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Calvijn: bekend maakt bemind 
 
H.J. Selderhuis 
 
De naam van Calvijn wordt onder ons vaak genoemd, maar toch is hij niet zo bekend. 
We weten dat hij de Institutie schreef en veel voor de kerk heeft betekend, maar verder? 
In vele andere delen van de wereld is er een groeiende belangstelling voor Calvijns 
theologie en zijn werken worden dan ook volop vertaald. In Nederland blijven we wat 
dat betreft nogal achter en dat is jammer, want Calvijn heeft voor de kerk en christen 
van vandaag meer te zeggen dan wij vaak denken. In ons blad kunnen we natuurlijk 
slechts een aanzet geven om Calvijn weer wat meer bekend te maken. Daarom nu eerst 
een overzicht over zijn leven en werken, en daarna staan we stil bij Calvijns gedachten 
over geloofsbeleving. 
 
Leven 
Jean Cauvin wordt in 1509 in Noyon (Noord-Frankrijk) geboren en sterft op 27 mei 1564 in 
Genève. Aanvankelijk door zijn vader voor een kerkelijke loopbaan bestemd, laat deze hem 
na een conflict met de kerk rechten studeren. Calvijn studeert o.a. in Parijs, Orléans en 
Bourges. Deze juridische studie komt hem later te pas, als hij voor de organisatie van de kerk 
kerkordes op moet stellen. Theologisch is hij autodidact. Over zijn persoonlijke bekering en 
die tot de Reformatie is weinig bekend, en dat is vooral omdat Calvijn niet graag over zichzelf 
sprak. Vanwege de vervolging van protestanten moet Calvijn uit Frankrijk vluchten en 
belandt hij in 1536 in Genève, en daar wordt hij predikant. Een conflict met de raad van de 
stad zorgt ervoor dat Calvijn Genève moet verlaten. Van 1538 tot 1541 is hij predikant van de 
Franstalige vluchtelingengemeente in Straatsburg, waar hij de invloed van Martin Bucer 
ondergaat. Op dringend verzoek van de raad van Genève keert Calvijn terug en zal hij zich 
hier tot aan zijn dood bezighouden met preken, pastoraat en onderwijs. De stad wordt in deze 
jaren overspoeld met vluchtelingen uit vooral Frankrijk, met wie Calvijn zich sterk verbonden 
voelt. 
In Genève ondervindt Calvijn veel tegenwerking van de overheid, die moeite heeft met zijn 
streven naar een zelfstandig kerkelijk leven. Zo wilde Calvijn graag dat het avondmaal elke 
zondag gevierd werd, maar de raad van de stad vond dat vier keer per jaar voldoende was. In 
de affaire rond Michael Servet, die de leer van Gods Drie-eenheid bestreed, en daarom in 
Genève naar keizerlijk recht gearresteerd en tot de brandstapel veroordeeld werd, heeft 
Calvijn getracht Servet tot inkeer en de raad tot een minder pijnlijke vorm van doodstraf te 
brengen. 
 
Eenheid 
In zijn werk heeft Calvijn voortdurend heel de Europese kerkelijke situatie voor ogen en zoekt 
hij vooral door zijn briefwisseling de eenheid van alle Christusbelijders te bereiken. Met name 
zijn vaderland Frankrijk heeft daarbij zijn aandacht, waarbij Calvijn de hoop had dat de 
Reformatie ook daar de overhand zal krijgen. In de oecumenische contacten neemt Calvijn 
deel aan de godsdienstgesprekken die tussen reformatorische en katholieke woordvoerders 
gehouden worden. Ook met lutheranen en dopers zoekt Calvijn naar een weg voor kerkelijke 
eenheid. 
Het leven van Calvijn kenmerkt zich door vele tegenslagen en moeiten. Het kind dat hij en 
zijn vrouw Idelette van Buren krijgen, sterft kort na de geboorte. Idelette sterft reeds na acht 
jaren huwelijk. Verder kent Calvijn een uitermate zwakke gezondheid met als gevolg 
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constante pijn en vermoeidheid. Een andere moeite was dat hij in Genève in feite altijd een 
vreemdeling bleef en hem pas tegen het einde van zijn leven het burgerrecht van die stad 
verleend werd. Calvijn heeft in Genève nooit die leidinggevende positie gehad die hem vaak 
is toegedicht. Hij was weliswaar de belangrijkste predikant, maar het beleid van de stad werd 
niet door hem, maar door de burgerlijke overheden gemaakt. 
De in 1559 op initiatief van Calvijn opgerichte Academie was bestemd voor de opleiding van 
hen die aan kerk en samenleving leiding konden geven. Deze Academie is van grote betekenis 
geworden voor het gereformeerde protestantisme in Europa, omdat hier decennialang 
studenten uit allerlei landen werden opgeleid. Dat gold ook voor vele studenten en met name 
predikanten uit de Nederlanden. 
 
Werken 
Van Calvijns werken heeft vooral zijn Institutie aandacht gekregen. Hierin geeft hij een 
overzicht van alle onderwerpen die in de Bijbel aan de orde komen, zodat het een soort 
handboek is dat als gids bij het bijbellezen kan dienen. Het boek werd een groot succes en is 
dat vandaag nog steeds. Dat heeft verschillende redenen. Allereerst laat Calvijn steeds de 
Schrift aan het woord. Ten tweede weet Calvijn al het goede van de kerkvaders, van Luther, 
Zwingli en vele anderen te verbinden. In de derde plaats schrijft Calvijn begrijpelijk, zodat het 
werk voor een breed publiek toegankelijk is. Opvallend is dat het grootste hoofdstuk in dit 
boek over het gebed gaat. 
Nog omvangrijker is het commentaarwerk van Calvijn, dat zich kenmerkt door nauwkeurige 
exegese. Het enige bijbelboek dat hij niet behandelde, was de Openbaring aan Johannes. 
Naast deze commentaren publiceerde Calvijn kleinere theologische werken, catechismussen 
en kerkordes. Calvijn gaat uit van vier ambten in de kerk (predikant, doctor, ouderling en 
diaken). Aan de reformatie van de liturgie heeft hij vooral bijgedragen door zijn inzet voor de 
gemeentezang en de Psalmberijming. 
 
Aandacht 
Gelukkig is er groeiende aandacht voor Calvijn. Die was er in het buitenland al langer, zoals 
bijvoorbeeld in Azië (vooral Zuid-Korea en Japan) en in Noord-Amerika. Maar nu is Calvijns 
Institutie ook in het Russisch vertaald. Dit alles gebeurt vanuit de overtuiging dat de theologie 
van Calvijn nuttig is voor de kerk van Christus, waar ook ter wereld. 
Nederland blijft gelukkig niet achter. Er wordt gewerkt aan een nieuwe vertaling van de 
Institutie en deze zal binnen enkele jaren verschijnen. Die nieuwe editie wordt dan een 
vervanging van de bekende editie van Sizoo, die decennialang met veel vrucht gebruikt is, 
maar die qua taal toch wel wat verouderd is. 
Zo’n nieuwe uitgave van de Institutie schept verwachtingen. Zowel Hendrik de Cock als 
Abraham Kuyper kwamen tot het inzicht dat de kerk weer gereformeerd moest worden, nadat 
zij Calvijns Institutie gelezen hadden. Ook het werk van Klaas Schilder is zonder zijn 
grondige kennis van de Institutie ondenkbaar. Kortom, de Institutie heeft vaak als middel tot 
reformatie gewerkt. 
 
Gods eer 
In Calvijns theologie gaat het om de eer van God en het heil van de mens. Deze twee aspecten 
komen bij alle onderwerpen steeds weer aan de orde. De mens is geschapen om God te eren 
en om de mens daartoe in staat te stellen, komt God na de zondeval ook met zijn verlossing. 
De leer van de uitverkiezing vormt niet het centrale punt in Calvijns theologie. Calvijn leert 
deze verkiezing wel, maar ook hier gaat het om Gods eer en het heil van de mens. Dat God 
het is die zondige mensen tot behoud uitkiest, betekent dat Hem voor dat eeuwig behoud alle 
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eer toekomt, maar eveneens dat de mens van dat behoud zeker kan zijn, juist omdat het voor 
geen enkel deel van de mens zelf afhangt. 
Wezenlijk is voor Calvijn de gemeenschap met Christus. Het geloof is het middel om met 
Christus verbonden te zijn. Die gemeenschap met Christus betekent direct gemeenschap met 
het lichaam van Christus. Je kunt God niet als Vader hebben, als je de kerk niet als moeder 
hebt. De kerk is door prediking en sacrament middel tot, en tegelijk zichtbare vorm van de 
gemeenschap met Christus. Onder en door de verkondiging van het Woord komt een mens tot 
bekering en geloof, en daarom kan niemand zonder de preek. 
Dit alles wordt bij Calvijn gedragen door zijn nadruk op het werk van de Heilige Geest. Het is 
de Geest die ons met Christus verbindt, het is de Geest die het Woord in ons hart brengt en het 
is de Geest die ons tot besef van zonde en schuld, en ook tot verlangen naar heiliging brengt. 
 
Kort 
Het is maar een kort overzicht over Calvijns leven en werk, maar misschien helpt het om op 
zoek te gaan naar meer. Calvijn is namelijk de moeite meer dan waard. 
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