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Inleiding
Er is de laatste jaren een groeiende belangstelling te constateren voor de zogenaamde Nadere Reformatie.
Het is van belang van te voren in grote lijnen vast te stellen wat we er mee bedoelen. Het is niet eenvoudig een sluitende
definitie te geven. Daarom een korte omschrijving. Een kerngegeven is, dat de mensen van de Nadere Reformatie zich
bewust willen aansluiten bij de Reformatie. Ze zijn calvinisten en ze willen de gereformeerde belijdenis handhaven.
Daarnaast zetten ze zich met hartstocht in voor een echt christelijk leven. Ze zijn sterk bewogen door de vele zonden en
veel van hun preken zijn boetpredikaties.
Kort samengevat kunnen we zeggen, dat ze streven naar een leven uit het Woord en daarbij vast willen houden aan de
belijdenis naar dat Woord. Het schriftuurlijk karakter van de Nadere Reformatie begint echter al spoedig tekenen te
vertonen van het latere op de ziel van de mens gerichte subjectivisme.
Aan de ene kant hebben de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie de prediking aan kracht en diepte doen
winnen. Ze schilderen de tegenstelling tussen een leven in de zonde en een leven uit genade. Ze roepen op tot bekering en
ze beschrijven de 'christelijke bevinding'. Anderzijds hebben zij met hun accent op het christelijk beleven een zo sterk
subjectivistisch element aan de prediking toegevoegd (dat bovendien in latere generaties een eigen leven ging leiden), dat zij
daarin duidelijk van Calvijn en het oorspronkelijke calvinisme afwijken.

Opkomst van de Nadere Reformatie
De invloed van het calvinisme in ons land is in de zeventiende eeuw nog niet zo groot. Uit brieven van Engelse immigranten
blijkt dat het leven in Nederland weinig in overeenstemming is met de puriteinse beginselen. Vooral de zondagsheiliging is
vaak het onderwerp van gesprek op de kerkelijke vergaderingen.
Al op 1 mei 1619 klagen de Engelse theologen op de Dordtse synode over de verwaarlozing van de dag des Heren. Zij
vermanen de synode om bij de overheden aan te dringen op een zondagse winkelsluiting. Verschillende kerkelijke acta
tonen ons iets van de lichtheid van zeden in de Republiek. De gereformeerde kerk heeft het in die situatie moeilijk om een
strenge avondmaalstucht te handhaven. Dronkenschap is bijvoorbeeld een bijna nationale ondeugd onder mannen en
vrouwen. Verder wordt een ongebonden seksueel leven en een lage huwelijksmoraal geconstateerd. In een Overijsselse
ordonnantie van 1603 lezen we dat hoererij en overspel veel voorkomen. Naast dit 'losse' leven komt ook steeds meer
luxe en overdaad in kerkelijke kringen voor. Wat Constantijn Huygens in zijn satirische 't Kostelick mal uit 1622 bij
bepaalde Haagse hofkringen bespot, heeft zich later breder verbreid.
In juli 1640 stelt de provinciale synode van Zuid-Holland in Gouda vast dat 'in ons vaderland grootelicx in swang gaen
verscheyden lichtveerdigheden ende wereltsche ydelheden, als daer zijn dansen, balletten, schandaleus misbruyck van
Godes goede gaeven in overdaedige maeltijden ofte bancquetten, wilt haer van mans ende vrouwen, masqueraden,
comediën ende tragediën, oneerbaere dracht, ergerlicke ontblotinge des lichaems, etc., etc.'
Tegen deze achtergrond is de opkomst van de Nadere Reformatie begrijpelijk. Deze Nadere Reformatie streeft naar
versterking en verdieping van het persoonlijke geloofsleven. Men wil een hervorming van de individuele en publieke moraal.
Al in een vroeg stadium zijn er voorlopers aan te wijzen. De hofprediker Jean Taffin, later Waals predikant in Amsterdam,
schrijft al in 1588 zijn Van de Merckteeckenen der kinderen Gods, waarin hij opkomt voor een godzalig leven. En ds.
Godfried Udemans uit Zierikzee publiceert in 1612 zijn Practijke, waarin hij aandringt op 'een werkdadige beoefening van
de christelijke hoofddeugden geloof, hoop en liefde'.
Er is duidelijk invloed geweest van de Engelse puriteinen. Het werk van de 'vader van het piëtisme', de Engelse puritein
William Perkins, wordt regelmatig vertaald. Naast deze Engelse invloed is er echter ook duidelijk sprake van een eigen
Nederlands karakter. Het belangrijkste daarbij is misschien wel, dat we in ons land kunnen spreken van een kerkelijke
reformatie-beweging.
Uit de vele Nederlandse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zullen we een keus moeten maken.

Nadere Reformatie in Nederland
De naam is een Nederlandse en een gereformeerde naam. Maar de zaak is in feite veel meer internationaal. Op de Engelse
invloed is al gewezen. In Schotland spreekt men over 'the second reformation' en in Duitsland streeft men naar een 'wahres
Christentum'.



De mensen van de Nadere Reformatie vechten tegen tweerlei kwaad: tegen een 'naam-christendom' en tegen wat ze
noemen de 'roepende' volkszonden. Ze willen een beleving van de 'praktijk der godzaligheid'. Wat de volkszonden betreft
dringen ze er bij de overheid op aan maatregelen te nemen tegen de ongebondenheid van het volk. Vooral de
zondagsviering speelt een belangrijke rol.
Ze zijn en blijven daarbij volop kerkmensen. Ze willen geen richting zijn. Ze willen de belijdenis van de kerk handhaven en
zoeken zeker geen afscheiding. Ze strijden voor een vroom christelijk leven. Ze zijn erg bezorgd over het zondige leven van
veel kerkmensen en veel van hun preken zijn daarom ook zoals gezegd boetpredikaties.
De eerste vertegenwoordiger over wie we in het kort wat willen vertellen, is Willem Teellinck.

Willem Teellinck
Teellinck wordt wel de vader van het Nederlandse piëtisme genoemd. De Middelburgse predikant Willem Teellinck
woonde in verband met zijn rechtenstudie enkele jaren in Engeland en geraakte sterk onder de indruk van de Engelse
puriteinen. Terug in Nederland gaat hij in Leiden voor predikant studeren. Vooral onder invloed van Engelse puriteinse
opvattingen pleit hij o.a. voor strenge regels voor de zondagsviering.
Teellinck is maar vijftig jaar geworden, maar hij heeft onvermoeid gestreden tegen de goddeloosheid in de kerk. Hij was
zoals een Duits schrijver over het Piëtisme zegt: 'net als Paulus, toen deze te Athene kwam, bitter in zijn geest ontstoken,
omdat hij zag dat het gereformeerde christendom zo afgodisch was geworden; voor het grootste deel slechts
'naam-christendom', zonder licht en zonder warmte'.
Vooral door bepaalde levensuitingen als strenge ascese en het vasten wordt Teellinck wel eens een mysticus genoemd.
Zonder daarover een oordeel uit te spreken, is het wel goed te beseffen dat hij vanuit een levend en krachtig geloof een der
eerste strijders geweest is tegen de afval in zijn dagen.
Hij is een vurig strijder geweest voor verdergaande reformatie in de gereformeerde kerk in de zeventiende eeuw. In talloze
geschriften roept hij op tot bekering, waarvoor 'de couragie van Luther, de ijver van Calvijn en de gedurige neersticheydt
van Melanchton' nodig waren. Dat lang niet allen zijn ernstige oproep tot bekering konden waarderen, blijkt onder andere
uit een fel hekeldicht van Vondel op het werk van ds. Teellinck en andere 'strenge' gereformeerden.
Hij is een van de eerste gereformeerde predikanten die gewezen heeft op de zendingsopdracht ten aanzien van de heidenen.

Gisbertus Voetius
Een volgende strijder voor een 'nadere reformatie' is in die tijd Gisbertus Voetius, veertig jaar predikant en hoogleraar in
Utrecht.
Voetius is in 1589 geboren. Het gedenkjaar 1989 heeft nogal wat publikaties opgeleverd. Op een wetenschappelijk
symposium in Utrecht is uitgebreid over Voetius gesproken. De Utrechtse universiteit staat in de zeventiende eeuw namelijk
een tijd bekend als Academia Voetiana. Dat zegt genoeg over de betekenis en de invloed van Voetius.
Op veel gebieden heeft hij gestreden tegen dwalingen en verval. Opvallend is, dat Voetius spreekt over Willem Teellinck
als over een tweede en gereformeerde Thomas à Kempis. Er blijkt een merkwaardige voorliefde uit voor de middeleeuwse
mystiek van Thomas à Kempis. Dat werpt al wat licht op bepaalde gedachten van deze grote theoloog. De mystieke
richting waarin de mannen van de Nadere Reformatie zich gaan bewegen, komt nog aan de orde. Net als zijn vriend
Teellinck wordt hij dikwijls omschreven als de vader van het bevindelijke vroomheidstype. Heel zijn leven wordt beheerst
door 'zijn brandende ijver in het opwekken tot praktische vroomheid en oefening van de ware godzaligheid'.
Over Voetius zou veel gezegd kunnen worden. Zijn strijd tegen het rationalisme van Descartes en zijn strijd als lid van de
Dordtse Synode tegen de Remonstranten zijn vermeldenswaard. Als de grondlegger van het gereformeerde kerkrecht is
Voetius in de strijd rond de vrijmaking ook meer bekend geworden.

Ombuiging naar de mystiek
In de loop van de zeventiende eeuw wordt het mystieke karakter van de Nadere Reformatie steeds sterker. We kunnen
spreken van een ombuiging van het gereformeerde piëtisme naar de mystiek. Met het Nederlandse piëtisme bedoelen we
dan een reformatorische stroming binnen de kerk, die tot doel had op te roepen tot vroomheid en een godzalige
levenswandel in overeenstemming met de zuivere leer.
De zwakke kanten zijn merkbaar bij de twee besproken figuren uit de tijd van de Nadere Reformatie: het te sterke accent
op de 'vereniging met Christus', het radicale onderscheid tussen bekeerden en onbekeerden, de nadruk op de staat der
wedergeboorte en de 'bevinding' wijzen op een gemakkelijke invalspoort voor de opkomende mystiek.
Wat de mystiek betreft, kunnen we naspreken wat daarover door prof. dr. K. Schilder gezegd is in Christus en Cultuur:
'Als zelfstandig naamwoord is het woord mystiek aanduiding van een kwaad ding: de leer en de techniek eener beweerde
onmiddellijke godskennis, waarvoor de Schrift geen plaats heeft'. En Rudolf van Reest spreekt in zijn Dichterschap en



Profetie over mystiek als verval, niet in staat tot reformatie.
Bij de piëtisten staat in het algemeen de eis van een praktisch leven van vroomheid en de noodzakelijkheid van
wedergeboorte op de voorgrond. Bij de mystiek wordt de gevoelservaring steeds meer de hoofdzaak.
De latere vertegenwoordigers uit de Nadere Reformatie als Theodorus à Brakel, predikant in Makkum en de Utrechtse
dichter-predikant Jodocus van Lodenstein zijn nog duidelijker en sterker mystiek gericht. Tot vandaag toe hebben ze in
bepaalde kringen veel invloed. Ze hebben ook zeker de aandacht gevestigd op zaken die van belang waren en zijn. Maar
we moeten wel opmerken, dat hun ernstige strijd voor een vroom leven helaas in veel uitingen niet schriftuurlijk waren.
De scheiding tussen Woord en Geest verlamde de slagkracht van het Woord en belemmerde daardoor de weg naar echte
'nadere reformatie'.

Gesprekspunten:
1. Kan de roep om 'geloofsbeleving' het gevaar opleveren van een vorm van 'mystiek'?
2. Is er verband tussen remonstrantisme en mystiek?
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