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1. Inleiding: enkele namen van voorgangers
De Nadere Reformatie is een beweging binnen de Gereformeerde Kerken in de 17e en 18e eeuw. Wij spreken dan ook
wel over het 'gereformeerd piëtisme' ('gereformeerd' in onderscheid met het Duits-Lutherse piëtisme van Ph.J. Spener en
A.H. Francke). De Nadere Reformatie was rechtzinnig in de leer en stond dus zij aan zij met de gereformeerde orthodoxie,
die bijv. op de Dordtse Synode voor de zuivere leer opkwam. Maar de mannen van de Nadere Reformatie legden niet
alleen nadruk op de zuivere leer, maar ook op een godvruchtig leven (het was ècht een beweging van voortgaande
reformatie!). Dat godvruchtige leven streefde men na op het publieke terrein van staat en maatschappij, maar ook in het
innerlijke leven.
We noemen enkele grote vertegenwoordigers van deze beweging:
1. Allereerst Willem Teellinck (1579-1629). Onder invloed van de puriteinen uit Schotland en Engeland pleitte hij in
indringende prediking voor een Second (Tweede) Reformation. De eerste reformatie was nog maar 'voorlopig'.
2. Gisbertus Voetius (1589-1676), vanaf 1634 vooraanstaand hoogleraar van de Utrechtse Universiteit (niet voor niets is
de theologische faculteit van deze Universiteit nog altijd enigszins het wetenschappelijk centrum van de Gereformeerde
Bond in de Nederlands Hervormde Kerk!). Voetius' eerste academische rede ging over het thema: de noodzakelijke
verbinding van wetenschap en vroomheid (piëtas). Een typerend onderwerp voor de Nadere Reformatie!
3. Wilhelmus à Brakel (1635-1711) met zijn hoofdwerk De Redelijke Godsdienst uit 1700, een eenvoudige en
breedvoerige verhandeling over de hoofdpunten van het christelijke geloof èn het christelijke leven.
4. Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750) met zijn boek Het Innige Christendom uit 1740. Bij hem zijn we helemaal in de
nadagen van de Nadere Reformatie. Van het begin af was er al een trek om zich terug te trekken op het innerlijke. Die trek
overheerst bij Schortinghuis. Daarmee verbonden: de lijdelijkheid heeft het gewonnen van de geloofs-gehoorzaamheid.
Er zouden veel meer namen te noemen zijn - van Jodocus van Lodenstein, de predikant-dichter uit Utrecht, van Jac.
Koelman, wiens boeken onder de Afgescheidenen van de 19e eeuw een goede naam hadden, van Abr. Hellenbroek met
zijn beroemde catechisatieboekje Voorbeeld der Goddelijke Waarheden, van Bernardus Smytegelt uit Middelburg, enz.
enz.
De namen van deze mannen leven vooral in de (oud-)Gereformeerde Gemeenten voort als de godzalige 'oude schrijvers',
die de 'bevindelijke waarheid' predikten. De kennis moet niet alleen in het hoofd zitten (dat is maar uitwendige
rechtzinnigheid!), maar ook in het hart. Anders zit het 'een voet te hoog'! Het gaat niet alleen om geloof, maar ook (en
vooral) om ervaring. Het 'sola fide' van de Reformatie is tegenover Rome met zijn leer van de verdienstelijkheid van de
goede werken wel juist, maar de genade moet toch ook bevindelijk gekend en ervaren worden en is het anders niet: 'met
een ingebeelde hemel naar de hel'?

2. Wie spreekt over geloofskennis èn ervaringskennis?
Nu lijkt het net alsof de Reformatie alle nadruk heeft gelegd op het geloof in Gods beloften en dat daarentegen de Nadere
Reformatie daarnaast heeft gezet dat de ervaring noodzakelijk is.
Daarom is het misschien wel goed de volgende vraag te stellen: wie is het die met even zo veel woorden heeft geleerd, dat
er is (en moet zijn) een tweevoudige kennis, de kennis van het geloof èn de kennis van de ervaring, van de ondervinding?
Ja, zó spraken de mannen van de Nadere Reformatie! Maar zo sprak veel eerder al Calvijn! Hij zegt met grote nadruk
bijv. in zijn commentaar op de profeet Zacharia (4:8,9) dat er 'twee soorten van kennis' zijn, die van het geloof èn die van
de ervaring. Hier is het letterlijke citaat:
'Op andere plaatsen (bijv. in zijn commentaar op Joël 3:17) hebben wij al gezegd, dat er twee soorten kennis zijn: de éne is
die van het geloof, die wij verkrijgen uit het Woord, hoewel de zaak zelf nog niet zichtbaar is; de andere is die van de
ervaring, wanneer God de vervulling op de belofte laat volgen en daarmee bewijst, dat Hij niet tevergeefs heeft gesproken.'
Dat is nu óók de taal van de Nadere Reformatie.

3. Is er dan geen verschil tussen Reformatie en Nadere Reformatie?
Het is voor ons - kerkelijk gereformeerden - gòed om te zien dat er een duidelijke lijn loopt van Reformatie naar Nadere
Reformatie. Heel de Reformatie vanaf Luther kent en spreekt over de ervaring van Gods kinderen - ervaring van



aanvechting, van vertroosting, van uitredding - ervaring gewerkt door Gods Woord, dat door de Heilige Geest het hart
wordt ingedragen.
De nadere Reformatie trekt inderdaad de lijn van de Reformatie dóór, de lijn van de 'tweevoudige' kennis.
Maar: de lijn vertoont wèl een kromming. Het is geen rechte lijn.
Waar ligt nu het verschil, dat hoe langer hoe meer een grondig verschil werd?
We moeten er dan op letten, dat de Nadere Reformatie binnen de kerk naast de orthodoxie stond: het gereformeerde
piëtisme naast de gereformeerde rechtzinnigheid! Die gereformeerde orthodoxie in de 17e eeuw trok ook lijnen van
Calvijn door. Toch kwam ook hier vereenzijdiging. Kort gezegd: geloof is bij Calvijn naar de Schrift: een altijd weer uitgaan
naar en zich vastklemmen aan de beloften van God. Geloof is daarom een zaak van heel de mens, die zich weet in de
genadige greep van het hem aansprekende Woord van zijn God. Maar in de gereformeerde orthodoxie van de 17e en 18e
eeuw worden de accenten anders gelegd: geloof wordt een alleen verstandelijke toestemming van de geopenbaarde leer
(het catechisatieboekje van ds. Hellenbroek is er een voorbeeld van). Nu leunt het gereformeerd piëtisme op de
gereformeerde orthodoxie, maar wil tegelijk daar een noodzakelijke aanvulling op geven: de Waarheid moet
verstandelijk gekend, maar ook gevoelsmatig beleefd worden. In een prachtig boek over de Nadere Reformatie (dat ik
hierbij hartelijk aanbeveel) wordt het zó gezegd: 'de Nadere Reformatie leunt tegen de Reformatie aan via de zuil van de
gereformeerde orthodoxie' (prof. W. van 't Spijker in: Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie, blz. 95).
In de Reformatie is de ervaring wezenlijk voor het geloof: het evangelie grijpt immers heel ons bestaan aan? Maar in de
Nadere Reformatie wijken geloof en ervaring uitéén. Het geloof wordt een intellectuele en de ervaring een gevoelsmatige
zaak.
Maar daarom wordt de afstand tot de Reformatie steeds maar groter. Steeds meer komt alle nadruk op het gevoel.
Daarom gaan de kenmerken van de innerlijk beleefde genade hoe langer hoe groter rol spelen. De mens wordt
teruggeworpen op zichzelf. Niet langer de belofte van het evangelie, maar de zekerheid van de wedergeboorte komt
centraal te staan. De rest is toch maar - uiterlijkheid. Ja, dan zijn we bij de piëtisten van de 18e eeuw, bij Schortinghuis,
maar: het zat er van 't begin af toch al in.

4. Het conventikel
Toen de Nadere Reformatie de strijd voor Gods recht over heel het leven opgaf en zich terugtrok op het innerlijke, toen
trok zij zich ook hoe langer hoe meer terug uit de kerk in het conventikel, het (meestal kleine) gezelschap.
Wij kunnen daar in onze tijd met z'n verlangen naar authentieke ervaring en naar geborgenheid in de kleine kring meer
'begrip' voor opbrengen dan vroeger wel eens het geval is geweest. Het was in de 18e eeuw in de officiële kerk ook hoe
langer hoe meer dor en doods geworden en Gods volk zocht toen de 'echte' waarheid in die kleine kring. Daar heeft Gods
volk 'overwinterd'!
Maar er waren daar wel heel grote bedreigingen voor het ware leven van het geloof.
Men had de strijd om de reformatie van de kerk opgegeven. En ook: de reformatie van het leven.
Daarnaast als groot gevaar: niet Gods Woord - en de bediening daarvan - stond centraal, maar de christen en zijn ervaring,
de wedergeboren christen, die met zijn 'kenmerken' als een nieuwe wet angst en somberheid bracht in het leven van velen,
die hunkerden naar het heil, maar het zich niet durfden toe te eigenen.
Toch is uit die gezelschappen voor een belangrijk deel de Afscheiding van 1834 voortgekomen en heel het 'wonder van de
19e eeuw'!
Maar ook dit is geen rechte lijn! Nú - in kerk-reformatie - nu boog de lijn weer terug naar het evangelie van de Schriften:
rechtvaardiging door het geloof alléén. Dat is niet uit mensen te verklaren. Het is een wonder van genade: in de kerk van de
Afscheiding en - later - van de Doleantie werd het conventikel overwonnen.
Maar: wij kennen toch wel de noodzaak èn de rijkdom van de 'tweevoudige kennis', waarvan Calvijn sprak? En wij zien de
kerk toch wel als de vuurhaard van liefde en gehoorzaamheid van het geloof; vanuit dit door God gekozen centrum mag
en moet het geloof altijd weer heel het leven opeisen voor de God van schepping-en-verlossing. Dat is echt: nadere
reformatie!

5. Enige literatuur
Er is over de Nadere Reformatie een vloed van geschriften. Ik noem slechts drie titels.
Belangrijk blijft: A. Janse. Van Dordt tot '34, Kampen 1934.
Over de gezelschappen is heel goed: H. Algra, Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden,
Franeker 1965.
In de derde plaats is een prachtig kijk- en leesboek het in 1992 bij Den Hertog BV te Houten verschenen boek van prof.
dr. O.J. de Jong, prof. dr. W. van 't Spijker en dr. H. Florijn, Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie. Het



boek telt 153 grote bladzijden met een rijkdom aan illustraties. Prof. De Jong schrijft over 'De Nadere Reformatie binnen
Nederland', prof. Van 't Spijker over 'Enkele aspecten van de theologie van de Nadere Reformatie' en dr. Florijn over
'Nadere Reformatie en eredienst'. De prijs is ƒ 39,50. Een pracht boek voor eigen bezit èn voor de verenigingsbibliotheek!


