tinctie in de zichtbare Kerk en zegt, dat de Kerk als vergadering der geloovigen op tweeërlei wijze voor ons openbaar wordt, in ambten en genademiddelen als instituut, en in gemeenschap des geloofs en des levens als

230

HET OORDEEL VAN H. H. KUYPER

De genoemde punten zijn niet zonder belang. Zij hebben
echter geen tegenstelling, zelfs geen openlijke scherpe critiek
veroorzaakt. Bavinck heeft het gereformeerd karakter van Kuyper's theologie erkend, in het bijz-onder wat betreft het onderscheid tussen organisme en instituut, de pluriformiteitstheorie
en de verhouding tussen Kerk en Staat.
De Gereformeerde Kerken hebben de theologie van Kuyper
en Bavinck aanvaard. Er ontstonden echter moeilijkheden over
de principiële ontkenning van de eenheid der zichtbare Kerk en
de relativering van de ware Kerk. De pluriformiteit zelf werd
tamelijk algemeen aangenomen, maar het was niet gemakkelijk
Kuyper op dit punt in overeenstemming te brengen met de Belijdenis en de oorspronkelijke calvinistische theologie.
Het boven reeds genoemd gravamen van Buizer tegen artikel
27—29 van de Belijdenis werd in een serie Heraut-artikelen
bestreden door H.H. Kuyper. Omdat de Confessie blijkbaar op
dit punt aan duidelijkheid te wensen overlaat, werd de discussie
uitgebreid tot Calvijn, die volgens de mening van H.H. Kuyper
het roomse dogma, dat er maar één zichtbare openbaring van de
Kerk is, heeft ontkend. ") K. Dijk bestudeerde de betekenis van
het adagium „Buiten de kerk geen zaligheid" en concludeerde,
dat Calvijn de zaligheid niet aan één instituut heeft gebonden,
maar uitsluitend de algemene zichtbare Kerk als bindend ter
zaligheid heeft verklaard. Op deze wijze moeten dus ook de
artikelen over de Kerk van de Geloofsbelijdenis worden verstaan. De pluriformiteit wordt in de Confessie wel niet uitdrukkelijk geleerd, maar toch ook niet uitgesloten. ")
De theologie van Kuyper heeft een overtuigd verdediger georganisme." De vraag naar de prioriteit is volgens Bavinck niet te beantwoorden. 314 w . en 346 over de pluriformiteit. Verg. H. B a v i n c k , De
Katholiciteit van Christendom en Kerk, 51 v. Zijn voorstelling van een
aantal ware Kerken als delen van de algemene Kerk sluit nauwer aan bij
de gereformeerde theologie.
" ) H. H. K u y p e r , Ons antwoord aan Dr Buizer, in: De Heraut, 1918,
no. 2087 vv. tot 2097, voornamelijk over de erkenning van Rome als Kerk
door Calvijn. In De Heraut van 1940, no. 3257 vv. schreef H. H. K u y p e r
een tweede serie artikelen over hetzelfde onderwerp tegen de beweringen
van Professor Schilder.
" ) K. D ij k, „Buiten de Kerk geen zaligheid," artikel 27-29 der Nederlandsche Geloojsbelijdenis. Lezing gehouden op de wetenschappelijke
samenkomst aan de Vrije Universiteit op 30 Juni 1920. Acta der Generale
Synode van 1927. Bijlage CXXI. Door de ingestelde commissie werd geconcludeerd: „dat in onze confessie voldoende duidelijk in het algemeen de
kenmerken van de ware kerk zijn aangegeven, en dat, al wordt de pluriformiteit niet in de desbetreffende artikelen van de belijdenis geleerd,
deze, wat uit de historie zeer duidelijk blijkt, door de confessie geenszins
wordt buitengesloten."
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vonden in Professor V. Hepp. Tegen het gevaar van epigonisme
en de dreigende deformatie in een stadium van consolidatie na
een bloeitijdperk van de Gereformeerde Theologie heeft Hepp
het zuivere Calvinisme van Kuyper's Kerkbegrip verdedigd.
Professor Hepp wijst de pluriformiteitsidee aan bij Calvijn en in
de Synopsis purioris theologiae. Kuyper heeft dus teruggegrepen
naar de beste periode van de Reformatie, toen hij zijn leer van
de pluriformiteit der Kerk voordroeg. Slechts één element is
door Kuyper en Bavinck aan de oude leer toegevoegd, namelijk
dat de pluriformiteit een moment van ontwikkeling betekent. ")
Dr P. Richel heeft zich volledig bij het standpunt van Prof.
Hepp aangesloten. Kuyper's theologische ideeën worden alle
geheel of tenminste in nuce bij Calvijn teruggevonden. Zijn
Kerkbegrip is geen nieuwe constructie, die in wezenlijke onderdelen van Calvijn afwijkt, maar een progressie, welke op dezelfde
lijn ligt als het oorspronkelijke Calvinisme. Zijn systeem is een
zuivere uitbouw van Calvijn's theologie. Kuyper is de beste
interpretator van Calvijn's Kerkbegrip. ")
Deze overeenstemming heeft ook betrekking op het onderscheid van de Kerk als organisme en instituut en op de pluriformiteit der Kerk. In beide punten heeft Kuyper slechts verder
gebouwd „naar de structuur van het in aanbouw zijnde theologisch huis." Een duidelijke aanwijzing in de richting1 van het
onderscheid tussen organisme en instituut ziet Richel in Calvijn's
leer over het Rijk Goda, dat zich verder uitstrekt dan de institutaire Kerk. Tot dezelfde conclusie leidt Calvijn's afwijzing van
de saecularisatie van het leven, zonder dat hij alle levensterreinen onder de Kerk als instituut rangschikt. Dit veronderstelt een
organisme, dat ook buiten het instituut werkt. De kinderen en
engelen, die door Calvijn tot de Kerk worden gerekend, kunnen
slechts tot het organisme behoren. ")
Alle argumenten van Richel convergeren in Calvijn's katholiciteit, zijn afkeer van de secte, waarin de Kerk tot één instituut
wordt beperkt. Alleen het rooms-katholieke instituut is universeel. Het protestantse instituut moet worden aangevuld door
het universele organisme, wil het niet vervallen tot secarisme.SG)
гз
) V. H e p p , De pluriformiteit van de Kerk, in: Almanak van hel stu
dentencorps aan de Vrije Universiteit, 127-136. Dreigende deformatie, I,
Diagnose. In: Credo, I, 1937, 29 October: „er zit dan ook geen vezel Kuyperverheffing in, wanneer ik den voorslag doe den titel van „jongste Kerk
vader" aan Schleiermacher te ontnemen en hem aan Kuyper toe te kennen."
« ) P. J. R i с h e 1, Het Kerkbegrip van Calvijn, 248
" ) P. J. R i с h e 1, 74, 78, 79.
*>) P. J. R i с h e 1, 79, 203.
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In Calvijn's katholieke geesteshouding ziet Richel ook het
doorslaande bewijs, dat deze de pluriformiteit der Kerk in begin
sel aanvaard en zelfs duidelijk geleerd heeft. Hij heeft aan de
Roomse Kerk nog de naam van Kerk gegeven en ook andere
Kerken nog als ware Kerken van Christus erkend. Hiermede zou
onverenigbaar zijn, dat alleen het eigen instituut als ware Kerk
zou worden aanvaard. „In dit standpunt van Calvijn ligt impliciet
opgesloten, dat naar zijn overtuiging het Lichaam van Christus
zich in meerdere vormen openbaart, dat er meerdere ware
kerken zijn, die alle het Lichaam van Christus openbaren." Deze
bewijsvoering is bovendien een bevestiging van het onderscheid
tussen organisme en instituut. " )
Juist op het punt van de pluriformiteit hebben Kuyper en
Bavinck volgens Richel de calvinistische beginselen ontwikkeld,
de lijnen van Calvijn's theologie consequent doorgetrokken. Zij
concludeerden tot de pluriformiteit als noodzakelijke phase in
de ontwikkeling van Christus' Kerk. Deze laatste gedachte kan
Richel niet op duidelijke wijze bij Calvijn aanwijzen. Kuyper
heeft hier een sprong voorwaarts gemaakt. Toch meent Richel
ook hiervoor aanknopingspunten te kunnen vinden bij Calvijn,
namelijk in de onderscheiding tussen universele en particuliere
Kerk, tussen fundamentele en niet fundamentele artikelen en
in het taalverschil als factor van verdeeldheid. 23 )
Vierde paragraaf
Kuyper's eigen opvatting
De laatst genoemde opvatting ligt in de lijn van Kuyper's en
Bavinck's theologie. Het is echter merkwaardig, dat Kuyper zelf
zich voorzichtiger heeft uitgedrukt. Hij stelde zich in sommige
punten tevreden met een beroep op de gereformeerde beginse
len en veronderstelde, dat de Reformatoren nog niet tot het
volledig inzicht waren geraakt van de consequenties uit de princiepen, welke zij hadden opgesteld.
Kuyper zag het probleem van de verhouding zijner theologie
tot de leer van Calvijn het scherpst gesteld in de kwestie der
pluriformiteit. Hij was van mening, dat alle Reformatoren zich
op het standpunt hebben geplaatst van de absolute eenheid der
zichtbare Kerk. Kerk naast Kerk en tegenstelling of zelfs ver" ) P. J. R i c h e l , 120, 122, vv.
м) P. J. R i c h e l , 138, 165, 166, 182.
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schil in belijdenis was voor hen een onding. Deze overtuiging
steunde op de traditionele opvatting, welke zij uit de Katholieke
Kerk hadden medegenomen en „op al wat in het Nieuwe Testament over het één zijn der Kerk op zo roerende wijze voorkomt."
Hierin zou zeker geen verandering gekomen zijn, als de feiten
niet tot een wijziging van inzicht hadden gedwongen. Uitsluitend
het feit der verdeeldheid en de gemeenschappelijke strijd van het
Protestantisme tegen de Katholieke Kerk hebben geleid tot de
erkenning van ware Kerken buiten het eigen instituut. Het
duurde echter enige tijd, vóór de feitelijke pluriformiteit ook tot
de theologie was doorgedrongen. Vandaar dat de Nederlandse
Geloofsbelijdenis nog de absolute tegenstelling van ware en
valse Kerk verdedigt. -B)
Het idee der pluriformiteit is noch bij de Hervormers noch bij
de oude dogmatische schrijvers te vinden. Maar wel komen hier
reeds zeer sterke aanwijzingen voor, die later lot de formele
erkenning van de veelvormigheid hebben geleid. Zo hebben de
Reformatoren de Doop van andere Kerken, ook van de Roomse
Kerk, als geldig erkend. Calvijn aanvaardde nog goede elementen, overblijfselen van de Kerk, onder de roomse hiërarchie. Hij
toonde zelfs enige verdraagzaamheid tegenover geringe dwaling
en maakte onderscheid tussen fundamentele en niet fundamentele waarheden. De Lutherse Kerken werden door hem als ware
Kerken aanvaard. 30 )
Kuyper onderscheidt in de ontwikkeling van de leer over ware
en valse Kerk de volgende stadia. De vroegste periode wordt
2β

) Encyclopaedie, II, 608. De Gemeene Gratie, III, 233.
) Het Calvinisme, 94. Kuyper citeert een tekst van Calvijn, waarin
drieërlei afwijking van de Christelijke waarheid onderscheiden wordt, namelijk een geringe, die men stil moet laten begaan, een matige die door
kastijding moet hersteld, en vermetele goddeloosheid, welke crimineel moet
gestraft worden. Hij concludeert: „Een nog altoos harde uitspraak, ik geef
het toe, maar dan toch een uitspraak, waarin principieel de zichtbare eenheid wordt prijsgegeven, en waar die eenheid breekt daagt de vrijheid vanzelf." Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constihitioneele vrijheden, 1874, 27 over het beginsel der vrijheid. Kuyper citeert uit de Institulio: „Mits de hoofdwaarhoden des Christendoms beleden worden is afwijking te dulden," en noemt dit de eerste levensuiting van een heerlijk
beginsel, maar dat blijkens Servet's gerechtelijken dood nog in de windselen der oude moederkerk omklemd lag. De Gemeene Gratie, 111, 234. Revisie der Revisie-legende, 62. Traclaat, 174, 175: „Een kerke Gods erkent
hij (Calvijn) overal waar nog prediking is en de sacramonten bediend
worden. Zelfs gaat Calvijn zoo ver om ten opzichte der Roomsche Kerk te
verklaren: al betwisten we dat Rome's kerkverband zonder nader beding
op den naam van kerk aanspraak mag maken, daarom ontkennen we nog
geenszins, dat er nog kerken onder haar gebied gevonden worden." De
feiten waarover tegenwoordig gedisputeerd wordt waren Kuyper bekend.
Toch heeft hij niet geconcludeerd tot volkomen overeenstemming.
30
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gekarakteriseerd door de absolute tegenstelling tussen waar en
vals. In de eerste jaren van de Hervorming bestond er slechts
één oppositie: vóór of tegen de roomse hiërarchie; van weerszijde
werd elke matiging uitgesloten. In de tweede periode van de
Hervorming, welke door Calvijn werd beheerst, is tegen de
roomse hiërarchie een Protestantse Kerk opgebouwd, zodat de
Reformatie in staat werd gesteld zich tegenover Rome als dè
ware Kerk te handhaven. Ook dit stadium werd gekenmerkt door
de onwrikbare overtuiging van de eenheid en enigheid der ware,
zichtbare Kerk. Op dit standpunt stelden zich alle Reformatoren
en deze overtuiging werd uitgedrukt in de Belijdenis.
Aan deze leer werd echter geweld aangedaan door de feitelijke
verdeeldheid en door de nieuwe verhoudingen hieruit ontstaan.
Tegenover de Libertijnen en Doopersen werd Calvijn gedwongen
in de Roomsen zijn bondgenoten te erkennen. De aaneensluiting
tegen het gemeenschappelijke roomse gevaar daarentegen
leidde tot de wederzijdse verdraagzaamheid van de protestantse
Kerken.
Deze veranderde inzichten hebben echter niet onmiddellijk
tot het idee der pluriformiteit gevoerd. Kuyper constateert een
tegenstrijdigheid: in de practijk werden naast het eigen instituut
andere Kerken getolereerd. In theorie echter bleef men vasthouden aan de radicale tegenstelling tussen ware en valse Kerk
en aan de eenheid der zichtbare Kerk. In de dogmatiek werd
derhalve geen rekening gehouden met de feitelijke toestand. Uit
deze eenheidswaan moeten de pogingen worden verklaard om
door godsdienstgesprekken of synoden de breuk te herstellen;
in dit eerste oecumenisch streven openbaarde zich de verouderde
dogmatische overtuiging. Dogmatisch hebben de Reformatoren
en theologen de roomse eenheidsidee nog bepleit en in hun ijver
het ondenkbare beproefd, om de gebroken eenheid te herstellen.
In de derde periode is de tegenstrijdigheid tussen theorie en
practijk opgeheven. De eenheidswaan, die van meetaf bij de
Lutheranen zoveel scherper vormen had aangenomen dan bij de
Calvinisten, werd in de gereformeerde Kerken prijsgegeven. Het
denkbeeld, dat de Hervorming tot splitsing der Kerk moest
leiden en dat in eenzelfde land verschillende Kerken naast en
tegenover elkander zouden optreden heeft eerst in de 17e eeuw
duidelijke vormen aangenomen. Kuyper volstaat met de vermelding van deze derde periode en verzuimt toe te lichten op welke
wijze het idee der pluriformiteit tot helderheid is geraakt. 3l )
31
) De Gemeene Gratie, III, 233, 234, 243, 246, 268, 291.
II, 609.

Encyclopaedie,
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Ofschoon Kuyper op de hoogte is van het verdraagzame standpunt der Reformatoren, in het bijzonder van Calvijn, heeft hij
toch niet de conclusie getrokken, dat de Hervormers reeds enig
inzicht hebben gehad in de gedachte der veelvormigheid. Hij
zocht aansluiting bij de gereformeerde beginselen, de kerkelijke
practijken en de feitelijke ontwikkeling der kerkelijke verhoudingen, maar aanvaardde hiernaast een dogmatische oppositie.
In het onderscheid tussen de Kerk als organisme en als instituut heeft hij geen ernstige moeilijkheid gezien. Het idee van het
organisme wordt door hem herleid tot de gereformeerde bepaling
van de Kerk als vergadering van gelovigen. Door het wezen
van de Kerk te plaatsen in de personen heeft de Reformatie voor
goed gebroken met de voorstelling, alsof de Kerk in het instituut
opging en eerst door het instituut ontstond. Het geloof, dat men
in eeuwigheid lid zal blijven van de Kerk maakt de identificering
van de Kerk met het instituut onmogelijk. De Reformatoren
hebben wel het begrip van het organisme verwaarloosd, maar
het onderscheid tussen organisme en instituut valt toch duidelijk
in hun theologie aan te wijzen. ")
Tot dezelfde conclusie komt Kuyper uit het boven reeds vermelde feit, dat de Reformatoren in de practijk verschillende ware
instituten hebben erkend en ook buiten deze ware instituten de
aanwezigheid van het Lichaam van Christus hebben aanvaard.33)
De ecclesia universalis van Calvijn wordt hier blijkbaar door
Kuyper vereenzelvigd met de Kerk als zichtbaar organisme. De
Reformatoren hebben practisch de eenheid van de Kerk als
instituut ontkend. Alleen de eenheid als organisme kon nog overblijven.
De vrijheid en onafhankelijkheid van de Kerk wordt, evenals
de pluriformiteit, afgeleid uit het eigen beginsel van het Calvinisme. Omdat het Calvinisme feitelijk de erkenning van een
aantal ware Kerken met zich bracht, kon alleen het stelsel van
de vrije Kerk met de princiepen van het Calvinisme overeenstemmen. Kuyper brengt de vrijheid van de Kerk in verband met het
rechtstreekse regiment of het Koningschap van Christus over Zijn
Kerk, dat geen plaats laat voor een vreemde macht. Maar ook
op dit punt hebben de Reformatoren het enig ware standpunt niet
weten te handhaven. Eerst in de 19e eeuw is dit zuiver gereformeerde beginsel volledig aanvaard en toegepast. 31 )
Aan het Independentisme kent Kuyper de verdienste toe de
3!!

) Encyclopaedie, III, 216.
a»)
De Heraut, no. 531.
34
) Het Calvinisme, 92, vv.

De Gemeene Gratie, III, 261.
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ontwikkeling van het Calvinisme in zuivere banen te hebben
geleid. Dit geldt in de eerste plaats voor het beginsel der vrijheid. Het heeft ook betrekking op het gereformeerde stelsel van
Kerkregering: de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken en het
confoederatieve Kerkverband. Over het gereformeerd karakter
hiervan laat hij niet de minste twijfel blijken.35)
Evenmin zag Kuyper enige moeilijkheid in de bepaling van het
doel der Kerk en in de verhouding van Kerk en zaligheid. Het is
niet in zijn gedachten opgekomen, dat de ontkenning van de Kerk
als heilsinstituut en de uitsluiting van de Kerk buiten de eigenlijke wedergeboorte wellicht in strijd zou kunnen zijn met de oorspronkelijke calvinistische leer.
Over de gehele lijn van zijn theologie weet Kuyper zich verbonden met zuiver calvinistische beginselen. Hij ziet consequenties van deze beginselen, welke aan Calvijn zelf verborgen waren
gebleven. Het Calvinisme was voor Kuyper geen afgesloten
systeem, geen petrefact van definitieve stellingen, „geen starre
onbewegelijke macht, die reeds bij Calvijn's leven haar laatste
consequentie ontdekt, haar volle afronding gevonden had, maar
een beginsel, dat eerst allengs zijn kracht openbaart, voor elke
eeuw een eigen gedachte heeft, in elk land een eigen vorm weet
nan te nemen, en juist in deze rusteloze gedaantewisseling zijn
ontwikkelingsproces voortzet." Kuyper beschouwde het als zijn
laak de gereformeerde theologie „in rapport te brengen met het
menselijk bewustzijn, gelijk zich dat aan het einde van de 19de
eeuw ontwikkeld heeft." Zijn bewering tegenover Gunning, dat
hij in zijn theologie niets anders deed dan copiëren kan moeilijk
in letterlijke zin worden verstaan. Hierin wilde hij slechts zijn
homogeniteit met de gereformeerde theologie uitdrukken. 3e )
Kuyper's Kerkbegrip is dus ook volgens zijn eigen overtuiging
een ontwikkeling, geen naschrijving van de ecclesiologie van
Calvijn. In deze zin aanvaardt hij de benaming „Neo-Calvinisme." Is deze ontwikkeling zuiver geweest? Zijn de calvinistische beginselen in zijn systeem intact gebleven; of hebben wellicht vreemde invloeden Kuyper van de rechte lijn der gereformeerde theologie afgedrongen? ")
**) Het Calvinisme, oorsprong
, 26, 27.
) Het Calvinisme, oorsprong
, 22. Encyclopaedic, I, VI. Bedoeld
noch gezegd, 46: „Maar bovendien, ik ben niet origineel, ik doe niets dan
copieeren. Wat ik op theologisch, kerkrechtelijk en staatkundig gebied
beoog is niets dan zuivere copie te leveren van wat Calvijn en zijn school
beoogde."
n
) A. K u y p e r , Antirevolutionaire Staatkunde, I, 625: „Door van NeoCalvinisme te spreken, drukt ge alzoo niets anders uit, dan dat ook het
Calvinisme geen petrefact was."
3β
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Tweede

artikel

De ontwikkeling van het calvinistische Kerkbegrip
Een alzijdige en volledige studie over het calvinistische Kerkbegrip zou de grenzen van deze monographie verre te buiten
gaan. In alle opzichten is beperking noodzakelijk. Het accent zal
vooral worden gelegd op de eenheid der zichtbare Kerk en het
onderscheid tussen ware en valse Kerk.
Eerste paragraaf
Het Kerkbegrip van Calvijn
De Kerk als geloofsobiect is in de eerste plaats de onzichtbare
Kerk of de gemeenschap van alle uitverkorenen op alle plaatsen
en tijden. Alle gepraedestineerden zijn als ledematen van één
lichaam verenigd onder Christus als hun Hoofd. Daarom wordt
deze onzichtbare Kerk katholiek of algemeen genoemd. Er kunnen geen twee Kerken zijn, zonder dat Christus zelf verscheurd
wordt. S8 )
In de Institutio van 1559 is deze onzichtbare Kerk een voorbereiding om te komen tot de zichtbare Kerk, het eigenlijke onderwerp, dat Calvijn onder de titel: „de externis inediis" behandelt. M) Als verbindingsschakel tussen de onzichtbare en de
zichtbare Kerk dient de gemeenschap der heiligen, waarin hij het
karakter der Kerk op uitstekende wijze ziet uitgedrukt. De
gemeenschap van Christus betekent een deelname van alle uitverkorenen aan de weldaden van God. Dit versterkt de gemeenschapsband, welke tussen alle leden der Kerk bestaat en verschaft aan alle uitverkorenen de zekerheid van hun eeuwig heil.
Dit gemeenschappelijk bezit van geestelijke goederen is tevens
een voortdurende aansporing tot oefening van zichtbare gemeenschap. In de Communio Sanctorum blijkt de eenheid van onzichtbare en zichtbare Kerk **)
3e

) J. C a l v i j n , Institutio Christianae reïigionis, 1559, 747.
) In de voorafgaande uitgaven van de Institutio heeft Calvijn meer
aandacht besteed aan de onzichtbare kerk. Volgens Douinergue mogen we
hieruit echter niet besluiten, dat de onzichtbare kerk in Calvijn's kerkbegrip van 1559 een minder belangrijke plaats inneemt. E. D o u m e г g u e,
Jean Calvin, t. 5, 45. De verandering vindt zijn oorzaak in Calvijn's strijd
tegen de Anabaptisten en de onkerkelijke secten.
«>) Institutio, 747, 748.
3e
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Calvijn begint de uiteenzetting van de ecclesia visibilis met een
lofspraak op de Kerk als een Moeder, die alle gelovigen in haar
schoot ontvangt, baart en tot het einde van het leven onder haar
hoede en leiding houdt. Buiten de schoot van deze Moederkerk
kan geen vergeving van zonden en geen zaligheid worden verwacht. De voornaamste reden van Calvijn's hoge waardering
voor de zichtbare Kerk is hierin gelegen, dat God aan haar de
schat van het Evangelie heeft toevertrouwd. De Kerk wordt op
geen andere wijze opgebouwd dan door de prediking van het
Evangelie. ")
De zichtbare Kerk wordt omschreven als de ganse menigte der
mensen, die over de gehele aarde verspreid is, belijdt, dat zij één
God en Christus dient, door de Doop in Zijn Verbond wordt ingelijfd, door de deelneming aan het Avondmaal haar eenheid in de
ware leer en in de liefde betuigt, eenstemmig is in het Woord
des Heeren en tot de prediking van dit Woord de dienst onderhoudt, welke door Christus ingesteld is. Het verschil tussen
onzichtbare en zichtbare Kerk wordt aldus getypeerd, dat, zoals
het noodzakelijk is de onzichtbare, alleen voor Gods ogen waarneembare Kerk te geloven, zo allen verplicht zijn de zichtbare
Kerk, die aldus genoemd wordt met betrekking tot de mensen,
hoog te achten en gemeenschap met haar te oefenen. *2) Wanneer hij leert, dat de zichtbare Kerk alleen de schijn van een
Kerk heeft, terwijl de onzichtbare Kerk de eigenlijke, echte Kerk
moet worden genoemd, behoeft dit niet als tegenstelling te worden verstaan, maar betekent, dat de zichtbare Kerk alleen Kerk
is, inzoverre de echte onzichtbare Kerk erin aanwezig is. **)
Omdat het voor ieder mens tot zijn zaligheid noodzakelijk is
tot deze zichtbare Kerk te behoren, heeft God haar door duidelijke kentekenen aangewezen. Deze kentekenen zijn de prediking
van het Woord en de bediening der Sacramenten. Waar het
Woord van God oprecht wordt gepredikt en aangehoord en de
Sacramenten naar Christus' instelling worden bediend, mag het
« ) Instilulio, 748, 749: „Verum quia nunc de visibili ecclesia disserere
propositum est, discamus vel uno matris elogio quam utilis sit nobis eius
cognitio, imo necessaria; quando non alius est in yitam ingressus nisi nos
ipsa concipiat in utero, nisi pariât, nisi nos alat suis uberibus, denique
sub custodia et gubernatione sua nos tueatur, donec excuti carne mortali
similes erimus angelis. Neque enim patitur nostra infirmitas a schola nos
dimitti, donec toto vitae cursu discipuli fuerimus. Adde quod extra eius
gremium nulla est speranda peccatorum remissio, nec ulla salus."
«3) Institutio, 753.
* ) J. B o h a t e c , Calvins Lehre von Staat und Kirche, mit besonderen
Berücksichtigung des Organismusgedankens, 291.
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bestaan van een Kerk Gods op geen enkele wijze betwijfeld
worden.")
Hiermede is de vraag naar de ware Kerk echter nog niet
voldoende beantwoord. Om deze zaak duidelijk voor te stellen
maakt Calvijn onderscheid tussen de ecclesia universalis en de
singulae ecclesiae of ecclesiae particulares. De algemene Kerk
is een uit allerlei volkeren verzamelde menigte, die, verspreid en
verstrooid door plaatselijke afstand, toch in één waarheid der
goddelijke leer overeenstemt en door de band van dezelfde godsdienst is verbonden. Onder deze algemene Kerk zijn de afzonderlijke Kerken, welke over de steden en dorpen verspreid zijn,
zo vervat, dat ieder van hen met recht de naam en het gezag van
een Kerk bezit. Hij besluit: op deze wijze houden we vast aan
de eenheid der algemene Kerk, welke duivelse geesten altijd
gepoogd hebben te verscheuren en beroven we de wettige vergaderingen, die verspreid zijn volgens de eis van de plaatsen
niet van hun autoriteit. ")
Er is derhalve één algemene Kerk, welke alle vrome Christenen omvat. De verspreide afzonderlijke Kerken of Gemeenten
zijn als het ware de ledematen van dit ene lichaam. Deze omschrijving van de ecclesia universalis stemt overeen met de bepaling, waarmee Calvijn zijn uiteenzetting van de zichtbare Kerk is
begonnen. Zijn Kerkbegrip wordt geleid en beheerst door het
idee van de ene, algemene zichtbare Kerk, waarbuiten geen vergeving van zonden en geen zaligheid kan zijn. Dit is derhalve
de eigenlijke zichtbare Kerk; de plaatselijke Kerken zijn hiervan
slechts de delen of ledematen. " )
De notae gelden zowel de algemene als de particuliere Kerken,
maar juist als kentekenen moeten zij op de particuliere Kerken
worden toegepast, want het gaat er juist om op een bepaalde
plaats een Kerk van God te erkennen. Hiervoor geldt Calvijn's
uitspraak, dat er zonder enige twijfel een Kerk moet worden
aangenomen, alwaar de prediking van het Woord en de bediening der Sacramenten nog geëerd worden, want het is zeker, dat
deze niet zonder vrucht kunnen blijven. Waar de prediking van
" ) Institutio, 753.
« ) Institutio, 754.
»·) J. В o h a t e c, Calvins Lehre, 299. P. J. R i с h e 1, 223, noot 15. Opera
Calvini, X, 289: „Porro et illud profiteor, pios omnes religiose tueri debere
ecclesiae unitatem, extra quam nulla salus s i t . . . . Ut autem unica est ec
clesia universalis, quae pios omnes complectitur; sic etiam passim ecclesias particulares, quae illius sint veluti membra, esse distributas, in quarum coetu debeant Christiani Deum invocare, sive fidei testimonium edere,
sacramentis uti, sacras conçiones audire."
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het Evangelie met eerbied wordt aangehoord en de Sacramenten
niet verwaarloosd worden, daar moet de gestalte van een Kerk
worden erkend. Elke Kerk, die aan deze voorwaarden voldoet
moet worden geëerbiedigd en met haar moet men gemeenschap
onderhouden. De breuk met een dergelijke Kerk staat gelijk met
de verzaking van de godsdienst. " )
Calvijn heeft de zuivere prediking van het Evangelie en de
zuivere bediening der Sacramenten voor iedere Kerk als eis
gesteld, maar dit moet niet zo worden verstaan, alsof door
iedere ook de geringste afwijking een Kerk ophoudt ware Kerk
te zijn. In dat geval zouden slechts enkele particuliere Kerken,
namelijk de Gemeenten, welke in belijdenis en Kerkorde geheel
overeenstemmen als ware Kerken en ledematen van de algemene zichtbare Kerk kunnen worden beschouwd. Zover is Cab
vijn nooit gegaan; zijn hoge waardering van de eenheid der Kerk
en zijn afkeer van de secte hebben hem van deze gevolgtrekking
weerhouden. Hij heeft andere protestantse Kerken, ook die,
waarmede hij niet geheel kon overeenstemmen in de interpretatie van Gods Woord als ware Kerken en als delen van de universele Kerk aanvaard. *8)
In een ware Kerk kan er dus iets mankeren aan de leer of aan
de bediening van de Sacramenten. In dit verband maakt Calvijn
onderscheid tussen tweeërlei soort van waarheden. Sommige
waarheden zijn zo noodzakelijk om te weten, dat ze bij allen
ontwijfelbaar moeten vaststaan. Er zijn andere punten, waarover
verschil van mening kan bestaan zonder dat hierdoor de noodzakelijke eenheid van geloof wordt verstoord. Tot de eerste soort
rekent Calvijn: dat er één God is, dat Christus God is en de Zoon
Gods, dat onze zaligheid gelegen is in Gods barmhartigheid en
dergelijken. Als voorbeeld van een punt, waarover verschil van
mening kan geduld worden geeft hij de toestand en de verblijfplaats van de zielen na de dood, mits echter vaststa, dat de zielen
voor den Heer leven. Hieraan voegt Calvijn echter onmiddellijk
loe, dat hij geen enkele dwaling, zelfs de geringste niet, in
bescherming neemt. Zijn verdraagzaamheid gaat slechts zo ver,
dat hij niet wil, dat om het geringste meningsverschil scheuring
in de Kerk ontsta. " )
Dit onderscheid tussen fundamentele en niet-fundamentele
waarheden is door Calvijn waarschijnlijk het eerst toegepast op
«, 8 ) Institutio, 754.
) A. D. R. P o l m a n , Vragen van den dag uit de correspondentie
Calvijn en anderen belicht, in: G. Th. T. Jrg. XL, 1939, 127, 178.
«») Institutio, 755, 766.
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de Kerk van Genève, waar meningsverschil een schisma dreigde
te veroorzaken. In de Institutio van 1559 wordt deze onderscheiding in verband gebracht met de plaatselijke Kerk, want Calvijn
toont aan, dat een geringe dwaling of afwijking in de leer nog
geen reden is om een Kerk te verlaten. 60 )
De prediking van en de overeenstemming in de doctrina fundamentalis is voor een Gemeente noodzakelijk en voldoende om
ware Kerk te zijn. Calvijn heeft dit beginsel consequent uitgebreid tot de universele Kerk, zodat alleen die Gemeenten tot de
algemene Kerk worden gerekend, welke tenminste in de fundamentele leerstukken eenheid van geloof vertonen. 51 ) Hierin
ligt de enige mogelijkheid om andere Kerken, waarmee men in
de leer niet totaal overeenstemt, nog als ware Kerk te erkennen.
Hij heeft dit toegepast op de verhoudingen tussen de verschillende protestantse Kerken en het praerogatief van de ware Kerk
niet uitsluitend voor de eigen Kerk opgeëist.
Calvijn heeft de Lutherse Kerken als ware Kerken van Christus erkend, ondanks de uiteenlopende opvatting betreffende het
Avondmaal. Dat deze erkenning niet beperkt is gebleven tot de
Lutherse Kerken blijkt uit het feit, dat Calvijn een voorstander is
geweest van het denkbeeld om een algemeen concilie van Protestantse Kerken bijeen te roepen. Dr Polman heeft dit verdraagzame standpunt uit de correspondentie van Calvijn op overtuigende wijze aangetoond. „Hij staat in de vaste overtuiging, dat
allen, die het Evangelie van Christus omhelzen en prediken in
Duitschland en Zwitserland, in Frankrijk en Engeland samen
vormen de ware Kerk van Christus en allen leden zijn van Christus' Lichaam."
De door de Hervorming ontstane verdeeldheid werd door Calvijn ongetwijfeld als een groot nadeel voor de Kerk en voor de
prediking van het Evangelie beschouwd; vooral de tegenstellingen in de leer zijn voor hem een oorzaak geweest van grote
teleurstelling. Hij heeft echter aan de eenheid en katholiciteit
van Christus' Kerk vastgehouden. De feitelijke verdeeldheid tussen de protestantse Kerken onderling werd door hem niet als
een fundamentele tegenstelling beschouwd, noch als een ongeneselijke wonde. Deze overtuiging heeft geleid tot de eerste
s«) E. D' o u m e г g u e, V, 27.
61
) Insfitutio, 767: „Porro errores quibus talis debeatur venia, eos esse
indicatum est quibus praecipua religionis doctrina non laedatur, quibus
non opprimantur quae inter fidèles omnes convenire debent religionis
capita." In deze zin moeten verstaan worden de una divinae doctrinae veritas van de ecclesia universalis (754) en de unitas in vera doctrina van de
ecclesia visibilis (753.)

m
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oecumenische beweging onder de protestantse Kerken. Aan deze
aanvaarding van verschillende ware Kerken binnen de algemene
ware Kerk was de consequentie verbonden, dat de ware particuliere Kerken verschillen in graad van zuiverheid.B?)
Wat heeft Calvijn precies bedoeld met de singulae ecclesiae of
de ecclesiae particulares? In de Instüutio worden hierdoor de
plaatselijke Kerken aangeduid. De toepassing van deze termen
was echter voor uitbreiding vatbaar, want tussen de plaatselijke
Gemeenten en de algemene Kerk liggen de provinciale en nationale Kerken. Uit de benamingen: des Eglises et conciles particuliers" blijkt, dat Calvijn zelf reeds onder particuliere Kerk ook
een verzameling van plaatselijke Kerken heelt verstaan. M)
Tot zover is Calvijn's Kerkbegrip consequent en helder, als
tenminste de aard en de omvang van de fundamentele waarheden
buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde kan niet gezegd
worden van zijn uitspraken over de Kerk van Rome, want het is
even gemakkelijk om te bewijzen, dat Calvijn Rome nog als Kerk
heeft beschouwd als om deze bewering te weerleggen; voor het
één zowel als voor het ander kan een serie teksten worden aangehaald. ")
Heeft Calvijn in zijn principiële uiteenzetting Rome nog als
ware Kerk erkend en gerekend tot de algemene zichtbare Kerk?
Deze vraag moet blijkbaar ontkennend beantwoord worden. Het
bewijs is eenvoudig: de Kerk van Rome heeft het fundament van
de Kerk aangetast en de prediking van de fundamentele waarheden bedorven. De erkenning van een aantal ware Kerken
binnen de algemene Kerk kan zich dus niet tot de Kerk van
Rome uitstrekken. Het ontbreken van het noodzakelijk criterium: de una Veritas doctrinae, verstaan volgens de zin van de
praecipua religionis capita of de summa necessariae doctrinae
maakt dit onmogelijk.
·*) P. J. R i с h e 1, 134, 164. Calvijn vertegenwoordigde de gematigde rich
ting onder de Reformatoren tegenover de felle Lutheranen. A. D. R. Ρ o 1m a η, 121 vv. Hij hield vaat aan de innerlijke eenheid van alle Protestanten
en wilde van geen scheiding der kerken weten en behoorde tot hen, die alles
in het werk stelden om de innerlijke eenheid ook daadwerkelijk tot open
baring te brengen. 127. Het standpunt van Luther is minder verdraagzaam
dan dat van Calvijn, maar niet duidelijk. Van noodzakelijke leerstukken
wilde Luther niet weten, omdat volgens hem heel de inhoud der Schrift
noodzakelijk voor het geloof is. А. Е е к h of, De zinspreuk: in necessariis
unitas, in non necessariis libertas, in utrisque caritas, 55.
M
) P. J. R i с h e 1, 168. Later blijkt ecclesia particularis zowel de plaatse
lijke als de provinciale en nationale kerk aan te duiden. Bijv. Synopsis
purioris theologiae, 440.
" ) Men vergelijke hiervoor P. J. R i c h el, 120 vv. en de artikelen van
K. S c h i l d e r , in: De Reformatie.
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Dit beginsel wordt door Calvijn toegepast in het tweede hoofdstuk van het vierde boek der Institulio, handelend over de ware
en de valse Kerk. Zodra de leugen is binnengedrongen in de
godsdienst, het geheel van de noodzakelijke leer is verbasterd
en het gebruik van de Sacramenten is bedorven, volgt zonder
Iwijfel de ondergang der Kerk. Waar leugen en bedrog heersen,
kan geen Kerk bestaan. En daar het aldus gesteld is met het
Papisme, moet de conclusie duidelijk zijn, dat Rome een valse
Kerk is en niet tot de particuliere Kerken behoort, die samen de
ware ecclesia universalis vormen. De toelichting op dit oordeel
laat niet de minste twijfel over, dat Rome door Calvijn als valse
Kerk wordt beschouwd. ")
Hiermede is echter nog lang niet alles gezegd. Calvijn's gedachtengang en wijze van spreken over de Roomse Kerk is
gecompliceerd en het lijkt niet gemakkelijk zijn uitspraken tot
een duidelijk en consequent oordeel te herleiden.
Hij vergelijkt de Kerk van Rome met de Kerk van Israël zoals
deze door de Propheten wordt beschreven. Het doel van deze
vergelijking is om het bederf van de Roomse Kerk zo scherp
mogelijk voor te stellen en tevens duidelijk te maken, wat hier
nog van de Kerk is overgebleven. Israël was een ware en zuivere Kerk, zolang de Joden volhardden in de wetten van het
Verbond; aan hen had God de voorrechten van de Kerk geschonken. Maar toen de Joden de wet van God niet meer onderhielden en tot afgoderij en bijgeloof vervielen, hebben zij de
voorrechten van de Kerk voor een deel verloren. De titel van
Kerk is aan de Joden echter niet geheel ontnomen, want God
bleef aan hen de prediking van Zijn Woord en de onderhouding
van Zijn Mysteries toevertrouwen. Dit van God afgevallen volk
kan echter ook niet meer simpliciter Kerk worden genoemd. Gedeeltelijk Kerk, gedeeltelijk geen Kerk; aldus is het oordeel van
Calvijn over het Joodse volk. Het is dus zeker waar, dat Calvijn
ín het bederf of de afval van God graden heeft onderscheiden.
Dit blijkt vooral hieruit, dat Juda en Israël niet in dezelfde mate
van de dienst van God zijn afgeweken.
Uit deze vergelijking volgt, dat Calvijn de titel van Kerk toch
niet zonder meer aan Rome wil ontzeggen. Ook in Rome zijn nog
55
) Inslilulio, 767, 768: „Atqui, simul ac in arcem religionis mendacium
irrupit, summa necessariae doctrinae inversa est, sacramentorum usus corruit, certe ecclesiae interitus consequitur.... in eum modum quum res habeat sub papismo, intelligere licet quid ecclesiae illic supers it. 768: „Sed
quibus rationibus veram se ecclesiam habere confirmant. 776
deletae
sunt illic notae."
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overblijfselen van de Kerk aanwezig; er zijn nog voorrechten
van de Kerk gebleven. Er is echter dit verschil tussen Israël en
Rome, dat Israël de wettige vorm van een Kerk nog niet verloren had, terwijl Rome geen wettige Kerk meer kan worden
genoemd, zodat het niet geoorloofd is met deze Kerk in gemeenechap te leven. "")
Op de vraag of Rome nog Kerk kan worden genoemd en of
het dus geoorloofd kan zijn in de gemeenschap van deze Kerk
te blijven, antwoordt Calvijn, dat de Kerk op verschillende manieren kan worden beschouwd. Hij twijfelt er niet aan, dat de
Katholieke Kerk verspreid is over alle landen, waar de tyrannie
van de Paus heerst. Gods genade blijft in alle volkeren, die
eenmaal verlicht zijn geworden door het Evangelie en kan nooit
geheel vruchteloos worden gemaakt door het werk van de mensen of van de duivel. De Doop, het teken van het Verbond
is het bewijs, dat het Verbond Gods in de Kerk van Rome nog
werkzaam is. God heeft altijd Zijn uitverkorenen in deze Kerk;
er is daar nog enige aanroeping van Zijn Naam en enige vorm
van kerkelijke dienst. Aldus Calvijn's eerste beschouwingswijze
van de Kerk. Er is nog Kerk, inzoverre er nog enkele voorrechten van de Kerk gebleven zijn. Zijn voornaamste motief is, dat
de werking van God nooit geheel te niet kan worden gedaan.
Hij ontkent echter, dat in Rome de vorm van een Kerk aanwezig is, zoals deze door Christus in Zijn Heilige Schrift is voorgeschreven. Daarom is het niet geoorloofd in de gemeenschap
van deze Kerk te leven en is het beslist zondig de Roomse Mis
bij te wonen. Deze beschouwingswijze keert terug tot de boven
genoemde uiteenzetting van Calvijn over ware en valse Kerk,
waarin Rome als het voorbeeld bij uitstek van de valse Kerk
fungeerde. Aan het eind van het tweede hoofdstuk concludeert
hij, dat er onder de roomse hiërarchie nog Kerken zijn, inzoverre
God er de overblijfselen van Zijn Kerk bewaard heeft. Maar
de wettige vorm van de Kerk is verdwenen, omdat de kentekenen, die beslissen over waarheid of valsheid vernietigd zijn.
Rome is dus nog enigszins Kerk, maar het is geen ware Kerk.
Ware Kerk valt voor Calvijn samen met de wettige vorm van de
Kerk, namelijk die vorm, welke door Christus in de Schrift geëist
wordt. De kentekenen, in de eerste plaats de zuiverheid in de
noodzakelijke leer, beslissen over deze wettige vorm. ")
яо

) Institutio, 772 vv.
•") J. Calvijn, Petit traicté monstrant que c'est que doit faire un homme
fidele congnoissant la vérité de l'Evangile quand il est entre les papistes.
De eerste brief dateert van 1543, de tweede (579 vv.) van 1551. Calvijn
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Er is gradatie in het bederf van de Kerk van Christus mogelijk; in zoverre is het volgens Calvijn's gedachtengang juist te
spreken van min en meer zuivere Kerken, Kerken, die verschillen in graad van zuiverheid. Er is echter een radicale tegenstelling tussen ware en valse Kerk, naargelang de vorm van een
Kerk wettig of onwettig is en de kentekenen van de Kerk aan- of
afwezig zijn. De valse Kerk is echter nog Kerk, heeft sommige
voorrechten van een Kerk behouden.
Behoren de Kerken, die onder de roomse hiërarchie leven tot
de universele zichtbare Kerk? In de Institutio schijnt Calvijn
dit te ontkennen. Elders leert hij uitdrukkelijk, dat de Katholieke Kerk verspreid is over alle landen, waar de tyrannie van
de Paus heerst. Hoe moet dit laatste verstaan worden?
Men zou dit aldus kunnen interpreteren, dat Calvijn hier
spreekt over de onzichtbare Kerk. Hij gebruikt de term „Eglise
catholique." In de Institutio is de ecclesia catholica de onzichtbare Kerk. De katholieke onzichtbare Kerk zou zich dan verder
uitbreiden dan de algemene zichtbare Kerk. De Roomse Kerken zouden niet tot de universele zichtbare Kerk behoren en
toch zou de onzichtbare katholieke Kerk zich ook tot de Roomse
Kerken uitstrekken.
Er is echter een andere interpretatie mogelijk, meer in overeenstemming met de eenheid van onzichtbare en zichtbare Kerk
en met Calvijn's wijze van spreken over de Kerk van Rome.
Calvijn leert, dat er nog Kerken onder de roomse hiërarchie
antwoordt op de vraag, of het geoorloofd is de Mis bij te wonen als teken,
dat m?n de gemeenschap van de Kerk wil onderhouden. Hij vermeldt, dat
sommise personen van heilige levenswandel en onberispelijke leer dit zelfs
voor plicht houden, omdat in een dergelijke vergadering nog een Kerk aanwezig is, waarvan men zich niet mag afscheiden. Dit argument wordt door
Calvijn weerlegd mot een onderscheiding 582-583. Mais à cela on peut
responderé, que l'église se peut diversement consider. Certes je ne doute
pas, que l'Eglise catholique ne soit espandue par tous les pais où domine
la tyrannie du Pape. Car comme Sainct Paul conclud que la grace de Dieu
ne se despatirn jamais des Juifz, pour ce qu'il les a une fois recue en son
Alliance inviolable; ainsi nous pouvons dire, qu'en tous peuples Dieu a
une fois illuminé de son Evangile, la vertu de sa grace y demeurera éternellement D'avantage, ils ont le Baptesnie, qui est un signe de l'Alliance
de Dieu, lequel ne peut estre vain e t c . . . . Au rest qu'il y ait là telle forme
d'église que nostre Seigneur requiert en son Ecriture, je ne le confesse
p a s . . . . Verg. P. J. R i с h e 1, 129. Institutio, 776 de conclusie van het tweede
hoofdstuk over de ware en valse Kerk. In summa, ecclesias esse dico
quatenus populi sui reliquias, utcunque misere dispersas ad disiectas, illic
mirabiliter Dominus conservât, quatenus permanent aliquot ecclesiae symbola, atque ea praesertim quorum efficaciam nee diaboli astutia, nee humana pravitas destruere potest. Sed quia e converso deletae sunt illic notae quas praecipue in hac disputatione respicere debemus, dico unumquemque coetum et totum corpus cerere legitima ecclesiae forma.
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aanwezig zijn, waarin namelijk nog overblijfselen van de Kerk
worden gevonden. Omdat deze Kerken enigszins particuliere
Kerken kunnen genoemd worden, volgt noodzakelijk, dat ze ook
enigszins als delen tot de algemene zichtbare Kerk behoren.
Er zijn dus in overeenstemming met het boven uiteengezette
onderscheid twee beschouwingswijzen van de universele Kerk
mogelijk. Volgens de eerste strekt de algemene Kerk zich overal
uit, waar nog iets van de Kerk gevonden wordt; volgens de
tweede, en dit is de definitie van de Institulio, is de algemene
Kerk beperkt tot de ware particuliere Kerken, dat is tot de
Kerken, waarin de kentekenen gezien worden en die dus de
wettige vorm van een Kerk bezitten. In deze tweede zin alleen
kan men spreken van de ware algemene Kerk. 5 β )
Calvijn's standpunt tegenover de Roomse Kerk kan verge
leken worden met Paulus' gedachten over Israël en met het
standpunt van de Katholieke Kerk tegenover de afgescheiden
Kerk van het Oosten en de Protestantse Kerken. De eerste
parallel wordt door Calvijn getrokken. Israël blijft na Christus nog enigszins het uitverkoren volk van God. „Neen, God
heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij uitverkoren had." M) De
Katholieke Kerk erkent in de Oosterse schismatieke Kerk en in
de Protestantse Kerken, ook al zijn deze vervalst door schisma
en ketterij, nog zeer belangrijke christelijke elementen: genademiddelen en kerkelijke instellingen, welke overgenomen zijn van
de enig ware Katholieke Kerk. Voor een Katholiek ligt dus in de
combinatie: valse Kerk en: toch nog enigszins Kerk geen tegenspraak. Zo kan ook Calvijn in de Roomse Kerken nog de overblijfselen van de Kerk hebben gezien en toch in dezelfde Kerken een ware Kerk of de wettige Kerkvorm hebben ontkend.
Er blijft echter een onduidelijkheid en een gebrek aan samenhang in Calvijn's gedachten. Er is gradatie tussen min of meer
zuivere Kerken; er is ook tegenstelling tussen ware en valse
5e
) K. S c h i l d e r , in: F.Q.I. 13, benadrukt terecht de kwestie van de
wettigheid in Calvijn's waardering van de onderscheiden instituten. „Legitiem — dáár loopt een lijn, die men óók volgen moet; men zal dan
eindelijk eens ophouden, de kwestie der waardering van de onderscheiden
instituten te laten opgaan in een meten van hun meerdere of mindere
„zuiverheid." Het is niet volgens de geest van Calvijn uitsluitend te rekenen
met min of meer zuivere kerken." Prof G. С. В e г к h o u w e r, in : Calvinis
tisch Weekblad, Jrg. V, no. 25 noemt echter het gestelde dilemma tussen
zuiverheid en wettigheid onjuist, want de wettigheid is volgens Calvijn's
opvatting juist afhankelijk van de zuiverheid, d.w.z. van de notae ecclesiae.
Alleen de synthese van de zuiverheide- en wettigsheidskwestie kan leiden
tot begrip van Calvijn's standpunt.
6e
) Paulus' brief aan de Romeinen, XI, 2.
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Kerk. Op protestants standpunt is deze laatste oppositie echter
moeilijk vol te houden, want er is geen criterium aan te geven,
waardoor tussen de ware en de valse Kerk een scherpe scheidslijn wordt getrokken.
Het is daarom niet te verwonderen, dat de tegenstelling tussen
ware en valse Kerk bij de gereformeerde theologen op de achtergrond is geraakt en plaats heeft gemaakt voor het onderscheid
tussen min of meer zuivere Kerken. In Calvijn's leer over de
universele zichtbare Kerk en over de fundamentele leerstukken
ligt een beginpunt van ontwikkeling, dat geleid heeft tot een uitbreiding van het begrip ware of waarachtige Kerk tot alle Kerken, die deze naam nog verdienden, op welke wijze dan ook. Dit
's geen kwestie van tolerantie, maar van consequente en duidelijke terminologie, een herleiding van Calvijn's gecompliceerde
gedachten tot een eenvoudig Kerkbegrip.
Hoe heeft Calvijn zich de verhouding gedacht tussen de algemene Kerk en de particuliere Kerken?
Niet de .plaatselijke gemeente, maar de algemene Kerk staat in
Calvijn's gedachten op de eerste plaats. Het ideaal van de algemene Kerk is een Kerkverband, dat alle plaatselijke Kerken zou
omvatten. Tussen deze beide staan de provinciale en nationale
Kerkeenheden. Het idee, dat in de Kerk als instituut de plaatselijke Kerk de eerste openbaring is van het Lichaam van Christus
en als zodanig aan de algemene Kerk voorafgaat is in het oorspronkelijke Calvinisme onbekend; de theorie van het louter
confoederatieve Kerkverband is aan Calvijn geheel vreemd. eo )
Er ligt echter in het Calvinisme een tendenz tot eenzijdige
accentuering der plaatselijke Kerken. Een beginpunt van deze
ontwikkeling valt aan te wijzen in Calvijn's waardering van de
singulae ecclesiae, die het recht en de autoriteit van een Kerk
bezitten. In het Independentisme is deze gedachte tot een
extreme theorie geworden. Er zijn ook meer gematigde vormen
van deze ontwikkeling, bijvoorbeeld in het Kerkbegrip van P.
Jurieu en G. Voet. Deze evolutie geschiedde ten koste van de
universele Kerk en het Kerkverband. Het is op calvinistisch
standpunt altijd moeilijk geweest de balans tussen de algemene
eo
) K. R i e k e r , Grundsätze reformierter Kirchenverfassung, 81: „Die
Theorie von der rechtlichen Priorität der Einzelgemeinde gegenüber den
gröszeren Kirchenkorpern ist dem altreformierten Protestantismus fremd."
82. E. D о u m e г g u e, V, 81. J. В о h a t e с, Calvins Lehre von Staat und
Kirche, 375. Dit komt overeen met de door Bohatec verdedigde „Herrschaft
des organischen Gedankens." H. G. К1 e y η, Algemeene Kerk en Plaatse
lijke Gemeente, 309. R. S e e b e r g, IV, 612.
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Kerk en de plaatselijke Gemeenten in evenwicht te houden. β ι )
Deze ontwikkeling in het Calvinisme hangt nauw samen met de
onderscheiding tussen de Kerk als instelling en de Kerk als
vergadering. Als conclusie van de moderne Calvijn-studies, die
juist hieraan bijzondere aandacht hebben besteed, mag worden
aangenomen, dat beide elementen in Calvijn's Kerkbegrip ver
tegenwoordigd zijn. Calvijn's Kerk is zowel instelling, Moeder
van de gelovigen als vergadering, gemeenschap van gelovigen.
Deze gedachte van de Kerk als vergadering kan echter op ver
schillende wijze worden uitgelegd. Rieker heeft het calvinistisch
Kerkbegrip eenzijdig individualistisch geïnterpreteerd. De Kerk
als vergadering van gelovigen is volgens Rieker een bijeenvoeging, een aggregaat van uitverkoren individuen. In de praedestinatieleer ziet hij de oorzaak van dit individualistisch Kerkbegrip. ")
Hier wordt echter een latere ontwikkeling van het Calvinisme
teruggelegd naar Calvijn zelf. De praedestinatieleer heeft geleid
tot individualisme, maar Calvijn zelf heeft de voorbeschikking in
Christus weten te combineren met een organisch Kerkbegrip.
Rieker's wijze van voorstellen is bestreden door Doumergue en
Bohatec. Volgens Bohatec is het idee van de organische eenheid
in Calvijn's Kerkbegrip overheersend. e3 ) De Kerk als vergadering kon zich naar twee zijden ontwikkelen, namelijk in individualistische richting, wat leidde tot de Kerk als aggregaat van
gelovigen of in de richting van de organische eenheid. In de
Kerk als instelling en als vergadering ligt het aanknopingspunt
voor de onderscheiding tussen organisme en instituut.
Richel heeft ook langs een andere weg het idee van het organisme bij Calvijn teruggevonden, namelijk in zijn leer over het
Rijk Gods, dat met de ware Kerk of met het wezen der Kerk
samenvalt, maar zich verder uitstrekt dan het zichtbare instituut
en in zijn aanvaarding van ledematen van Christus' Lichaam buiten de institutaire Kerk. Deze uitbreiding der Kerk buiten het
instituut zou een bewijs zijn voor Calvijn's katholieke mentaliteit.
Dit veronderstelt bij Calvijn het onderscheid tussen de Kerk als
organisme en als instituut, niet slechts als twee beschouwingswijzen van dezelfde Kerk, maar als twee kringen van uitverkorenen of gelovigen, zodat het organisme als de wijdere kring de
instituten in zich bevat. ")
»O K. Ri e к e r, 84.

o*) K. Ri e к e r, 69, 71, 73.
) J. H o h a t ρ с, 369. E. D o u m e г g u e, V, 68 vv. P. J. R i с h e 1, 19 vv.
»M P. J. R i с h e 1, 74, 79, J. В о h a t e с, 272.
03
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Het feit, dat Calvijn de engelen en de uitverkoren kinderen,
die nog niet geboren zijn tot het Lichaam van Christus rekent is
echter geen duidelijke aanwijzing van een organisme, dat zich
verder uitstrekt dan het instituut. Het onderscheid tussen on
zichtbare en zichtbare Kerk geeft hiervan voldoende verklaring.
Ook volgens Kuyper's opvatting behoren de nog niet geboren kin
deren of de ecclesia latens tot de onzichtbare Kerk. Het Lichaam
van Christus is zowel bij Calvijn als bij Kuyper identiek met de
ecclesia invisibilis.
Het lijkt evenmin juist Calvijn's katholieke mentaliteit afhan
kelijk te maken van het onderscheid tussen organisme en insti
tuut. De bewering: „het instituut is niet universeel tenzij bij
Rome" beantwoordt wel aan Kuyper's Kerkbegrip, maar niet aan
de theologie van Calvijn. Want het instituut is voor Calvijn in de
eerste plaats de universele zichtbare Kerk, de Moeder van de ge
lovigen, waarin zijn voorliefde voor de katholieke Kerk ligt
uitgedrukt.
Calvijn's leer over het Koninkrijk Gods wijst duidelijk heen
naar het idee van het organisme. De Kerk als vergadering van
gelovigen of volk Gods onder Christus als het Hoofd der Kerk
komt in deze leer tot uiting. De conclusie, dat door het Koninkrijk
Gods het organisme als een wijdere kring van de Kerk wordt
gevormd gaat echter verder dan de teksten, die hiervoor worden
aangehaald. Het idee van het organisme wordt in Calvijn's Kerk
begrip op geen andere wijze gevonden dan in de vergadering van
de gelovigen en in de gedachten, die hiermede verbonden zijn.
Organisme en instituut verhouden zich in Calvijn's theologie als
vergadering van gelovigen en Moeder van de gelovigen, twee
beschouwingswijzen van dezelfde Kerk, zoals Bavinck dit heeft
verstaan. "5)
Met de onderscheiding tussen de Kerk als instelling en als
vergadering hangt de kwestie samen: is Calvijn's Kerk een heils
instituut of een heiligingsinstituut.
Hiermede wordt de vraag
gesteld naar het doel van de Kerk. Is dit doel uitsluitend de hei
liging of ook het heil van de leden der Kerk. Rieker heeft be
weerd, dat de Kerk in de calvinistische theologie alleen maar
„Heiligungsanstalt" kan zijn, omdat het heil uitsluitend afhanke
lijk is van Gods praedestinatie, welke aan de Kerk voorafgaat.
De Kerk is vergadering van de gelovigen, een samenvoeging van
wedergeborenen of mensen, die het heil reeds deelachtig zijn geβ5

) Het is misschien juister het Koninkrijk in verband te brengen met
de onzichtbare kerk. В o h a t e c, 274. R i с h e 1, 74.
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worden en is gericht op de eer van God in de heiliging van de ge
lovigen. Voor de zaligheid van de mens zou de Kerk dan geen
wezenlijke betekenis kunnen hebben. De Kerk als „Genossenschaft" en de Kerk als „Heiligungsanstalt" zijn beide consequen
ties van de calvinistische praedestinatieleer. ββ )
Deze voorstelling beantwoordt aan de ontwikkeling van de ge
reformeerde theologie, maar het is minstens twijfelachtig of het
de leer is geweest van Calvijn. Het extra ecclesiam nulla salus is
door hem op de zichtbare Kerk toegepast en zijn lofprijzing der
Kerk als Moeder der gelovigen duidt op de Kerk als heilsinsti
tuut. De calvinistische praedestinatieleer heeft echter geleid tot
de gereformeerde opvatting der Kerk als heiligingsinstituut, om
dat het heil direct en uitsluitend door God wordt bewerkt. ")
Tot de ware Kerk behoort volgens Calvijn een schriftuurlijke
inrichting of ordening. Hij heeft in zijn leer over de zichtbare
Kerk ten sterkste de noodzakelijkheid van een vaste Kerkorde,
kerkelijke macht en tucht beklemtoond. In dit punt lopen het
lutherse en het calvinistische Kerkbegrip uiteen. De extreme
spiritualisering van de Kerk, door Luther als ideaal voorgesteld
is door Calvijn als onmogelijkheid erkend. Deze afwijking van
het lutherse Kerkbegrip is tegelijkertijd een overeenkomst met
de leer en de practijk van de Katholieke Kerk. m )
De Kerk van Calvijn is een volmaakte vorm van menselijke
gemeenschap, toegepast met de macht en alle middelen, die voor
een geordende gemeenschap noodzakelijk zijn. Zij bezit een
eigen organisatie en wetgeving en staat daardoor als zelfstandige
grootheid naast de Staat. Evenals geen stad of dorp zonder over
heid of regering kan bestaan, zo heeft ook Gods Kerk haar gees
telijke regering nodig. In deze erkenning en toepassing van de
Kerk als een volmaakte en zelfstandige gemeenschap ligt de ver
klaring van de Kerkvormende kracht van het Calvinisme. ββ )
De Kerk bezit een eigen regering onder het Koningschap van
Christus. Alle gezag in de Kerk wordt herleid tot Zijn koninklijke
macht. Met een beroep op Christus' Koningschap wordt de hiërarchie van de Katholieke Kerk als menselijke overheersing afge»·) K. R i e к e r, 64.
) J. B o h a t e c , 366.
e8
) R. S e e b e г g, IV, 610. E . T r o e l t s c h , Die Soziallehren der christ
lichen
Kirchen und Gruppen, 514, 605. E. D о u m e r g u e, V, 47.
β9
) Instituíio, 891. Quemadmodum enim nulla urbs nullusve pagus sine
magistrati! et politia stare potest, sic ecclesia Dei sua quadam spirituali
politia indiget, quae tarnen a civili prorsus distincta est.
β7
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wezen. Christus oefent echter Zijn macht uit door middel van
mensen. De Heer zelf moet in de Kerk heersen, maar daartoe
gebruikt Hij de dienst van mensen, niet om op hen Zijn recht en
eer over te dragen, maar om door hun mond Zijn eigen werk te
volbrengen. Op dit beginsel steunt Calvijn's Kerkorde. De dienst
der mensen, waarvan God gebruik maakt bij het bestuur van Zijn
Kerk is de voornaamste zenuw, waardoor de gelovigen in één
lichaam verbonden zijn. De Kerk kan op geen andere wijze ongedeerd bewaard worden, dan wanneer ze gesteund wordt door
de hulpmiddelen, in welke het de Heer behaagd heeft de zaligheid te leggen. Calvijn veroordeelt allen, die deze orde van de
Kerk trachten te vernietigen of te verkleinen, omdat zij het toeleggen op de verstrooiing, de val en de ondergang der Kerk. 70 )
Christus heeft deze macht in de Kerk neergelegd, maar omdat
niet allen gelijk staan in gaven en taak is de verdeling der ambten noodzakelijk. Naast het algemeen ambt of het algemeen
priesterschap van de gelovigen staan de bijzondere ambten. Uit
de noodzakelijkheid van de Kerkorde volgt het onderscheid van
leraars en bestuurders of ouderlingen, die samen de Kerkeraad
vormen. 71 )
Als zelfstandig en volmaakt organisme is de Kerk onafhankelijk van de Staat. In het christocratisch beginsel ligt de vrijheid
van de Kerk ten opzichte van de Staat uitgedrukt. De Staat heeft
geen macht over de Kerk, evenmin als de Kerk macht heeft over
de Staat, want kerkelijke en burgerlijke macht zijn geheel ongelijk. De Kerk neemt niets voor zich, wat eigen is aan de overheid,
en de overheid kan niets verrichten, wat tot de taak van de Kerk
behoort. De Staat kan dus noch direct noch indirect aanspraak
maken op macht in de Kerk. De overheid heeft echter de plicht
zich aan de goddelijke wet te conformeren en de ware godsdienst
te beschermen. Daardoor zijn Kerk en Staat ondanks de principiële onafhankelijkheid toch zeer nauw verbonden. De scheiding van Kerk en Staat ligt wel in de lijn der ontwikkeling van het
calvinistisch Kerkbegrip, maar is niet door Calvijn zelf geleerd. 7J )
Tweede paragraaf
De ontwikkeling van het gereformeerde Kerkbegrip na Calvijn
Theodorus Beza, medewerker en opvolger van Calvijn in de
Kerk van Genève heeft Calvijn's Kerkbegrip getrouw weerge70

) E. D o u m e r g u e , 5 vv. Institutio, 778.
) J. В o h a t e c, 358, 418, 419.
" ) E. D o u m e г g u e, V, 7, 404 vv. J. В o h a t e c, 625.
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geven. De zaligheid is volgens Beza verbonden aan de zichtbare
Kerk. Hij maakt onderscheid tussen ecclesia universalis en particularis, tussen fundamentele waarheden en punten, die bedisputeerd kunnen worden, zonder dat het fundament van de Kerk
aangetast wordt. De titel van ware Kerk wordt niet weggenomen
door een dwaling, die het fundament intact laat. Een onzuivere
Kerk is dus ware Kerk, zolang de notae nog aanwezig zijn. Het
voornaamste kenteken is de leer van Christus. 73 )
Van katholieke zijde werd in deze tijd reeds beweerd, dat de
protestantse Kerken niet eensgezind waren in de leer en in be
langrijke punten met elkander in strijd waren geraakt. Beza
antwoordt hierop, dat tussen de calvinistische Kerken eenstem
migheid bestaat. De Confessie van Augsburg heeft niet zijn vol
ledige instemming, maar de meningsverschillen, die vooral be
treffende het Avondmaal zijn ontstaan, worden toch niet zo be
langrijk geacht, dat de Kerken van Duitschland hierdoor zouden
ophouden ware Kerken te zijn. Het fundament van de Kerk, de
leer van Apostelen en Propheten wordt door Beza ook in de Be
lijdenis van Augsburg erkend. 7 4 )
De pauselijke Kerk heeft de kentekenen van de ware Kerk van
Christus verloren. Geen enkele nota wordt gevonden in de pseu
do-ecclesia romana. Met Calvijn leert Beza dus, dat de Roomse
Kerken niet meer als waar kunnen worden beschouwd. Toch
erkent ook Beza in de Kerk van Rome overblijfselen van de Kerk;
het werk van God is niet geheel ongedaan gemaakt. Op kern
achtige wijze drukt hij dit uit: Voluit enim Deus in Papatu ser
vare Ecclesiam, etsi Papatus non est Ecclesia. Het Pausdom is
geen ware Kerk, maar de Kerk is er toch nog niet geheel uit ver
dwenen. De interpretatie van Calvijn's Kerkbegrip vindt hierin
7e
verklaring en bevestiging. )
Dit kan niet in dezelfde mate worden gezegd van het tractaat
over de Kerk van Ph. du Plessis-Mornay, de voornaamste ver
tegenwoordiger van het Calvinisme op het eind van de 16e eeuw.
Hij definieert de zichtbare Kerk als de gemeenschap van hen,
die de dienst van de ware God en het Christendom belijden. Deze
") Theodori Bezae Vezelii,
volumen
alterum
tractationum
theologicarvm 132-147. De veris et visibilis ecclesiae catholicae notti Iractatio 132, 137, 139 vv.
74
) T h . B e z a , in hetzelfde volumen, Epistola prima clarissimo et ornatissimo viro D. Andrene Duditio, 189.
" ) T h . В e ζ а, 147, 191 : „cuiusmodi tandem in Papatu notam
ега
Ecclesiae invenies.? 192: „Nego igitur ullum esse doctrinae christianae
primarium caput quod in Papatu non sit adulteratimi." Daarna volgt de
geciteerde tekst.
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Kerk omvat alle volkeren en wordt daarom katholiek genoemd;
alle particuliere Kerken maken deel uit van de algemene Kerk.
Het is even dwaas één particuliere Kerk de katholieke te noemen
als de Tyrrheense zee te vereenzelvigen met de gehele oceaan.7")
Van de particuliere Kerken zijn sommige zuiver, andere onzuiver. De vraag wordt nu gesteld, welke de kenmerken zijn van de
zuivere of orthodoxe Kerk. Deze wordt gekeild door de zuivere
en wettige bediening van Woord en Sacrament. Met een dergelijke zuivere Kerk is het geoorloofd gemeenschap te oefenen. ")
In de bepaling van de zuivere leer zijn de praecipua doctrinae
capita van beslissende betekenis ter onderscheiding van zuivere
en onzuivere Kerken en van de verschillende soorten van nietorthodoxe Kerken. Met twee soorten van onzuiverheid moet
vooral rekening worden gehouden, namelijk met de ketterij en
het schisma. Ketters zijn de Kerken, die afgedwaald zijn van het
geloof en de leer van Christus; schismatiek zijn de Kerken, die
afwijken van de liefde en de gemeenschap der Kerk. Onder de
ketterijen zijn weer verschillende soorten, zoals verschillende
ziekten het lichaam kunnen aantasten. Ketterse Kerken houden
echter niet op Kerk te zijn, zoals een ziek mens niet ophoudt
mens te zijn. De titel van Kerk verdwijnt eerst, wanneer een
ketterij overgaat in ongeloof.78)
De Roomse Kerk is ketters en schismatiek, van alle Kerken de
meest onzuivere. In haar is nog nauwelijks een spoor van Christus' instelling overgebleven. De Paus is de antichrist en de pest
in het Lichaam van de Kerk. De Roomse Kerk zelve is echter
nog Kerk en maakt als particuliere Kerk deel uit van de algemene of katholieke Kerk. Want zolang er nog enige belijdenis is
van Christus mag de titel van Kerk niet worden ontzegd.7e)
Er kan hier een ontwikkeling worden vastgesteld met betrekking tot het Kerkbegrip van Calvijn en Beza. In de plaats van de
vraag naar de ware Kerk is gekomen de vraag naar de zuivere
Kerk. De algemene Kerk wordt uitgebreid tot de Kerk van
Rome. De fundamentele artikelen worden zo verstaan, dat ze
ook in de ketterse Kerken nog enigszins aanwezig worden geacht.
De vraag ligt voor de hand, hoe dan de verhouding is tussen de
praecipua doctrinae capita en de ketterij. Hierop heeft Mornay
">) Ρ h. d u P I e s s i s M o r n a y , Tradatua de Ecclesia, 5 vv., 251 derde
stelling. R. P a t r y , Philippe du Plessis Mornay, 286-291.
" ) P h . d u P I e s s i s M о m a y , lí vv., 251, zesde, zevende en achtste
stelling.
7β
) P h . d u P l e s s i s M o r n a y , 17, 18.
7β
) P h . d u P l e s s i s M o r n a y , 26, 253, elfde en twintigste stelling.
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nog geen antwoord gegeven. Het calvinistisch Kerkbegrip is wel
tot enige ontwikkeling, maar nog niet tot helderheid gekomen.
Uit dezelfde tijd dateert het Compendium Theologiae, een
theologisch handboek samengesteld uit disputationes van Junius,
Trelcatius en Gomarus, theologieprofessoren aan de in 1575 opgerichte academie te Leiden. In de disputatio de ecclesia catholica wordt de katholieke Kerk, die alle uitverkorenen omvat gelijkgesteld met de onzichtbare Kerk. De particuliere zichtbare
Kerken zijn delen van de onzichtbare algemene Kerk. Calvijn's
begrip van de ecclesia universalis heeft hier blijkbaar zijn betekenis verloren. Het is echter waarschijnlijk, dat deze interpretatie uitsluitend op rekening moet worden geplaatst van Junius,
want in zijn Opera Theologica maakt Gomarus duidelijk onderscheid tussen de onzichtbare Kerk en de algemene Kerk. eo )
Voor het overige geeft het Compendium geen enkel nieuw idee.
De vorm van de onzichtbare Kerk is de zuivere en oprechte prediking van het Woord en de wettige bediening van de Sacramenten. Door deze notae wordt de ware Kerk gekend. Over de
Katholieke Kerk wordt geoordeeld, dat zij weliswaar de naam
van Kerk heeft behouden, maar de wettige vorm van de Kerk
mist. 81 )
De Synopsis purioris theologiae, de kern van de nederlandse
Gereformeerde Theologie op het hoogtepunt van haar bloei in de
eerste helft van de 17e eeuw, stemt in de karakteristieke punten
overeen met het tractaat van Mornay.
De zichtbare Kerk is de vergadering van hen, die door het
uitwendige Woord, het gebruik der Sacramenten en kerkelijke
tucht één lichaam of gemeenschap vormen. Deze zichtbare Kerk
kan worden beschouwd ofwel als een coetus aliquis particularis
80
) Compendium Theologiae, de ecclesia catholica disputatio XLIII sub
praeside Cl.V.D. Francisco lunio respondente Daniele Chanelo. 255. Haec
Ecclesia Catholica consideratur duobus modis, vel in se simpliciter, vel in
suis partibus respective; in se est invisibilis, quia Catholica; in partibus
suis earn aliquo modo, non tarnen proprie, primo et per se visibilem, baud
inficiamur. Verg. А. К u у ρ e г, D. Francisa Junii opúsculo theologica selecta, 238. F r a n c i s c i G o m a r i, Opera Theologica omnia, 588a „nostri
enim Ecclesiam universalem non in visibilem, quae solos electos et vere
fidèles compectitur, sed visibilem, quae electis et hypocritis constat intelligunt. Verg. H. G. К 1 e y n, Algemeene Kerk, 13 betreffende de leer van
W. A. B r a k e l en J. H o o r n b e e k .
81
) Compendium. De ecclesia visibili Disp. XL/К, sub praeside Cl.V.D.
Lucae Trelcatii respondente Henrico Swalmio, 262. De discrimine verae et
falsae Ecclesia, Disp. XLV, sub praeside Cl.V.D. Francisci Gomari, respon
dente Johanne a Lodensteyn, 264, 268. over de Katholieke Kerk: „Earn cum
reliquis falso nominatis Ecclesiis nomen quidem Ecclesiae sed legitiman)
Ecclesiae formam non habere."
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van een dorp, stad of provincie, welke niet alleen door gemeen
schap van geloof en van Sacramenten, maar ook door de vorm
van het uiterlijke bestuur een eenheid vormt ofwel als een coetus
aliquis oecumenicus et universalis, over de gehele wereld ver
spreid en door wezenlijke gemeenschap van geloof en Sacramen
ten verbonden. Wellicht met een toespeling op de boven ge
noemde mening van lunius wordt de gelijkstelling van de alge
mene met de onzichtbare Kerk als onwaarschijnlijk afgewezen.β2)
Deze zichtbare Kerk is nooit geheel zuiver, want altijd zijn
huichelaars en ongelovigen vermengd onder de ware gelovigen.
De Kerk kan dus met betrekking lot de leer en het leven zuiver
of onzuiver zijn. De onzuivere Kerk wordt onderscheiden als
ecclesia simpliciter errans, haeretica of schismatica. De dwa
lende Kerk heeft het fundament van het geloof niet weggenomen
en is steeds bereid tot de zuivere leer terug te keren. Een ket
terse Kerk dwaalt in belangrijke en fundamentele geloofsartike
len en wijst hardnekkig iedere verbetering van de hand. Een
schismatieke Kerk stemt in de fundamenten van het geloof met
de orthodoxe Kerk overeen, maar heeft de christelijke gemeen
schap verbroken.
Hiertegenover staat de zuivere Kerk, welke een zuivere en
volledige prediking van het Woord en belijdenis van het geloof
bezit. Een volmaakt zuivere Kerk wordt echter op aarde niet
gevonden. De kentekenen van de zichtbare en zuivere Kerk zijn
derhalve de zuivere prediking en aanvaarding van het Woord,
bezegeld door het wettige gebruik van de Sacramenten en ge
waarborgd door de ware sleutelmacht of de kerkelijke tucht vol
gens de instelling van Christus. Naargelang een Kerk afwijkt van
deze instelling en van de zuiverheid van het Woord, verwijdert
zij zich van de ware en zaligmakende zuiverheid der Kerk.
De Roomse Kerk wordt veroordeeld als de Kerk van de Anti
christ. De Paus is de Antichrist in persoon. Toch wordt de Kerk
van Rome als ketterse en schismatieke Kerk gerekend tot de
algemene en zichtbare Kerk. Van enige tolerantie is hier echter
e3
geen sprake. )
De aandacht is in de Synopsis gericht op de zuiverheid der
Kerk. Er wordt niet gevraagd naar kentekenen van de ware,
maar van de zuivere Kerk. Een ware Kerk is blijkbaar hetzelfde
8г
) Synopsis Purioris Theologiae, Disputatio XL de Ecclesia, praeside
D. Antonio Walaeo, respondente Jacobo Bosschaert, 440, thesis XXXII,
XXXIII.
e3
) Synopsis, 440, thesis XXXV, thesis XXXVII, XXXVIII, XXXIX,
XLI, 443, thesis XLV.
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als een zuivere Kerk, want voor een vera ecclesia is noodzakelijk
een gemeenschap van gelovigen door de band van het Woord en
van de Sacramenten volgens de instelling van Christus. "^
Het calvinistisch Kerkbegrip is ook hier nog niet tot helderheid
gekomen. De verhouding tussen zuivere en onzuivere Kerk is
niet duidelijk. De ecclesia simpliciter errans staat op een vreemde plaats tussen de zuivere en de ketterse Kerk. In hoeverre kan
een onzuivere Kerk nog ware Kerk zijn? Wat is het verband
tussen de algemene en de ketterse Kerk? Voor de algemene Kerk
wordt een wezenlijke gemeenschap van geloof en Sacramenten
geëist. Toch wordt gezegd, dat de ketterse Kerk de fundamenten
van het geloof aantast. Op welke wijze kan deze dan nog deel
uitmaken van de oecumenische Kerk?
De remonstrantse theologen hebben het onderscheid tussen de
algemene en de particuliere Kerk, tussen fundamentele en niet
fundamentele punten gebruikt als een welkom en uitermate geschikt middel om hun verdraagzaam en vrijzinnig protestantisme
tot uiting te brengen. Tot dit doel hebben zij de fundamentele
artikelen tot een minimum beperkt en de ware algemene Kerk
uitgebreid tot alle Kerken, die vasthouden aan de noodzakelijke
geloofswaarheden, dat wil zeggen aan die dingen, „zonder welke
de geboden van Jezus Christus niet behoorlijk kunnen onderhouden worden." Deze opvatting werd echter door de leidse
theologen veroordeeld als een geheel onjuiste omschrijving van
de fundamentele artikelen en als een sociniaanse misvorming
van de ware Kerk. Uit deze censuur van de professoren van
Leiden volgt, dat in de purior theologia de titel van ware Kerk
alleen aan de zuivere Kerk werd toegekend en dat in ieder geval
de ketterse Kerken buiten de ware Kerk werden gesloten. Ook
Jurieu, die toch van de calvinistische theologen het verst is gegaan in de bepaling van de noodzakelijke leer, is van mening, dat
de Remonstranten de beperking van de fundamentele artikelen te
ver hebben doorgedreven. ")
Voetius' uiteenzetting van de fundamentele artikelen is grotendeels een bestrijding van het liberale remonstrantse standpunt.
e
») Synopsis, 437, thesis XXIV. „Sed ad veram Ecclesiam constituendam
asserimus necessarium esse, ut fidèles inter se communionem colant, et
vinculo Verbi et Sacramentorum secundum Christi institutionem consocientur." Alleen met een dergelijke ware kerk is het geoorloofd in gemeenschap te leven.
βι>
) G. T h i Is, Les notes de l'Eglise, 171. Censure ofte oordeel van de
professoren der Heilige theologie van de Universiteit tot Leiden, 1627, ge
citeerd in een college-dictaat van Professor Dr К. S с h i 1 d e г over de Kerk,
6, 7. Als norm voor de noodzakelijke waarheden en de ware kerk stelden
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Hij erkent, dat de uitleg van de fundamentele leerstukken grote
moeilijkheden met zich brengt, maar meent, dat deze noodzakelijk is, „want hieraan hangen en zijn vast die disputen, deliberatiën en overwegingen van de vrijheid van propheteren, van de
onderlinge verdraagzaamheid ende moderatie, van de ketterije,
van de afsonderinge of afscheidinge, van de scheuringe, van de
eenigheid ende vereeniginge der kerken ende gemeenten, van
den ban of excommunicatie."8e)
De fundamentele artikelen zijn volgens Voetius vrij velen in
getal. Zij mogen niet worden beperkt tot de eerste en meest
algemene beginselen, maar ook de noodzakelijke consequenties
hiervan moeten er toe worden gerekend. Remonstranten en
Socinianen worden door hem op één lijn gesteld. Het verschil tussen Remonstranten en purior theologia lag dus niet in het onderscheid zelf, maar het dispuut liep over de interpretatie en het
aantal van deze noodzakelijke waarheden.
Aard en omvang van déze leerstukken zijn ook bij Voetius niet
duidelijk. Wat betreft de dwalingen maakt hij onderscheid tussen een Kerk, die een fundamenteel stuk loochent; een Kerk, die
geen fundamenteel stuk loochent maar het tegendeel vasthoudt en
daarom indirect het fundament omstoot; een Kerk, die iets houdt,
dat van verre met het fundament strijdt. Deze drieledige onderscheiding is voor de latere ontwikkeling van groot belang geweest. In de eerste en tweede soort wordt door Voetius blijkbaar
geen ware Kerk erkend. Socinianen, Coornhertisten, Papisten,
Remonstranten, Enthousiasten of Geestdrijvers en Libertijnen
worden van de kerkelijke gemeenschap uitgesloten.87)
Bekend is Voetius' theorie van het confoederatieve Kerkverband, waarin Kuyper een garantie meende te zien voor zijn zuiver gereformeerd Kerkrecht. Calvijn's leer over de autoriteit van
de particuliere Kerk is door Voetius zozeer benadrukt in zijn
reactie tegen het katholieke Kerkbegrip, dat voor de algemene
Kerk en het Kerkverband nog slechts de vrije aaneensluiting
overbleef.

De ecclesia universalis werd door hem van de ere-

de Remonstranten die dingen „zonder welke men de geboden van te geloven en te gehoorzamen niet wel onderhouden, en diensvolgens geen vergiffenis van zonden noch 't eeuwige leven naar Gods meening en besluit verwerven kan." P. J u г i e u, Le vrai système de l'Eglise, 375. A. K u y p e r ,
Revisie der Revisie-Legende, 62 vermeldt het onderscheid door de gereformeerde theologen gemaakt tussen articuli fundamentales als enigste middel
om de vrede in de Kerken te bewaren. Hij concludeert „De niet fundamenteele artikelen lagen dus niet in, maar buiten de Confessie."
"O1 G. V o e t i u s , Dn/ Dispuialien; d'eerste van de Fundamenteele artiαιΐρτ
, 1.
β7
) G. V o e t i u s, Dry Disputatien, 8, 15, 34, v., 49.
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plaats verdrongen en het instituut primair verstaan als plaatselijke Kerk. Kuyper toonde zich hierin meer volgeling van Voetius dan van Calvijn.
In zijn Tractatus de politica ecclesiastica maakt Voetius onderscheid tussen de onzichtbare en de zichtbare Kerk. De zichtbare
Kerk wordt weer onderscheiden als totum seu integrum homogeneum en de particulares ecclesiae, die delen zijn van het homogene geheel. Hier staat de algemene Kerk dus nog op de eerste
plaats. In de loop van de uiteenzetting echter wordt de zichtbare
of geïnstitueerde Kerk voorgesteld als plaatselijke Kerk of als
vrije confoederatie van een aantal particuliere Kerken. De Kerk
als instituut, geplaatst tegenover de mystieke of onzichtbare
Kerk, ontstaat door vrije overeenstemming en aaneensluiting van
een aantal gelovigen. Het foedus ecclesiasticum is voor de
zichtbare en geïnstitueerde Kerk de necessitate medii, ad esse et
non tantum ad bene esse. Dit heeft vanzelfsprekend in de eerste
plaats betrekking op de plaatselijke Kerk. In dit verband
spre-ekt Voetius over de „independentia, quae sit de essentia
cuiusque ecclesiae particularis." De ecclesia visibilis et instituía
wordt overeenkomstig deze gedachtengang onderscheiden in een
ecclesia instituta prima: de plaatselijke Kerk en de ecclesia visibilis mediata: een Kerkverband. вБ )
Het doel van deze geïnstitueerde Kerk is de oefening van de
gemeenschap der heiligen en de wederzijdse aansporing tot volharding en groei in de genade van God. De gedachte van het
heilsinstituut is hier blijkbaar geheel verdwenen. β ·)
Van de tot hiertoe gevolgde evolutie vormt het systeem van
Pierre Jurieu een zeer belangrijke voortzetting en het voorlopig
eindpunt. Typisch calvinistische ideeën zijn tot helderheid en
synthese geraakt in het dispuut over de Kerk tussen Nicole en
Bossuet van katholieke zijde en Jurieu als scherpzinnig verdediger van het calvinistische standpunt.
Het uitgangspunt van Jurieu's waarachtig systeem van de Kerk
is het bijbelse beeld van het bezielde menselijk lichaam, waarin
β8

) G. V o e t i u s, Tractatus aelecti de politica ecclesiastica, 15, 17, 20 w . ,
56, 249 v., 285 v. H. G. K l e y n , Algemeene Kerk en Plaatselijke Ge
meente, 17, 323: „Uit tegenstand tegen het Roomsche Kerkbegrip en door
zijn politieke beginselen is hij helaas op de klippen van een gematigd independentisme verzeild." I>. N a u t a , De Nederlandsche Gereformeerden en
het Independentisme in de zeventiende eeuw. Voetius is zeker geen Independentist geweest (31), maar het is niet gemakkelijk zijn standpunt in deze
zaak te bepalen (19, 62 noot 50).
ββ
) G. V o e t i u s , Tractatus, 17. 'Finis Ecclesiae institutae internus
scilicet proximus et proprius est exercitium communionis sanctorum et
excitatio mutua ad continuationem et incrementum in gratia Dei.
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eenheid en algemeenheid van de Kerk liggen uitgedrukt. Zoals
een mens bestaat uit ziel en lichaam, welke beide hun eigen
essentie bezitten, maar toch slechts in de eenheid het volledige
wezen van de mens vormen, zo is ook de Kerk samengesteld uit
een onzichtbaar beginsel van geloof en liefde en een zichtbaar
beginsel van geloofsbelijdenis en goede werken. Het volledige
wezen van de Kerk bestaat uit de vereniging van deze beide elementen, maar ook in de Kerk heeft ieder beginsel zijn eigen
essentie, zodat het mogelijk is alleen tot de ziel of alleen tot het
lichaam van de Kerk te behoren. Het geloof is in het hart en dus
onzichtbaar; de belijdenis is in de mond en derhalve zichtbaar.
Het geloof kan bestaan zonder geloofsbelijdenis; het is ook mogelijk, dat aan een belijdenis geen geloof beantwoordt. Hij, die gelooft zonder te belijden behoort alleen tot de ziel van de Kerk.
Hij daarentegen, die belijdt zonder te geloven heeft bijna niets
meer van de Kerk, zodat hij niet in eigenlijke zin lid van de Kerk
kan worden genoemd. Deze hypocriet of valse christen is niet
meer dan een dood lidmaat van de Kerk. Van het lichaam der
Kerk blijft hij echter een waarachtig of echt lidmaat; dit is voldoende om op wettige wijze een ambt of functie in de Kerk te
kunnen uitoefenen. Waarachtige leden van de Kerk zijn alleen
zij, die zowel van de ziel als van het lichaam der Kerk deel uitmaken. ·0)
Op dit standpunt en uitgaande van de onderscheiding tussen de
gemeenschap van de ziel en de gemeenschap van het lichaam der
Kerk noemt Jurieu de leer, welke de Kerk tot één enkele particuliere gemeenschap wil beperken de meest absurde opvatting,
welke hij ooit heeft horen verdedigen. Als de Kerk bestaat uit
ziel en lichaam, die ieder hun eigen essentie bezitten, dan moet
het ook duidelijk zijn, dat de ledematen van de Kerk niet alle
in dezelfde mate aan het leven der ziel deel hebben en dus niet
alle even gezond en sterk zijn. De harmonie tussen ziel en
lichaam kan meer of minder volmaakt zijn en naargelang het
onzichtbaar beginsel aanwezig en werkzaam is, onderscheidt
Jurieu min of meer zuivere gemeenschappen, die allen deel uitmaken van de algemene zichtbare Kerk.
Deze algemene Kerk wordt gedefinieerd als de eenheid van
»o) P. J u r i e u , Le vrai système de l'Eglise, eh. I, 9 vv. Explication de
l essence de l église par l emblème d'un corps humain animé.
15 vv.
Jurieu verwerpt het onderscheid tussen onzichtbare en zichtbare Kerk, omdat hierdoor het bestaan van twee Kerken wordt geïnsinueerd. Ch. II. Que
selon la veritable idée de l'Eglise elle ne renferme ni l'Eglise Triomphante
ni les Prédestinés qui soni encore à naître ou qui ne sont pas encore convertis. H. Τ h i 1 s, Les notes de l'Eglise, 176 vv.
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alle Christenen, die in de essentiële dogma's van het Christendom
overeenstemmen. In dit grote lichaam zijn sommige delen gezond, namelijk de Gemeenten, welke alle waarheden van Gods
Woord hebben behouden. Andere delen zijn kwijnend of ziek;
zij hebben de voornaamste waarheden behouden, maar de kracht
en de schoonheid van het Christendom is in hen verloren
gegaan. Er zijn ook delen, die zo ziek zijn, dat ze wel moeten
sterven, omdat zij namelijk de fundamentele waarheden vermengd en bedorven hebben met leerstukken, die onverenigbaar
zijn met het fundament van de Kerk. In deze delen is ternauwernood nog enig leven aanwezig. Tenslotte zijn er Gemeenten, die
het leven geheel en al missen, omdat zij de fundamentele waarheden van het Christendom hebben verloren. Toch behoren zij
nog tot het lichaam van de Kerk zoals valse Christenen nog deel
uitmaken van de zuivere christelijke Gemeenten. Dergelijke gemeenschappen zijn geen waarachtige ledematen van de Kerk,
maar wel van het lichaam van de algemene Kerk. De Sacramenten in deze Kerken bediend zijn nog geldig. el )
Het minimale vereiste om tot de algemene Kerk gerekend te
kunnen worden is de belijdenis van de zogenaamde fundamentele waarheden. Daarom worden Gnostieken, Marcionieten, Socinianen en andere secten, die de fundamenten van het Christendom hebben aangetast en bijna niets van de ware leer hebben
overgehouden, buiten de algemene Kerk gesloten. Tot deze
katholieke Kerk rekent Jurieu de Grieken, de Armeniërs, de
Kopten, de Abessyniërs, de Russen, de Papisten en de Protestanten. Deze christelijke gemeenschappen bezitten de gestalte van
een Kerk, een geloofsbelijdenis en Sacramenten; het Woord Gods
wordt er aanvaard en God heeft in deze Kerken Zijn fundamentele waarheden bewaard. ")
Jurieu tracht de aard en de omvang van de fundamentele artikelen te bepalen. Het is noodzakelijk te geloven in één God in
drie personen, in Jezus Christus, eeuwige Zoon van God, in
wezen gelijk aan de Vader, die gestorven en verrezen is voor de
verlossing van de mensen, die ten hemel is opgestegen en die zal
komen om levenden en doden te oordelen. Elders voegt hij aan
de artikelen van het symbolum toe: de gehoorzaamheid van de
el
) P. J u г i e u. Le vrai système, 51 vv. Hetzelfde wordt onder het aspect van de eenheid behandeld, 536 vv.
92
) P. J u r i e u , 149 v. Als voorwaarde om te behoren tot de algemene
Kerk stelt Jurieu dus ook, dat de vorm of de gestalte van een Kerk bewaard is gebleven. De secten, die geen kerkorde en geen belijdenis bezitten blijken reeds daardoor buiten de algemene Kerk te staan.
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mens tegenover God, de onsterfelijkheid der ziel, de eeuwigheid
van beloning en straf, het geloof in de goddelijke voorzienigheid,
het goddelijk karakter van de joodse godsdienst en de vervanging van de joodse religie door het Christendom. In zijn tractaat
Over de fundamentele artikelen omschrijft Jurieu deze als bepaalde algemene beginselen van de christelijke godsdienst, die
men uitdrukkelijk moet geloven om de naam van christen te
kunnen dragen. Niet-fundamentele punten zijn de consequenties,
welke onmiddellijk of door middel van andere proposities, die
door het verstand met de geloofswaarheden in verbinding worden gebracht, hieruit worden afgeleid. Door de uitsluiting van de
onmiddellijke consequenties is Jurieu verder gegaan dan de
nederlandse purior theologia, waarvan Voetius als vertegenwoordiger is genoemd.
De fundamentele artikelen worden onderscheiden in algemene
voor de godsdienst en bijzondere voor de christelijke godsdienst.
De algemene vallen samen met de waarheden van de religio
naturalis: het bestaan van één God, Schepper en Bestuurder van
de wereld, Die door alle mensen moet gediend en aanbeden worden, de onsterfelijkheid van de menselijke ziel, de eeuwigheid
van beloning en straf. Hier noemt hij als bijzondere fundamentele punten voor het Christendom: het bestaan van één God in
drie personen, de komst van de Messias als algemeen Verlosser,
Zaligmaker en Heiligmaker. ·*)
De norm voor de bepaling van de fundamentele artikelen moet
de Heilige Schrift zijn. Jurieu meent in de Schrift de criteriën te
vinden, waardoor de noodzakelijke waarheden van de overige
kunnen onderscheiden worden. Een bewijs voor het fundamenteel karakter van een dogma ziet hij in de algemene en niet
onderbroken overeenstemming van alle christelijke Kerken.
Deze waarheden worden ook voldoende gekend uit het godsdienstig gevoel en de godsdienstige behoeften. Dit laatste heeft waarschijnlijk vooral betrekking op de algemene godsdienstige waarheden.")
Jurieu heeft de Kerkgemeenschap, welke onder de hiërarchie
van Rome leeft als waarachtige Kerk en deel van de algemene
zichtbare Kerk aanvaard. Zowel vóór als na de Reformatie is
de Roomse Kerk niet meer en niet minder dan een deel van de
Katholieke Kerk. Hierin mag echter geen grote mate van verdraagzaamheid worden verondersteld, want deze Kerk is en blijft
« ) P. J u г i e u, 150, 375, 502. G. T h i 1 s, Les notes, 184, 195.
β') P. J u г i e u, 209, 237, 502.
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een geheel bedorven antichristelijke Kerk, waarin bijna geen
leven meer aanwezig is. Rome vertoont de gestalte van een Kerk
en heeft de fundamentele waarheden behouden, maar deze zijn
vermengd en bedorven met fundamentele dwalingen. Hij houdt
rekening met de mogelijkheid, dat in deze corrupte Kerk nog als
door een wonder gelovigen behouden worden, maar de algemene
regel is toch, dat de Roomsen hun eeuwige ondergang tegemoet
gaan. Zijn oordeel verschilt hierin niet van dat van Calvijn.β5)
Dit systeem brengt noodzakelijk enige verdraagzaamheid met
zich, maar deze tolerantie gaat toch niet verder dan de aanvaar
ding van de mogelijkheid, dat God Zijn uitverkorenen heeft in
onzuivere en zelfs in bedorven Kerken en de erkenning van alle
christelijke Gemeenten, die de gestalte van een Kerk en de fun
damentele waarheden hebben bewaard als waarachtige lede
maten van de algemene zichtbare Kerk met als consequentie de
geldigheid van de Sacramenten in deze Kerken bediend. Niet
verdraagzaamheid, maar eenheid en katholiciteit van de Kerk
van Christus in een toestand van toenemende verdeeldheid
waren de motieven van dit schijnbaar zo royale standpunt.
Jurieu noemt de algemene tolerantie een van de gevaarlijkste
dwalingen van het Christendom. Hij is niet verdraagzamer dan
Calvijn of de oude theologen. ββ )
Jurieu's theorie is een duidelijk eindpunt van een ontwikke
ling. De ideeën, die reeds bij Calvijn en Beza zijn aangewezen en
bij Mornay tot scherpere vorm zijn geraakt, worden hier in een
heldere synthese samengevoegd. Jurieu heeft een Kerkbegrip
gevormd, dat op alle gestelde vragen antwoord geeft en een duidelijke tegenstelling vormt met de katholieke theologie. Het
verschil met Calvijn's Kerkbegrip ligt vooral hierin, dat de kenmerken van de ware Kerk geheel zijn vervangen door de kenmerken van de meest zuivere Kerk, want zij worden ook in de
onzuivere, zelfs in de bijna levenloze Kerken gevonden. Ondanks
dit verschil is er toch een rechtlijnige ontwikkeling, want het idee
van de zuivere en onzuivere Kerk binnen de universele Kerk
kan ook in Calvijn's theologie worden aangewezen. Door Jurieu
is een onduidelijkheid, waarschijnlijk zelfs een inconsequentie
uit het calvinistische Kerkbegrip weggenomen.
Aan deze ontwikkeling ligt een verandering van de protestantse opvatting betreffende de eenheid der Kerk ten grondslag.
Bij Calvijn staat de eenheid van de ware Kerk op de voorgrond
»s) P. J u г i e u, 1, 8, 559, 512, 151. Het standpunt van Jurieu is in deze
hetzelfde als dat van Calvijn. Verg. P. R i e h e 1, 188.
»«) P. J u r i e u , 176.
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als een ideaal, dat ondanks scheuring, door de Reformatie veroorzaakt, toch nog voor realisering vatbaar is. Hij behoorde tot de
optimisten onder de Reformatoren; vandaar zijn actie tot vereniging der protestantse Kerken. De fundamentele artikelen
dienden voornamelijk om de weg tot deze eenheid open te houden en om het schisma, zowel in de particuliere als in de algemene Kerk te voorkomen of te genezen.
Deze verwachting is echter niet in vervulling gegaan. De
pogingen tot vereniging der protestantse Kerken faalden. De
verdeeldheid van de christelijke Kerken werd als een feit aanvaard. Zij, die in de verdeeldheid toch het ideaal van de ene en
katholieke Kerk wilden sauveren kwamen er toe de gedachte
van de min of meer zuivere Kerken op de voorgrond te stellen
ten koste van de oppositie tussen ware en valse Kerk. De fundamentele artikelen dienden nu als norm om de zuivere van de
mindere zuivere Kerken te kunnen onderscheiden en als middel
om de éne Kerk van Christus te kunnen erkennen in alle christelijke Kerken. In de plaats van het oude idee van kerkelijke
eenheid is de theorie gesteld van het onbepaalde foederatieve
Kerkverband tussen alle christelijke Kerken, die niet als ware
en valse Kerken worden onderscheiden, maar als min of meer
zuivere Kerken deel uitmaken van de algemene zichtbare Kerk.
Zo is een echte pluriformiteitstheorie ontslaan.
Ook op andere punten heeft Jurieu de ontwikkeling van het
calvinistisch Kerkbegrip duidelijk gemaakt. Hij leert, dat alle
kerkelijke macht bij het gelovige volk berust. Christus heeft de
macht der sleutels aan het volk gegeven; Petrus en de Apostelen
traden als vertegenwoordigers hiervan op. De macht om de Kerk
te besturen berust tenslotte bij de christelijke Gemeenten, die
ontstaan zijn door de prediking van het Evangelie. Oorspronkelijk waren deze plaatselijke Kerken geheel zelfstandig en onafhankelijk. Na de dood van de Apostelen, die bestuurders waren
van de universele Kerk hebben de Gemeenten, die door geen
band van bestuur meer verbonden waren, zich vrijwillig aaneengesloten volgens de politieke omstandigheden, waarin ze leefden.
Deze plaatselijke Kerken zonden afgevaardigden naar de synoden, die hun macht dus ontlenen aan de particuliere Kerken en
aan de sleutelmacht van het volk. De eenheid van plaatselijke
Kerken is ontstaan door confoederatie en berust dus nog steeds
op het princiep van vrije aaneensluiting.
Hij strekt dit beginsel uit tot de eenheid van alle protestantse
Kerken en zelfs tot de universele zichtbare Kerk, welke echter
als confoederatieve bijeenvoeging in zeer zwak verband van alle
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Kerken aanmerkelijk verschilt van de ecclesia universalis in
Calvijn's theologie. Er ligt hierin een duidelijke overeenkomst
met het stelsel der Independentisten, die de calvinistische waardering der plaatselijke Kerken tot de uiterste consequentie hebben doorgevoerd. e7 )
Soortgelijke gedachten betreffende de noodzakelijke waarheden zijn te vinden in de theologie van J. A. Turretini, de voornaamste vertegenwoordiger van het zw^tserse Calvinisme in de
eerste helft van de 18e eeuw. In de fundamentele artikelen ziet
hij het middel om te geraken tot vreedzame overeenstemming en
onderlinge verdraagzaamheid van de protestantse Kerken. De
fundamentele artikelen zijn niet veel in getal en gemakkelijk
te kennen. Het is echter een dwaasheid een volledige opsomming ervan te ejsen. Dit laatste is klaarblijkelijk bedoeld als een
antwoord op moeilijkheden van katholieke zijde. Voor kerkelijke
gemeenschap en dogmatische tolerantie is een noodzakelijke
voorwaarde, dat de fundamentele artikelen worden aanvaard en
dat zij niet worden bedorven door fundamentele dwalingen. De
eerste voorwaarde is ook in de Kerk van Rome vervuld, maar
omdat Rome aan de noodzakelijke waarheden fundamentele
dwalingen heeft toegevoegd, kan het niet geoorloofd zijn met
deze Kerk in gemeenschap te leven. •")
Turretini's uiteenzetting van de fundamentele artikelen is
geen volledig tractaat van de Kerk, maar een onderzoek naar de ·
vereisten voor verdraagzaamheid en kerkelijke gemeenschap.
Na Jurieu is bij Turretini niets nieuws meer te vinden.
Hiermede is een periode in het Calvinisme afgesloten. Ongeveer 1750 is het verval van de gereformeerde theologie ingetreden. ··)
In de eerste helft van de 19e eeuw is vooral in Zwitserland en
Frankrijk een opleving ontstaan van het Calvinisme. De theoloog van dit Réveil is Alexandre Vinet, die een nieuw-calvinistisch stelsel heeft opgebouwd, waarin vooral aan het Kerkbegrip
door de invloed van moderne ideeën belangrijke elementen zijn,
toegevoegd.
β') P. J u г i e u, 240 v., 252 v., 272, 537.
ββ
) J. Α. T u r r e t i n i , Cogitationes et dissertationes Theologicae. Voi.
1 cogitatio CLV. Nugantur qui certuni ac definitimi Articulorum Fundamentalium numerum sibi designan petunt
Hoc tantum in genere affirmare
licet. Fundamentalia neque magno numero neque cogniti! difficilia esse.
Voi. II, 427-478. Brevis et pacifica de articulis fundamentalibus
disqumtio
qua ad protestantium concordiam mutuamque Tolerantiam via sternitur,
430, 448, 449, 461.
ββ
) Η. B a v i n c k , Gereformeerde Dogmatiek, I, overzicht van de gere
formeerde dogmatiek, 187 vv.
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Vinet verdedigt het religieus individualisme. Hij bepaalt de
godsdienst als een verhouding van een persoon tot God, où Dieu
suffit à l'individu et l'individu à Dieu. Uit het feit, dat de godsdienst voor alle mensen bestemd is volgt echter de noodzakelijkheid van de religieuse gemeenschap. Hiertoe wordt een overeenstemming vereist over enkele fundamentele waarheden. In
alle punten, die het fundament intact laten zijn meningsverschillen geoorloofd en zelfs noodzakelijk. Buiten het terrein van de
fundamentele waarheden moet volkomen vrijheid heersen. 100 )
Het is noodzakelijk, dat de persoonlijke verschillen in de godsdienst en in de Kerk tot uiting komen, want de eenheid kan alleen
dan veilig zijn, wanneer de persoonlijke vrijheid gewaarborgd
is. De gemeenschap mag geen afbreuk doen aan de rechten van
de personen, die de gemeenschap vormen. Op deze wijze alleen
is een echte levende eenheid mogelijk.
Alleen het Protestantisme heeft het ideaal van deze levende
eenheid weten te realiseren. De treffende overeenstemming
tussen de belijdenissen van de verschillende protestantse Kerken
vormt een voorbeeld van waarachtige eenheid, waarbij de eensgezinde aanvaarding van de fundamentele leerstukken samengaat met volmaakte vrijheid in alles, wat niet het wezen van het
Christendom raakt. De dodende eenvormigheid van het Katholicisme is hierbij vergeleken een hersenschim. 101 )
Vinet beroept zich bij voorkeur op de rijke verscheidenheid in
de natuur en in de menselijke samenleving als bewijs voor zijn
stelling, dat het Christendom niet bestemd is tot tegennatuurlijke
eenvormigheid, maar tot een levende eenheid in een veelzijdige
openbaring zowel van de menselijke natuur als van de rijkdom
van de christelijke godsdienst. Eenvormigheid is niet de toetssteen van de waarheid, maar van de leugen. loa )
Het princiep der vrijheid en het religieuse individualiteitsbeginsel leiden tot de theorie, dat elke godsdienstige gemeenschap berust op vrije aaneensluiting van individuen en dat een
,0 ,
< ) A. V i n e t , Essai sur la manifestation des convictions religieuses et
sur la séparation de l'Eglise de l'Etat, envisagée comme conséquense nécessaire
et comme garantie du principe, 12, 173, 175.
,01
) A. V i n e t , 175. Il faut que ces diversités se montrent: pareeque
l'unité n'est certaine que quand la liberté est prouvée.... 176 Malheur à
la société que cette candeur ne réjouirait pas, qui se croirait menacé par
la franchise de ses membres et qui préférait l'uniformité morte à l'unité
vivante, 181.
102
) A. V i n e t , 367 Après cela on peut demander: Où est donc et en
quoi consiste l'ordre? Dans l'uniformité? Qui l'a dit? Là où la diversité est
dans la nature des choses, c'est la diversité qui est l'ordre, c'est l'uniformité
qui est le désordre, etc
968 La vie engendre la diversité.
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belijdenis niets anders kan zijn dan een gemeenschappelijke
overtuiging, berustend op vrijwillige overeenstemming van een
aantal personen. Daarom verdedigt hij het goed recht van de
secten, welke een duidelijk voorbeeld vormen van zijn ideeën.
De vrijheid van onderzoek heeft een groot aantal secten voortgebracht, maar de hieruit ontstane verscheidenheid is niet in strijd
met de noodzakelijke eenheid, welke gegarandeerd wordt door
de overeenstemming over het fundamentele leerstuk van de verlossing en de hiermede verbonden waarheden. De secten vormen een verheugend verschijnsel als getuigenis voor de vrijheid.
Naargelang de godsdienst meer geestelijk, heilig en zuiver is,
zullen er in een land meer secten ontstaan, omdat het Christendom noodzakelijk leidt tot een veelheid van religieuse gemeenschappen. Vinet voegt hieraan echter toe, dat de secten tevens
een bewijs kunnen zijn voor de menselijke beperktheid en een
gevolg van geestelijke hoogmoed.
Om dezelfde redenen veroordeelt Vinet de Staatskerken en
de nationale Kerken, welke door hun dodende eenvormigheid de
persoonlijke vrijheid en de natuurlijke verscheidenheid onderdrukken. Eenheid is alleen begerenswaardig inzoverre hieraan
eenheid van overtuiging ten grondslag ligt. Het heeft geen zin
naar een grotere eenheid dan de bestaande te streven, want deze
is onmogelijk, en zelfs niet wenselijk. loa )
Uit het individueel karakter van het geloof en uit de plicht
dit geloof tot uiting te brengen concludeert Vinet tot het recht
voor ieder mens om ongestoord volgens zijn religieuse overtuiging te leven. Dit geldt voor allen zonder uitzondering en voor
iedere godsdienstige gemeenschap. De Staat mag niet ingrijpen
in godsdienstige aangelegenheden, noch voorkeur geven aan een
bepaalde Kerk. Hij formuleert het beginsel van de absolute
scheiding tussen Kerk en Staat. Zodra de Staat een Kerk gaat
beschermen, houdt deze op individueel te zijn. Op de obiectie,
dat de Kerk toch ook van buitenaf ingrijpt in godsdienstige zaken,
antwoordt hij, dat de Kerk juist steunt op de religieuse individualiteit en daarom nooit aan de rechten en vrijheden van het
individu mag raken. De godsdienst leidt tot gemeenschap uit
vrije overeenstemming van personen, maar zij mag nooit tot een
fait collectif worden. La religion pour rester religion s'obstine
donc à rester individuelle. m )
In Vinet's systeem zijn nog calvinistische elementen of conseю») Α. V i n e t , Essai, 363, 921. Α. V i n e t , La liberté des Cultes, 173,
261, 265.
i»«) A. V i n e t , Essai, 189, 195, 215, 216, 220.
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quenties van calvinistische beginselen aanwezig, maar ook geheel
nieuwe gedachten zijn hierin opgenomen, zodat het niet kan gelden als een zuivere ontwikkeling van de calvinistische theologie.
Wanneer een vergelijking wordt ingesteld tussen Jurieu en
Vinet blijkt, dat de laatste een nieuw element heeft gebracht in
de onderlinge verhouding der Kerken, waardoor de gedachte
der pluriformiteit haar laatste en meest kenmerkende bepaling
ontvangt. Hij heeft de feitelijke verdeeldheid geïdealiseerd door
het beroep op de natuurlijke verscheidenheid en de onuitputtelijke rijkdom van de christelijke godsdienst, welke alleen in een
veelheid van vormen voldoende tot zijn recht kan komen.

CONCLUSIE

De vraag of Kuyper's Kerkbegrip calvinistisch mag worden
genoemd, is niet met een eenvoudig ja of neen te beantwoorden.
Zonder twijfel kunnen in zijn theologie zeer belangrijke zuiver
calvinistische elementen worden aangewezen: de praedestinatie
in supralapsarische zin en de nadruk, welke gelegd wordt op de
constitutie of het onzichtbare wezen der Kerk in God, het instituut als vaste Kerkvorm in de prediking van het Woord volgens
de Confessie, de bediening der Sacramenten en de kerkelijke
tucht. Ook het beginsel der vrije autonome Kerk is in overeenstemming met het oorspronkelijke ideaal van het Calvinisme.
Andere bestanddelen van zijn Kerkbegrip liggen op de lijn van
de ontwikkeling der calvinistische theologie: zijn leer over de
Kerk als heiligingsinstituut en de ontkenning van het heilsinstituut, de accentuering der zelfstandige plaatselijke Kerken en de
theorie over het confoederatieve Kerkverband.
Hierna blijven nog enkele voorname punten over, welke juist
het probleem vormen van Kuyper's nieuw-calvinistisch Kerkbegrip. Deze hebben betrekking op het onderscheid tussen organisme en instituut. In het eerste trekt zijn leer over de wedergeboorte en over het zichtbare organisme'als de vernieuwing van
het gehele menselijk leven de aandacht, terwijl in het instituut
zijn motivering van de pluriformiteit moeilijkheden veroorzaakt.
Het idee van het organisme is door hem ontleend aan de
duitse filosofie en theologie. Deze oorsprong is het duidelijkst
in de eerste periode van zijn orthodoxie, maar heeft zonder
twijfel een blijvende invloed uitgeoefend. Kuyper zoekt een
aanknopingspunt voor zijn organisch Kerkbegrip in de typisch
gereformeerde Verbondsleer en in de calvinistische bepaling der
Kerk als coetus fidelium. Moderne studies hebben dit bevestigd.
Zijn leer over het organisme wordt echter gekenmerkt door de
wedergeboorte. Ook hiervan geldt zijn afhankelijkheid van
moderne ideeën, want organisme, leven en levensontwikkeling
zijn correlatief. Heeft hij echter door zijn palingenesie-theorie
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een wezenlijk nieuw element in de calvinistische theologie gebracht?
Hij leert een werkelijke vernieuwing of herschepping van het
herstelde organisme der mensheid en stelt dit nieuwe leven voor
als een proces, dat begint met de wedergeboorte en voltooid
wordt in bekering en heiliging, waarin het herschapen leven tot
rijpere ontwikkeling geraakt. Dit nu is juist de leer, welke door
de katholieke theologen wordt verdedigd tegen de zogenaamde
forensische rechtvaardiging van het Protestantisme. Wanneer
het waar is, dat de protestantse theologie in exclusieve zin gekenmerkt wordt door de ontkenning van de werkelijke, innerlijke iustificatie, kan Kuyper's leer op geen enkele wijze met het
echte Calvinisme in overeenstemming worden gebracht.
Er is echter reden om aan de juistheid hiervan te twijfelen.
Holl en Seeberg hebben trachten aan te tonen, dat Luther zowel
de forensische instificatie als de innerlijke, reëele wedergeboorte heeft geleerd. Prof. van Rhijn beschrijft Luther's leer
over de rechtvaardiging als een doorlopend proces. „Wanneer
één ding in de rechtvaardigingsleer van den Hervormer vaststaat, dan is het dit, dat Luther zeer beslist gedacht heeft aan
een reëel rechtvaardig worden van den mensch." 108)
Het schijnt, dat Calvijn, vooral in zijn bestrijding van Oslander,
die de werkelijke rechtvaardigmaking verdedigde, meer exclusief de imputatie van Christus' gerechtigheid heeft benadrukt.
Toch is het andere aspect niet geheel afwezig, want hij wijst op
de mystica unio van Christus met de gelovigen, waardoor deze
werkelijk deelachtig worden aan Zijn rechtvaardigheid. loe )
In enkele gereformeerde confessies wordt de werkelijke vernieuwing van de mens geleerd. De dordtse synode spreekt over
een instorting van nieuwe hoedanigheden, wedergeboorte als
vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van doden en levend*
making, een gans bovennatuurlijke werking, waardoor de wil,
van God bewogen zijnde zelf werkt en goede daden voortbrengt. 107)
Dit element wordt niet algemeen als zuiver reformatorisch
beschouwd. Maar het is duidelijk, dat Kuyper's leer overeenkomt
met de leerregels, die als de norm van dordtse rechtzinnigheid
10ϋ
) С. J. d e V o g e l , Newman's gedachten over de rechtvaardiging, 67
vv. К. S t e u г Notities over de rechtvaardigmaking zooals
Katholieken
haar zien.
Ό«) С. J. d e V o g e 1, 114 ν. R. S e e b e г g, IV, 600.
ι«") R. S e e b e r g , IV, 654 vv. С J. d e V o g e l , 157. Dordtse Leer
regels, derde en vierde hoofdstuk, art. XI en XII.
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gelden. Hij heeft dus geen wezenlijk nieuw bestanddeel, geheel
vreemd aan de calvinistische theologie ingevoegd. Kuyper zelf
heeft in dit punt niet de minste moeilijkheid gevoeld.
Zijn leer over het zichtbare organisme als een vernieuwing op
alle levensterreinen draagt meer het karakter van een cultuurfilosofie dan van een theologie, maar deze cultuurfilosofie is
calvinistisch van aard en geheel in overeenstemming met de
tendenz in het Calvinisme om als levensbeschouwing geheel het
leven te beheersen. Voor de leer over de gemene gratie, de kern
van deze theorie, kan Kuyper zich beroepen op Calvijn en de
gereformeerde theologie.
Kuyper's pluriformiteitsleer veroorzaakt slechts moeilijkheid,
inzoverre hij deze beschrijft als een stadium van ontwikkeling,
waartoe Christus' Kerk moest geraken en als een uiting van de
rijkdom van het Christendom. Deze motivering, welke hij ontleend heeft aan Vinet en de duitse theologie, brengt echter geen
wezenlijke verandering in de zuiver gereformeerde opvatting.
Wanneer dit element uit Kuyper's systeem wordt verwijderd,
zoals grotendeels geschied is in de dogmatiek van Bavinck, ondergaat het daardoor toch geen essentiële wijziging. In grote
lijnen stemt zijn leer overeen met de theorie van Jurieu, welke
een consequentie is van de calvinistische beginselen. Met betrekking tot de fundamentele leerstukken neemt Kuyper een
strenger calvinistisch standpunt in dan Jurieu. Zonder twijfel
heeft Kuyper het Calvinisme in zijn theologie zuiverder bewaard
dan Vinet.
Wanneer begin- en eindpunt, Calvijn en Kuyper, worden vergeleken, blijken er zeer aanzienlijke verschillen: over de wedergeboorte, de verhouding van algemene en particuliere Kerk, het
begrip ware Kerk, wellicht ook de Kerk als heilsinstituut. Kuyper's Kerkbegrip is geen zuivere weergave, zelfs geen getrouwe
navolging van Calvijn's ecclesiologie. In de ontwikkeling der
gereformeerde theologie echter neemt het een passende en belangrijke plaats in. In deze dogma-historische zin moet Kuyper's
Kerkbegrip nieuw-calvinistisch worden genoemd, waarin echter
evenzeer de nadruk ligt op het calvinistisch karakter als op het
feit, dat Kuyper in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de
ontwikkeling van de gereformeerde theologie.

GESCHRIFTEN VAN ABRAHAM KUYPER
WELKE GEHEEL OF GEDEELTELIJK OP HET KERKBEGRIP
BETREKKING· HEBBEN IN CHRONOLOGISCHE ORDE BESCHREVEN.
O 1859 De ontwikkeling der pauselijke macht onder Nicolaos I. Scriptie gedateerd 2 Januari 1859. Kuyper beschrijft de ontwikkeling der pauselijke macht als onderdeel van het grote proces der Kerkgeschiedenis, dat
volgens onveranderlijke wetten verloopt. Zijn persoonlijke overtuiging is,
dat het tijdperk van de uitwendige kerkelijke organisatie voorbij is en een
vrije, zuiver geestelijke vorm van zedelijk en godsdienstig leven hiervoor in
de plaats zal treden. Het handschrift van deze scriptie berust in het Kuyperarchief. De gegevens zijn ontleend aan L. Praamsma, Abraham Kuyper als
Kerkhistoricus, 1945, 14 vv..
:
) 1860 Beantwoording van de prijsvraag, door de theologische faculteit
van Groningen uitgeschreven: Inter se conferantur CaMni el Johannis à
Lasco sententiae de Ecclesia; exponatur quomodo ex utriusque reformatoris historia et ingenio sint ortae et cum reliqua doctrina cohaereani; ad
evangelii normam diiudicelur.
In het Kuyper-archief werd het manuscript niet gevonden. Kuyper vermeldt in het voorwoord van zijn proefschrift: „Rogavi igitur nobilissimum
Theologorum Groninganorum ordinem, ut liceret mihi comnientationis,
quam ante hos duos annos in certamen litterarium iis miseram, partem primam, nonnihil hic illic, ut spero, emendatam, ad summos in Theologia honores capeesendos, prelo submittere." Met enige waarschijnlijkheid kan dus
verondersteld worden, dat het proefschrift slechts in geringe mate afwijkt
van het antwoord op de prijsvraag. Verg. L. Praamsma, 33.
s
) 1862 Disquisitio historico-theologica, exhibens Johannis Calvini et
Johannis à Lasco de Ecclesia senteniiarum inter se compositionem, quam
de fendet Α. Kuyper. Pro gradu Doctoratus, 's Gravenhage, 1862.
*) 1867 Wal moeten wij doen, het stemrecht aan onszelven behouden of
den Kerkeraad machtigen? Vraag bij de uilvoering van Art. 23, toegelicht
door Dr A. Kuyper. Culemborg, 1867.
5
) 1867 De Menschwording Qods het levensbeginsel der Kerk. Intreerede
uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, den 10 November 1867, Predicatiën tijdens zijn predikantschap in het Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap, gehouden te Beesd, te Utrecht en te Amsterdam. Kampen, 1913,
253-375.
e
) 1868 Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kritieken
toestand onzer Kerk, historisch toegelicht. Utrecht, 1868. Deze principiële
motivering van het optreden der Utrechtse Kerkeraad kan beschouwd worden als de oorlogsverklaring van Kuyper aan de synodale organisatie. De
formulering op voorstel van Kuyper door de Kerkeraad aangenomen luidde
als volgt: „De Kerkeraad verklaart zich buiten staat op de vragen bij de
Kerkvisitatie gedaan te antwoorden, omdat deze vragen hem aangedaan worden namens een synode, met wier tegenwoordige waardigheidsbekleeders
de kerkeraad geen gemeenschap des geloofs en der belijdenis heeft."
') 1869 Eenvormigheid, de vloek van hel moderne leven. Lezing gehouden in het Odeon te Amsterdam, 22 April 1869. Amsterdam, 1869. Met het
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moderne leven bedoelt Kuyper het Liberalisme, het Conservatisme en het
opkomend Socialisme. Deze lezing is niet direct gericht tegen de Moderne
Theologie, maar tegen het rationalistisch supranaturalisme. Kuyper constateert een streven naar valse eenvormigheid op alle gebieden van de menselijke samenleving: stedenbouw, leeftijd, geslachten, en taal, voornamelijk
echter in het kerkelijk leven. Dit wegnemen van de maatschappelijke schakeringen der volkeren gaat in tegen de natuurlijke veelvormigheid en de
ordeningen Gods. Kuyper past dit toe op het kerkelijk vraagstuk en ziet
geen andere remedie tegen de onnatuurlijke en valse eenheid van de synodale volkskerk dan de aanvaarding van de vrije Kerk en het louter confoederatief Kerkverband.
e
) 1869 Vrijmaking der Kerk. Amsterdam, 1869. Verschenen in De Heraut
van 1869, nrs. 46, 47, 48 en 49. Groen heeft Kuyper aangespoord tot de afzonderlijke uitgaaf van deze artikelen. „Duizenden zullen dan uw heldere
en krachtige uiteenzetting lezen, aan wie de Heraut niet onder het oog
komt." Briefwisseling, 71. Groen aan Kuyper, 27 November 1869.
Kuyper's uitgangspunt is de zelfstandigheid der plaatselijke Kerken en
het confoederatief Kerkverband. Van dit standpunt veroordeelt hij de organisatie van 1816 als van alle zijden anti-gereformeerd en eist hij de doorvoering van het beginsel van scheiding van Kerk en Staat. De Kerk zal in
ieder geval vrij worden, ofwel „door dat men haar banden losmaakt, of door
dat ze die zelve doet springen." (47).
») 1870 Kerkbelijdenis naar het onderscheid van Organisme en Instituut.
Referaat 22 April 1870 door Kuyper gehouden op de vergadering van de
prfdikantenvoreniging, gepubliceerd in: Revisie der revisie-legende, Amsterdam, 1879, tweede annexe, 56-68.
Kuyper vermeldt in deze uitgave, dat het referaat in 1869 door hem is
gelezen en verdedigd, maar dit berust op een vergissing. Verg. L. Praamsma, 89.
In dit referaat wordt voor de eerste maal het onderscheid gevonden tussen organisme en instituut bij de beantwoording van de vraag of de belijdenis voortdurend in staat van ontwikkeling verkeert of dat zij vast en stationair moet zijn.
io) 1870 Conservatisme en Orthodoxie. Valsche en ware
behoudzucht.
Afscheidsrede, uitgesproken in de Domkerk te Utrecht, 31 Juli 1870. Amsterdam, 1870. Predicaliën, 301-322.
Kuyper had zich van zijn verblijf te Utrecht veel voorgesteld, maar het conservatisme van de heersende orthodoxie bleek een obstakel voor zijn kerkelijke acties. In zijn afscheidsrede heeft hij deze teleurstelling tot uiting
gebracht. De valse behoudzucht betrof bijna uitsluitend de vorm van de
Kerk, want in andere punten, bijvoorbeeld wat betreft de inspiratie van de
Heilige Schrift, toonde Kuyper zich juist uiterst conservatief.
11
) 1870 Geworteld en Gegrond. Ve Kerk als Organisme en als Instituut.
Intreerede, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, 10 Augustus
1870. Predicaliën, 323-351.
Geworteld is de kenschetsing van het organische leven; gegrond duidt het
instituut aan. Beide worden afgeleid uit het eigen beginsel der Kerk: de
eeuwige verkiezing. Naar aanleiding van deze rede werd van Kuyper getuigd, dat hij de banier van de Kerk en wel van de oude Gereformeerde
Kerk, rustende op het fundament van de leer der verkiezing weer omhoog
had geheven. Verg. J. O f f e r h a u s , Kerk en Kerkinrichting, in: Waarheid
in Liefde, 1871, 451.
De tekst voor deze intreerede is ontleend aan Paulus' brief aan de
Ephesters, III : 17. Typerend voor zijn Schriftbewijs is, dat hij deze tekst
een stringent bewijs noemt voor de waarheid van zijn stelling, dat de Kerk
èn organisme èn instituut is. Deze woorden van Paulus heeft Kuyper vroeger, tijdens zijn verblijf te Utrecht of te Beesd, gebruikt in een preek over
De vloek der verstandsrichting. Maar ten onrechte merkt R u 11 m a η (I, 98)
op, dat de tekst reeds in deze predicatie in verband is gebracht met het
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organisme en het instituut van de Kerk. Zij werd door Kuyper toegepast op
het leven van de ziel, die in Goda liefde geworteld en tevens op God als op
haar fundament gegrond moet zijn. Predicaliën, 81.
Groen van Prinslerer heeft in 1848 de paralleltekst Col. II : 7 op de
Kerk toegepast ,JIet regt der Hervormde gezindheid." Amsterdam, 184a
61: „Van de Gemeente geldt wat van ieder geloovige gezegd wordt: geworteld en opgebouwd in Hem." Hij concludeert, dat de kerk als „geworteld"
één plant is, één lichaam als de kerk van alle landen en tijden en dat
zij als „gebouwd" in haar voortgang en uitbreiding een gebouw is, dat opgetrokken wordt op de grondslagen van het ééne lichaam."
1S
) 1871 De Vrijmaking der Kerk. Serie artikelen in De Heraut van 1
September 1871 (no. 3δ) tot 22 Maart 1872 (no. 12.) Deze tweede serie
artikelen over de Vrijmaking der Kerk is bedoeld als een uitvoerige ver
klaring van het programma, dat sinds 6 Januari 1871 in de nieuwe naam
van De Heraut te lezen was. In 1871 is Kuyper hoofdredacteur geworden
van De Heraut voor Vrije Kerk en Vrije School in het Vrije Nederland.
" ) 1873 Vrijheid. Rede ter bevestiging van Dr. Ph. van Ronkel, gehouden
den 23 Maart 1873, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam, 1873.
Predicaliën, 396-411.
Aan het begin van deze rede deelt Kuyper mee, dat het een geijkt gebruik
is, dat ter bevestiging in de Kerk van „het stuk der Kerk" gehandeld wordt.
Oorsprong en motief van dit gebruik zijn onbekend. Is het een uiting van de
bijzondere belangstelling voor de Kerk in die dagen?
Kuyper verdedigt het beginsel van de vrijheid in de maatschappij en in
de Kerk. De noodzakelijke consequentie hiervan is de vrije ontwikkeling
van de verschillende meningen en de splitsing van de onnatuurlijke eenheid der volkskerk in evenveel delen, als er onderscheiden beginselen zijn.
Want alleen in een Kerk, die de belijders van één beginsel in zich verenigt,
kan de geest van Christus heersen. Eerst als de Kerk volledig vrij is, kan
zij zich weer een vaste vorm en belijdenis en een eigen levenstrant kiezen.
14
) 1873 Eenheid. Rede ter bevestiging van Ds P. van Son, gehouden
31 Augustus 1873 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Amsterdam 1873. Predicaliën, 413-444.
Kuyper's rede over de vrijheid der Kerk had geen antwoord gegeven op
de vraag, hoe deze vrijheid en de verdeeldheid, die hiervan het noodzakelijk gevolg is, in overeenstemming kunnen worden gebracht met het ideaal
van de eenheid der zichtbare Kerk. De radicale oplossing van dit probleem
is de ontkenning van de actuele, georganiseerde zichtbare eenheid. De ware
eenheid van de Kerk kan niet komen eer deze bedeling voleind en Christus
op de wolken verschenen is. Hieruit volgt, dat men niet naar eenheid, maar
veeleer naar verbijzondering der Kerken moet streven en dat eenheid niet
moet worden gezocht in eenvormigheid of vormeloosheid, maar in de vrije
ontwikkeling volgens iedere aard.
« ) 1873 Confidentie. Schrijven aan den Weled. Heer J. H. van der Linden. Amsterdam. 1873.
J. H. van der Linden had zijn afkeuring te kennen gegeven over de oprichting van de vereniging „Beraad," waarin Kuyper een zeer belangrijk
aandeel heeft gehad. Kuyper diende hem van antwoord in De Vereeniging:
Christelijke stemmen, XXVII, 693-723, in een artikel getiteld Confidentie.
Hij voegde hieraan een critiek toe op Gunning's Schriftbeschouwing en een
rechtvaardiging van zijn standpunt tijdene de conferentie t« Zeist. Van dit
artikel verscheen een overdruk als het eerste gedeelte van Confidentie. Het
hieraan nieuw toegevoegde tweede gedeelte handelt uitsluitend over het
kerkelijk vraagstuk. Kuyper's kerkelijke actie werd door zijn tegenstanders
aan minderwaardige motieven toegeschreven; hiertegen schreef Kuyper zijn
Apologia pro vita sua.
*') 1873 Het Calvinisme, oorsprong en waarborg onzer constitutione el e
vrijheden. Een Nederlandsche gedachte. Amsterdam, 1874. In deze lezing,
in November 1873 te Utrecht gehouden, bewijst Kuyper, dat de burgerlijke
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vrijheden, zoals deze door de antirevolutionaire beweging worden verdedigd, hun oorsprong en waarborg vinden in het Calvinisme. Aan deze staatkundige beschouwing ligt de theologische gedachte ten grondslag van de
vrijheid der Kerk. Kuyper herleidt het beginsel van de vrije Kerk en de
scheiding van Kerk en Staat via het amerikaanse en engelse Inpendentisme tot het oorspronkelijke Calvinisme. Hij stelt hier de belangrijke vraag
naar de wettige ontwikkeling der calvinistische gedachten.
" ) 1879 Revisie der Revisie-legende. Met Bijlagen. Vooraf gaat een „Publyck Epistel" met twee Annexen aan Dr J. J. van Toorenenbergen. Amsterdam, 1879.
Vanaf 1868 is Kuyper in een menigsverschil verwikkeld geweest met van
Toorenenbergen over de waardering en een eventuele revisie van de Confessie. Van beide zijden werd overvloedig historisch materiaal naar voren
gebracht.
Het Publyck Epistel, dat de verhouding tussen Kuyper en de ethisch-irenische theologen behandelt, kan als voortzetting van Confidentie worden
beschouwd. Daarna volgt een uitvoerige uiteenzetting als antwoord op een
aanval van van Toorenenbergen. Hierin is het referaat over de belijdenis
van 1870 opgenomen.
« ) 1883 Tractaat van de Reformatie der Kerken, aan de zonen der Reformatie hier te lande op Luther's vierde eeuwfeest aangeboden. Amsterdam,
1883.
Kuyper schreef over dit werk in De Heraut, no. 330 (Rullmann,
II, 97)
„Het Tractaat van de Reformatie der Kerken is geen vlugschrift, maar een
systematisch werk; en wel een zoodanig systematisch werk, waarin een stoffe
is behandeld, die tot dusver nog nooit opzettelijk uiteen en in haar verband
was gezet.... Zulk een werk als het Tractaat der Reformatie is niet uit de
mouw geschud, maar zelf resultaat van tien jaren worstelens en denkena.
Van lieverlee gerijpt, en eerst toen het rijp was ten papiere gebracht." Dit
werk is door Kuyper bedoeld als een uitnodiging aan anderen om hem te
volgen bij het bestuderen van het vraagstuk der Kerkreformatie, om zo tot
een communis opinio te kunnen geraken. Achtereenvolgens worden behandeld: de beginselen van het Kerkrecht, de formatie der Kerken, de deformatie of misvorming der Kerk, de reformatie of hervorming.
« ) 1883 Het Werk van den Heiligen Geest. Drie delen. Amsterdam, 1888,
1889, Kampen, 19272. Als volgreeks verschenen in De Heraut van 2 Sept.
1883 (no. 297) tot 4 Juli 1886 (no. 393).
In het eerste deel behandelt Kuyper het werk van den Heiligen Geest
voor de Kerk in haar geheel door de charismata, de dienst des Woords en
de regering der Kerk.
2«) 1884 Een artikel in De Heraut van 7 December 1884, no. 363, waar
Kuyper in 9 stellingen het schriftuurlijk Kerkbegrip uiteenzet. Hij spreekt
over een meermalen geuit verlangen, waaraan hij door dit artikel tegemoet
komt. Verondersteld kan worden, dat, na het verschijnen van het Tractaat,
aan Kuyper van verschillende zijden het verzoek werd gericht zijn gedachten over de Kerk kort samen te vatten.
" ) 1887 Van het Kerkelijk ambt. Volgreeks in De Heraut van 28 Augustus 1887 (no. 505) tot 5 Februari 1888 (no. 528).
Kuyper constateert, dat zelfs de Synodalen, de tegenstanders van de Doleantie op eenmaal een betekenis aan de Kerk gaan hechten, waar ze tot
da·! toe nooit van droomden (no. 505). Dit kan alleen aan de reformatie van
1886 ten goede komen. Maar voor de opleving en verheldering van het begrip
der Kerk is studie nodig en hierin wil hij leiding geven door deze artikelen over het kerkelijk ambt. Want een juiste waardering van het ambt
leidt tot een juiste opvatting van de Kerk.
22) 1887 Artikelen in De Heraut van 4 December 1887 (no. 519) tot 12
Maart 1888 (no. 533) voornamelijk over de Doop en de zichtbare Kerk.
Kuyper's beschouwingen over de Doop als Sacrament, waardoor de Kerk
zich in de wijdste zin als zichtbaar openbaart, hebben veel criliek uitgelokt
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(no. 522). Hij noemt het een verheugend verschijnsel, „dat het vraagstuk
der Kerk thans zoo van alle zijden bezien wordt" (no. 527). Zonder twijfel
was dit een gevolg van de Doleantie, want deze Kerkreforniatie moest noodzakelijk het vraagstuk van de ware en de valse Kerk urgent maken.
íS
) 1888 E Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus. 4 delen met register.
Amsterdam, 1892-1895. Tweede uitgave 1904-1905. Verschenen als serie artikelen in De Heraut onder de
titel „Onze Catechismus" van 26 September 1886 (no. 457) tot 27 Mei 1894
(no. 857). De toelichting op Zondagsafdeling XXI „Van de Kerk" begint
18 November 1888 (no. 659).
Б Voto Dordraceno betekent: In overeenstemming met de wens en de
de belofte, die op de Dordtse Synode zijn uitgesproken: „in deze rechtsinnighe, Godsalighe ende eenvoudige confessie des geloofs stantvastelick te
willen volharden, deselve den nacomelinghen onvervalscht te willen na
laten, ende tot de comste onzes Heeren Jesu Christi, onvervalscht te willen
bewaren" (Eerste deel, voorwoord.) Kuyper heeft deze uitgebreide com
mentaar op de catechismus bedoeld als een eerherstel aan de Synode van
Dordt en levens als een protest tegen de moderne leringen, die een afval
betekenden van de rechtzinnige gereformeerde theologie. De voornaamste
reden, waarom Kuyper dit grootse werk heeft ondernomen is, dat er vooral
na de reformatie van 1886 in gereformeerde kringen een levendige behoefte
werd gevoeld naar een vaste leiddraad voor onderwijs en prediking.
« ) 1890 Separatie en Doleantie. Amsterdam, 1890. Op aandringen van
geloofsgenoten is Kuyper ertoe overgegaan te schrijven over de Kerkrechte
lijke gevolgen van de Separatie en de Doleantie. Er bestaan volgens Kuyper
twee wegen van reformatie: breken met het instituut of hervormen. R e 
formatie door separatie mag slechts ultimum remedium zijn. Dit middel is
toegepast door de Afscheiding. Kuyper ziet hierin het gevolg van een fou
tieve opvatting over de geïnstitueerde Kerk, namelijk niet als plaatselijke
Kerk, maar als Kerkgenootschap. Het Kerkrechtelijk gevolg van de Doleantie is niet de oprichting van een nieuw instituut, maar de hervorming
van de bestaande plaatselijke Kerken. Daarom is de Doleantie de wettelijke
continuatie van het instituut. In dit geschrift heeft Kuyper zijn mening in
het dispuut over de zichtbare Kerk definitief uiteengezet. In І8Ш volgde
de vereniging van Separatie en Doleantie.
'•">) 1891 Calvinisme en Revisie. Amsterdam, 1891. Als artikel verschenen
in de Presbyterian and Reformed Review.
Kuyper geeft zijn mening over de revisie-kwestie naar aanleiding van een
in Amerika voorgestelde herziening der Westminster Confessie. Hij ontraadt
ten sterkste tot revisie over te gaan, omdat de juiste tijd hiertoe nog niet is
gekomen en een inmenging van moderne, ongereformeerde ideeën te vrezen
valt.
"o) 1892 Dictaten Dogmatiek. Tweede uitgave. Kampen, 1910. 5 delen.
Deel IV: Locus de Salute, Ecclesia, Sacramentis. Locus de Ecclesia heeft
een eigen paginering en omvat 293 bladz.
Van 1880 tot 1900 heeft Kuyper aan de Vrije Universiteit de dogmatische
theologie gedoceerd. Alle loei van de gereformeerde dogmatiek heeft hij in
die jaren eenmaal, sommige tweemaal behandeld. Hij had zich als ideaal
gesteld een volledige dogmatiek te schrijven, maar heeft dit niet kunnen
verwerkelijken. We bezitten slechts de dictaten, die door zijn leerlingen zijn
verzorgd. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de paragrafen en de
uitwerking hiervan. Kuyper had de gewoonte eerst de paragraaf te dicteren
en daarna al improviserend deze toe te lichten en met teksten te bewijzen.
De indeling van de stof en de soms uitvoerige paragrafen zijn authentiek
werk van Kuyper. Wel heeft Kuyper ook van de dictaten kennis genomen
vóór hij toestemming tot drukken gaf, maar het bleef toch maar studentenwerk. In de voorrede tot de tweede druk verklaart hij: „Niemand zal dan
ook deze dictaten beschouwen als een woordelijke weergeving van wat ik
s p r a k . . . . En evenmin kan ik voor alles wat in deze dictaten werd afge-
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drukt, instaan, als gaf het in alles mijn gevoelens."
Volgens Rullmann heeft Kuyper in het studiejaar 1892 de Locus de Ecclesia behandeld. In het feestnummer van De Heraut, bij gelegenheid van de
opening van de Vrije Universiteit, van 31 October 1880, no. 150, 11, is de
series lectionum afgedrukt voor het jaar 1880-1881. Hierin wordt aangekondigd, dat A. Kuyper, professor ordinarius in de dogmatiek „Locum de
ecclesia exponet die Veneris hora I" Het is dus waarschijnlijk, dat Kuyper
de locus de ecclesia voor het eerst heeft behandeld in 1880, voor de tweede
maal in 1892.
De locus de ecclesia is Kuyper's enige volledige uiteenzetting van de
Kerk, want het Tractaat handelt alleen over de Kerk als instituut. Hier
volgt de indeling van de stof volgens de titels van de paragrafen.
Locus de Ecclesia.
I. Naam en begrip, 3-31.
II. Het critisch karakter der restitutio in integrum, 32-63.
III. De constitutio der Kerk, 64-79.
IV. De attributen der Kerk, 80-101.
V. De existentie der Kerk op aarde, 102-118.
VI. Het instituut der Kerk onder de bedeeling der schaduwen, 119-134.
VII. Het instituut der Kerk bij de vervanging der schaduwen door de realiteit in Christus, 135-154.
VIII. De instituering van de Kerk des Nieuwen Verbonds, 155^172.
IX. De energeia die in de openbaringen van het Lichaam van Christus
werkt, 173-210.
X. De notis Ecclesiae, 211-230.
XI. De spuriis Ecclesiae formis, 231-251.
XII. De ecclesiarum vita communi, 252-267.
XIII. De Ecclesiae regimine, 268-293.
27
) 1894 Encyclopedie der Heilige Godgeleerdheid. Drie delen. Amsterdam, 1894. In 1908-1909 verscheen bij Kok, Kampen, een tweede herziene
druk bewerkt door H. H. Kuyper. Voorzover het de stukken betreft die op
de Kerk betrekking hebben, zijn de verschillen tussen eerste en tweede druk
zowel wat inhoud als paginering betreft uiterst gering.
De theologische encyclopedie heeft tot taak: het wetenschappelijk karakter
van de theologie te vindiceren, het verband der theologische wetenschap
met de overige wetenschappen en aldus de plaats van de theologie in het
organisch geheel der wetenschappen toe te lichten, de eigen keuze van het
voorwerp der theologie tegenover afwijkende meningen te rechtvaardigen
en de organische innerlijke opbouw van de theologie te onderzoeken. Zij
wordt gedefinieerd als „het wetenschappelijk onderzoek naar het organisch
bestand en verband van de theologie in zichzelf en als integrerend deel van
het organisme der wetenschap."
In het eerste deel wordt de geschiedenis van de theologische encyclopedie behandeld. Het tweede deel is gewijd aan de theologie als organisch
deel van het totale organisme der wetenschap. Kuyper concludeert uit zijn
palingenesie-leer tot het bestaan van tweeërlei wetenschap. De natuurlijke
pluriformiteit geldt echter voor de wedergeborenen, omdat de palingenesie
de natuurlijke verschillen niet wegneemt en moet dus in theologie en Kerk
worden erkend. De pluriformiteit wordt uitvoerig behandeld als phase in
de geschiedenis van de theologie (Afd. 2, Hfdst. V, § 69, 607-617.) In het
derde deel schrijft Kuyper over de theologie, inzoverre deze zelf organisch
is opgebouwd en gedeeld. Bij de ecclesiologische groep van theologische
vakken komt de Kerk als organisme en als instituut ter sprake (Afd. 2,
§ 19, 183 vv.). Dit laatste gaat de grenzen van een theologische encyclopedie
verre te buiten. De oorzaak hiervan is, dat deze encyclopedie voor een gedeelte de niet verschenen dogmatiek moet vervangen (deel I, inleiding.)
г») 1895 De Gemeene Gratie. Drie delen. Leiden, 1902-1905. Vierde
onveriinderd« uitgave. Kampen, z.j. Als serie hoofdartikelen verschenen in
Ue Heraut van 1 September 1895 (no. 923) tot 14 Juli 1901 (no. 1228).
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Kuyper's artikelen in De Heraut over de genadeleer vormen vanaf 18791901 een aaneensluitend geheel. Hij is begonnen met het gereformeerde
leerstuk van de particuliere genade (van 20 April 1879 no. 71 tot 19 October 1879 no. 98) en stelde dit tegenover de leer van de algemene genade,
•welke zeer veel aanhangers had gevonden in orthodoxe kringen (no. 71).
Van 29 Augustus 1880 (no. 142) tot 19 Juni 1881 (no. 182) schreef hij over
de Verbondsgenade in de leer der Verbonden. Hierdoor ontving de leer der
bijzondere genade een noodzakelijke aanvulling, omdat eerst in het Verbond het organisch karakter van de genade in de organische levenssamenhang van het menselijk geslacht duidelijk wordt uitgesproken. De leer van
de gemene gratie vormt de tweede aanvulling, omdat hierin Gods genadewerking in alle mensen en in geheel de schepping is vervat.
Het leerstuk van de gemene gratie berust op de erkenning van de werking Gods buiten het terrein van de particuliere genade. De tegenstrijdigheid, welke bestaat tussen het volstrekte en dodelijke bederf van de mens
en van geheel de schepping door de zonde en het goede, dat toch blijkbaar
in veel mensen en in geheel de wereld aanwezig is, wordt opgelost door
het aanvaarden van een genade van God, die niet zalig maakt, maar enkel
de uitwerking van de zonde tempert en stuit, de invloed van het kwade
breekt en daardoor in iedere mens en in de gehele wereld invloeden en
werkingen ten goede maakt (I, 50). „De Gemeene Gratie strekt om, in weerwil van het diep bederf der zonde, een menschelijk leven op aarde mogelijk
te maken; de particuliere genade redt ten eeuwigen leven, en doelt niet op
ons tegenwoordig leven maar op onze existentie voor de eeuwigheid" (II,
104-105). Kuyper geeft de voorkeur aan de benaming gemene gratie, omdat
door de naam algemene genade het misverstand wordt gewekt, dat de eigenlijke genade, die de uitwerking is van de verkiezing en tot de zaligheid
leidt, niet particulier zou zijn.
In het tweede, leerstellige gedeelte bespreekt hij de Kerk als instituut en
als organisme (XXXIII), de volkskerk (XXXIV), de uitstraling van de
Kerk in de wereld (XXXV) en het doel van de kerk op aarde (LXXXVIII).
In het derde, practische gedeelte behandelt hij de verhouding van Kerk en
Staat (XIII-XL, 92-228.) Door deze serie artikelen wil Kuyper een leemte
aanvullen, omdat hij nog nimmer aanleiding had gevonden om in een geordende samenhang zijn gedachten over Kerk en Staat duidelijk te maken.
„Iets wat hem het recht geeft, van zijn beoordeelaars te vergen, dat zij voortaan bij hun bestrijding uitsluitend naar deze nu volgende uiteenzetting
verwijzen zullen" (93).
»») 1898 Het Calvinisme. Zes Stone-lezingen in October 1898 te Princeton
(U.S.A.) gehouden. Amsterdam, 1899.
Stone is de naam van de stichter van een fonds, dat de Universiteit van
Princeton in staat stelt bekende geleerden uit te nodigen. De door Kuyper
gehouden lezingen verschenen in het engels en in het nederlands en werden
in het duits vertaald.
In deze lezingen heeft Kuyper zijn opvattingen over het Calvinisme als
wereldbeschouwing en als levensbeginsel, dat doorwerkt op alle terreinen
van het menselijk leven, op meesterlijke en imponerende wijze uiteengezet..
Troeltsch beschouwde dit werk als het „manifest des modernen Calvinismus." (Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Gesammelte Schriften I, 732.) Hylkema noemt het „De Institutie van de 20ste eeuw."
In de tweede lezing: „Het Calvinisme en de Religie" spreekt Kuyper over
het wezen, de verschijning en het doel van de Kerk.
30
) 1910 Pro Rege. Of het Koningschap van Christus. Drie delen. Kampen,
1911-1912. Als volgreeks verschenen in De Heraut van 6 Januari 1907 tot 8
Januari 1911.
De tweede reeks is gewijd aan Christus' Koningschap in Zijn Kerk.
»O 1912 Van de Voleinding. Vier delen. Kampen, 1929. Als serie artikelen verschenen in De Heraut van 1911 tot 1918.
Deze artikelenreeks handelt over de voleinding der tijden, de voltooiing
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van Gods raad omtrent de schepping. Er komen enkele artikelen in voor
over
de Kerk.
32
) 1919 Van de Kerk. De laatste, door Kuyper's dood onvoltooid gebleven reeks artikelen in De Heraut van 5 Januari 1919 no. 2137 tot 8 November 1920 no. 2234, het rouwnummer bij Kuyper's overlijden.
Kuyper's eerste studie was gewijd aan de Kerk. Ook zijn laatste artikelen
behandelen het onderwerp, dat Kuyper zijn gehele leven lanç heeft beziggehouden. Het afnemen van de klaarheid en de helderheid van zijn geest,
die reeds in de voorafgaande serie merkbaar was, deed zich in deze artikelen nog duidelijker gevoelen. (H. H. K u y p e r in zijn voorwoord op „Van
de Voleinding.")
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Kuyper's vrijzinnig Kerkbegrip, 88-100

Formulering van het kerkelijk vraagstuk. (88-89) — De scriptie
van 1859. (89) — De verwachting van een nieuwe Kerk. (90) —
Het immanenlisme als beginsel van de Kerk. (90-91) — Het Kerkbegrip der Reformatoren. (91-92) — Afkeer van Calvijn. (92-94) —
Sympathie voor A Lasco. (94-96) — Invloed van Scholten. (96-97)
— Invloed van de Groninger Theologie. (97) — Invloed van de
duitse theologie. (98-100)
Tweede

a r t i k e l : Het orthodoxe Kerkbegrip,

Eerste

100-121

p a r a g r a a f : De Kerk als voortzetting van de
Menswording Gods, 101-106

Zonde en wedergeboorte. (101) — I>e Menswording Gods in de
mensheid het beginsel van het organisme der Kerk. (101-103) —
De Menswording Gods het beginsel van de zichtbare Kerk.
(103-104) — Het immanentiebeginsel uit de duitse theologie. (101)
— Overeenkomst en verschil met Gunning. (105)
T w e e d e p a r a g r a a f : De Kerk als organisme en instituut, 106-121
Synthese van het ethische en het confessionele standpunt. (106)
— Geworteld en gegrond. (107) — De eeuwige verkiezing het beginsel van de orthodoxie en de grondslag van de Kerk. (107-109)
— Overeenkomst met Scholten en Gunning. (108) — De uitverkozen mensheid als organisme. (109-111) — De noodzakelijkheid
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(111-112) — Het beginsel der vrijheid. (113-114) — Ontkenning
van de eenheid. (114-115) — De veelvormigheid der Kerk. (116) —
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(118) — Invloed van de duitse theologie. (118-119) — Gemeengoed
in de theologie. (120) — Afhankelijkheid van Vinet. (120-121)
— Kuyper's oorspronkelijkheid. (121)
D e r d e a r t i k e l : Het gereformeerde
Eerste

Kerkbegrip,

121-216

p a r a g r a a f : De Kerk als organisme, 122-170
I. De Kerk als het herstelde menselijk
122-138

geslacht,

De vergadering der gelovigen, een juiste, maar onvolledige
omschrijving. (122-123) — De mensheid als organisme. (123-124)
— Verstoord door de zonde. (124-125) — Het herstel door Christus. (125-127) — Het doel van dit herstel. (126) — Het verband
met de schepping. (127) — Het critisch karakter van het herstelde
organisme. (127-129) — Supra- en infralapsarisme. (129-131) —
De constitutio der Kerk in Gods decreten. (131-132) — De Kerk
niet gesticht, maar geschapen. (133) — De wedergeboorte, het immanente levensbeginsel. (134-135) — Continuïteit in het beginsel
van immanentie. (136137) — Voorkeur voor het supralapsarisme
bij Scholten, Schweitzer en Gunning. (137) — Kuyper's oorspronkelijkheid: de volmaakte Kerk tegenover de volmaakte Staat.
(137-138)

II.

De Kerk als het Mystiek Lichaam can Chris
tus, 138-140

Christus, het Hoofd van het organisme. (139) — Identiek met de
onzichtbare Kerk. (139) — Geen volledige uitdrukking van het
organisme. (140)
III.

Onzichtbare en zichtbare Kerk, 140-155

Specifiek protestants. (141) — In velerlei zin verstaan. (142) —
De uitverkiezing als beginsel van de onzichtbare Kerk. (142) —
Verband mot de herstelde mensheid. (143) — De schepping als be
ginsel van de zichtbare Kerk. (144) — Eenheid van onzichtbare en
zichtbare Kerk. (145) — De verhouding tussen organisme, instituut
en onzichtbare, zichtbare Kerk. (145-І52) — Aanvankelijk gelijk
gesteld. (145) — Het zichtbare organisme als geheel van gedoopten. (140-148). — Het zichtbare organisme als ecclesia non formata.
(148-149) — Het zichtbare organisme als christelijke metamorphose
van het leven. (150-151)
IV.

Attributen en kentekenen
organisme, 152-155

van de Kerk

als

De attributen gelden van de onzichtbare Kerk. (152) — Eenheid.
(152) — Heiligheid. (153) — Katholiciteit. (153) — Christianitas.
(154) — Apostolicitas. (154) — De kenmerken van het zichtbare
organisme. (154-155)
V.

Kerk en Verbond, 155-163

De Verbondsleer kenmerkend gereformeerd. (156) — Werkverbond, Verbond van algemene en Verboud van particuliere genade.
(157-158) — Verhouding tussen Verbond en de Kerk аіч organis
me. (158-159) — Het Verbond naar uitwendige en inwendige zijde.
(159) — Wie moeten tot hetVerbond worden gerekend? (159-160)
— De Verbondszegelen: Doop en Avondmaal. (160) — Bij de
Doop van kinderen moet de wedergeboorte worden verondersteld.
(161-162) — De verhouding tussen het Verbond en het zichtbare
organisme. (162-163) — Het instituut in dienst van het Verbond.
(163)
VI.

Hel wezen der Kerk, 163-170

Moeilijkheden in Kuyper's terminologie, verschillende beschou
wingswijzen. (163-165) — Essentie tegenover existentie; het wezen
der Kerk ligt in God. (165) — Het wezen ligt in de onzichtbare
Kerk of het Lichaam van Christus. (166-167) — Het wezen ligt in
bet organisme. (167) — Essentieel tegenover accidenteel; De Kerk
is essentieel zichtbaar. (168) — In hoeverre ook het instituut tot
het wezen behoort. (168-169) — Oordeel van ten Hoor en Bavinck.
(169-170)
Tweede
I.

p a r a g r a a f : De Kerk als instituut, 170-216
Aard en doel van de Kerk ah instituut, 170-177

Eenheid van organisme en instituut. (170-171) — Het instituut
om de zonde tot aan het einde van de wtreld. (171) — Het instituut
in voorbereiding van het Oude Testament. (171-172) — Het instituut
van Christus. (172) — Het beperkte terrein van het instituut.
(172-173) — Het instituut als genademiddel. (173-177) — De
mening van Ds. van Ruler. (173-174) — Instituut en wedergeboorte.
(175-177)

II. Uè plaalseHjke Kerken, 177-182.
Het ontstaan van het instituut. (178) — De plaatselijke Kerk
ecclesia completa. (179-180) — Zelfstandigheid der plaatselijke
Kerken en Independentisme. (181-182)
III. Het Kerkverband,

182-186

Het vita communis berust op goddelijk recht. (182) — Noodzakelijk, maar accidenteel. (183) — Vrije confoederatie. (184) — Het
ideale universele Kerkverband onmogelijk. (184-185) — Het synodale verband. (185-186) — De correspondentie. (186) — Wederzijdse erkenning van de Doop. (186)
IV. Het gezag in de Kerk, 186-m
•De macht van Christus. (186-187) — De instrumentale machtsoefening. (187) — Christus bestuurt Zijn Kerk door Zijn Geest.
(187) — Het algemeen en het bijzonder ambt. (188-189) — De
macht berust bij de coetus fidelium, rouar wordt overgedragen op
de ambtsdragers. (188-189) — Het bijzonder ambt: Dienaren des
Woords, Ouderlingen, Diakens en Leraren. (190) — De Dienst des
Woords. (190) — Dogma en Belijdenis. (190-192) — Revisis der
formulieren. (192-194)
V. De Vrije Kerken, 194-201
Vrije Kerk e i volkskerk. (194-195) — ТУе Vrije Kerk in de Vrije
Staat. (195-199) — De ideale verhouding. (196-197) — De veel
heid der Kerken. (197-198) — Gereformeerd beginsel. (198-199)
— De volkskerk in strijd met het oecumenisch karakter, de zelf
standigheid der plaatselijke Kerken en het confoederatieve Kerk
verband. (199—200) — Aantasting van de heiligheid der Kerk.
(200-201)
VI.

De ware en de vahe Kerk, 201-224

Alleen geldend van het instituut. (201-202) — De twee kenmer
ken van het instituut. (203) — De Kerk noodzakelijk onvolmaakt.
(204) — Deformatie, valse Kerk, schijnkerk. Kerk van de Anti
christ. (205-206) — Absolute tegenstelling. (206-207) — Relative
ring van ware en valse Kerk. (207-208) — Relativering van de
belijdenis. (208) — Fundament van de pluriformiteit. (209-210)
— Niet uitsluitend gevolg van de zonde. (210) — Consequentie
van de Kerk als vergadering van gelovigen, van het confoedera
tieve Kerkverband en de vrijheid van conscientie. (210-211) — Ver
band met het organisme en het instituut. (211) — Pluriformiteit
van belijdenis. (212) — Gebrekkig antwoord op moeilijkheden.
(213-214) — Pluriformiteit en H. Schrift. (214-215) — In overeen
stemming met de gereformeerde beginselen. (215-216)
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Hoedemaker. (218) — Eerdmans. (219) — Hylkema. (219-221)
Haitjema. (221-222) — van Ruler. (223)

T w e e d e p a r a g r a a f : Criliek op Kuyper's Kerkbegrip door gereformeerde theologen: 223-228
Ten Hoor. (223-225) — Beuker. (225) — Meningsverschil over de
pluriformiteit, gravamen van Buizer. (225-227) — Schilder.
(227-228)
Derde

p a r a g r a a f : Het oordeel van gereformeerde
theologen over Kuyper's Kerkbegrip als zuiver
calvinistisch, 228-232

Bavinck. (228-230) — H. H. Kuyper. (230) — Dijk. (230) —
Hepp. (231) — Richel. (231-232)
Vierde
paragraaf:
232-230

Kuyper's

eigen

opvatting,

Pluriformiteit en Reformatie. (232-233) — Het standpunt van de
eenheid. (234) — Feitelijke verdeeldheid. (234) — Verandering
van inzicht. (234) — Organisme en instituut. (235) — Vrijheid van
de Kerk. (235-236) — Independentisme. (236) — Neo-Calvinisme.
(286)
T w e e d e a r t i k e l : De ontwikkeling van het calvinistische Kerkbegrip. 237-267
Eerste

paragraaf:
237-251

Het Kerkbegrip

van

Calvijn,

De onzichtbare Kerk. (237) — De algemene zichtbare Kerk.
(238-239) — De kentekenen. (239-240) — Fundamentele en niet
fundamentele waarheden. (240-241) — Erkenning van andere Kerken. (241-242) — Geldt dit ook van Rome? (242-246) — Verhouding tussen algemene en particuliere Kerk. (247) — De Kerk
als vergadering en als instelling. (248) — De Kerk als organisme.
(248-249) — De Kerk als heilsinstituut. (249-250) — De Kerkorde. (250) — Vrijheid der Kerk. (251)
T w e e d e p a r a g r a a f : De ontwikkeling van het gereformeerde Kerkbegrip na Calvijn. 251-267
Beza. (252) — du Plessis Mornay. (252-253) — Compendium
theologiae. (254) — Synopsis purioris theologiae. (254-255) — De
remonstrantse theologen. (256) — Voetius. (256-258) — Jurieu.
(258-264) — Turretini. (264) — Vinet. (264-267)
Conclusie, 268-270
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STELLINGEN
I
De gedachte van de immanentie Gods, nauw verbonden
met het idee van het organisme, kan in geheel de ontwikkeling van Kuyper's Kerkbegrip worden gevolgd.
Hierin blijkt zijn blijvende afhankelijkheid van moderne
filosofie en theologie.
II
Kuyper leert een werkelijke wedergeboorte, welke een
innerlijke verandering en vernieuwing van de mens bewerkt. Hij stemt hierin overeen met de Cañones van Dordt.
III
In zijn Verbondstheologie leert Kuyper, dat bij de Doop
altijd de wedergeboorte verondersteld moet worden.
IV
In Kuyper's theologie is de Kerk als instituut gelegen op
het terrein van de particuliere genade.
V
Kuyper's pluriformiteitstheorie is door middel van een
historische ontwikkeling te herleiden tot het oorspronkelijke Calvinisme en moet op grond hiervan als calvinistisch

worden beschouwd, ofschoon hij in sterke mate de invloed
van moderne ideeën heeft ondergaan.
VI
Apologetica en Fundamentele Theologie vormen twee principieel onderscheiden en daarom practisch te scheiden
tractaten.
VII
Het begrip Openbaring in het Nieuwe Testament omvat
de bovennatuurlijke werkelijkheid en het gezaghebbend
getuigenis over deze werkelijkheid.
VIII
De onderscheiding tussen onzichtbare en zichtbare Kerk,
welke in extensie zouden verschillen, moet als specifiek
protestants worden beschouwd en behoort niet thuis in
de katholieke theologie.

IX
Terecht stelt Duns Scotus (Opus Oxoniense, III, dist. XXIII,
q. unica,) als leidend beginsel van het theologisch begrip
van het bovennatuurlijk geloof: credo me credere fide infusa.

Χ
Ten onrechte heeft Η. Schwamm (Das göttliche Vorherwissen bei Duns Scotus und seinen ersten
Anhängern,
Innsbruck 1934) de theorie over de praedeterminatio physica herleid tot Duns Scotus.
XI
De theorie van Marin-Sola

(l'Évolution

homogène

du

Dogme catholique, Freiburg 1924) geeft geen bevredigende
oplossing van het probleem der dogma-ontwikkeling.
XII
Voor een fides ecclesiastica naast het fides divino-catholica
is in de katholieke theologie geen plaats.
XIII
Het begrip supranaturale quoad substantiam wordt bepaald door het strikt bovennatuurlijk einddoel.
XIV
De zogenaamde klassieke apologetica, steunend op het
klaarblijkelijk bovennatuurlijk feit en de zogenaamde moderne apologetica, steunend op het beginsel van immanentie,
vormen één methode, waarin de noodzakelijke subiectieve
gesteltenis en de obiectieve bewijsvoering elkander aanvullen. Kardinaal Dechamps heeft hiervan een uitstekende
formulering gegeven in zijn méthode de la Providence,
gefundeerd op de eenheid van fait interieur en fait exterieur.
XV
In het apologetisch tractaat over de Kerk kunnen de weg
der kentekenen, welke op afdoende wijze uit de Heilige
Schrift moeten worden bewezen, en de historische weg
niet worden gescheiden. De volledige toepassing van de
via notarum impliceert de empirische weg, hoewel het
aspect van de bewijsvoering hier verschilt.

