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De inwendige doop maakt zalig

Pier Poortinga

Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther 95 stellingen tegen de aflaat aan de deur van de slotkapel in
Wittenberg. Voor ons een bekende datum. Het begin van de ‘Grote Reformatie’. Maar wie weet wat er op 21
januari 1525 is gebeurd? Voor de doopsgezinden heeft deze datum dezelfde betekenis als de 31e oktober voor
ons.
Het is het begin van de doopsgezinde beweging.

Enkele volgelingen van Zwingli hadden al langer hun bedenkingen tegen de reformatoren Luther en Zwingli. Ze vroegen zich
af of dit wel de manier was om God te dienen. Vooral dat je zomaar van rooms gereformeerd kon worden, vonden ze
vreemd. Er was toch echt meer voor nodig.
Op die 21e januari, 475 jaar geleden, ontstaat de eerste doperse gemeente. In het huis van Felix Manz doopt Conrad
Grebel de ex-priester Georg Blaurock, die op zijn beurt de andere aanwezigen doopt, hoewel allen vroeger in de roomse
kerk als kind al gedoopt waren. Het stadsbestuur van Zürich had, op voorspraak van Zwingli, de herdoop verboden. Maar
Blaurock en zijn volgelingen hebben geen boodschap aan dit verbod. God wil een zuivere kerk. En als je lid van die kerk
wilt worden, moet je beginnen bij jezelf. Je moet jezelf zuiveren van alle zonden; het oude leven definitief de rug toekeren.
Dat kan maar op één manier: je laten (her)dopen.

Van Zürich naar Straatsburg
Al snel wordt bekend wat er in het huis van Manz is gebeurd. De wederdopers, vervolging wordt hun deel. Blaurock
wordt de stad uitgejaagd en Manz wordt ter dood veroordeeld.
Juist die vervolgingen zorgen voor verspreiding van de doperse gedachten. Een groot aantal volgelingen vlucht naar
Straatsburg. Dat ligt voor de hand. In deze stad worden ze, zolang zij zich rustig houden, met rust gelaten.
In 1529 bezoekt de van oorsprong lutherse Melchior Hoffman de stad. Hij heeft gebroken met Luther omdat hij het
absoluut oneens is met opvatting van Luther over het avondmaal. De kern van Hoffmans preken is de verwachting van de
wederkomst van Christus. Hij vindt dat de roomsen en de luthersen veel te weinig rekening houden met de terugkomst van
Christus. In de jaren 1529-1532 trekt Hoffman prekend rond in grote delen van Duitsland. In 1532 komt hij terug in
Straatsburg omdat hij gehoord heeft dat daar de Christus terug zal komen. Omdat hij inmiddels gezocht wordt, meldt hij
zich vrijwillig bij de gevangenis. Elf jaar later sterft hij in gevangenschap.

Niet Straatsburg, maar Münster
Wederdopers uit heel Duitsland, maar ook uit Nederland trekken naar Münster. Ze hebben gehoord dat daar de Christus
terug zal komen op aarde en niet in Straatsburg. Binnen de kortste keren is het aantal dopersen in de stad groter dan het
aantal roomsen. In 1534 winnen ze zelfs de gemeenteraadsverkiezingen. Hun leider is Jan Matthijsz., een bakker die
vroeger in Haarlem heeft gewoond. Jan Matthijsz. zet op een bepaald moment alle niet-bekeerden (de roomsen en de
protestanten) buiten de stad. Het is dan februari en het vriest flink. De bisschop is woedend en zint op wraak. Bij een
aanval op de stad komt Jan Matthijsz. om het leven. De stad blijft in handen van de dopersen.
Jan Beukelsz., bij ons beter bekend als Jan van Leiden, neemt de leiding in de stad Münster over. Jan heeft extreme
ideeën. Hij gedraagt zich als een dictator. Bij Jan van Leiden is het leven van de eerste christelijke gemeente leidraad voor
zijn gedachten. Wel geeft hij daaraan een geheel eigen invulling. De deuren van de huizen mogen niet op slot. Alle bezit is
gemeenschappelijk bezit. Elke vrouw moet getrouwd zijn. Zo komt het voor dat een man meerdere vrouwen heeft. Jan zelf
heeft zestien vrouwen.
De bisschop van Münster is zijn nederlaag echter nog steeds niet vergeten. Hij omsingelt de stad voor de tweede keer en
sluit die hermetisch af voor de buitenwereld. De honger in de stad wordt ondragelijk. Eind juni 1535 wordt de stad
ingenomen. De leiders van de dopersen worden gevangen genomen. Eerst worden ze in houten tonnen met spijkers erin
door de straten van de stad gerold. Daarna worden ze doodgemarteld met in het vuur opgewarmde tangen. Hun lijken
worden in kooien aan de Lambertustoren gehangen. Als herinnering aan die gruwelijke tijd hangen er nog steeds drie
kooien aan die toren.



Rust in Witmarsum
Menno Simonsz. doet zijn uiterste best om de slechte naam die de dopersen hebben, kwijt te raken. Hij is pastoor in het
Friese Witmarsum en heeft veel sympathie voor de ideeën van de dopersen. Hij haat echter de manier waarop Jan van
Leiden invulling gaf aan de inhoud van het evangelie.
Menno wordt de nieuwe leider van de dopersen. Hij preekt lijdzaamheid en geweldloosheid. Menno Simonsz. geldt als de
grondlegger van de meeste gedachten en ideeën die nu nog gangbaar zijn bij de dopersen.

Naast alle verschillen die de eerste leiders van de dopersen hadden, hadden ze één gedachte gemeen: de inwendige doop
maakt zalig. De inwendige doop is de daadwerkelijke, radicale bekering van de christen. Dat is dé manier om behouden te
worden. De uitwendige doop is slechts een gevolg van die bekering. Dat is tot op de dag van vandaag een van de
hoofdgedachten van de dopersen.


