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Voorwoord.

Binnen de christelijke theologie heeft het denken over de menselijke wil door de eeuwen heen een
belangrijke plaats ingenomen. Het is een herkenbaar probleem: aan de ene kant belijden wij dat God
almachtig en alwetend is, maar dit zou kunnen betekenen dat God ook verantwoordelijk is te houden
voor onze daden en de gevolgen daarvan. Hoe verhoudt de menselijke wil zich tot deze almachtige en
drie-enige God?
Ook de reformator Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) heeft zijn leven lang over deze zaken
nagedacht. Deze scriptie is aan hem en zijn denken hierover gewijd. In het kader van mijn
specialisatiefase kerkgeschiedenis en systematische theologie zocht ik naar een kerkhistorisch en
systematisch onderwerp. Dit vond ik toen ik Vermigli’s1 De Libero Arbitrio onder ogen kreeg, een
toen nog voor mij onbekend werk. Ook de persoon van Vermigli bleek een in Nederland tamelijk
onbekende reformator te zijn; waar voortdurend Nederlandstalige boeken over Luther en Calvijn
verschijnen2 wordt er weinig van Vermigli gehoord, terwijl zijn invloed zeker niet gering is geweest.
Daarnaast sprak het onderwerp mij direct aan; in de maanden daarvoor had ik de functie van de wil bij
Anselmus van Canterbury, Maarten Luther, Johannes Calvijn en Johannes Duns Scotus bestudeerd,
zodat dit onderwerp haarfijn aansloot op de gevolgde colleges en de reflectie daarop.
Het is om deze redenen dat ik mij in deze scriptie toe wil leggen op de bestudering van deze persoon
en zijn opvatting over de vrije wil. Ik wil hierbij nagaan hoe Petrus Martyr, in het bijzonder in zijn De
Libero Arbitrio, de functie van de wil omschrijft, en welke plaats deze theorie in zijn denken inneemt.
Zijn theorie over de wil zal ik evalueren en eventuele knelpunten benoemen. Daarnaast wil ik zijn
denken in een historische context inkaderen. Tenslotte wil ik de plaats van Vermigli binnen de
(gereformeerde) traditie duidelijk maken.
De scriptie is onderverdeeld in drie delen. In deel I zal ik het leven van Petrus Martyr Vermigli
bespreken. Op deze manier wil ik duidelijk maken binnen welke context zijn denken over de wil
geplaatst moet worden. In deel II wil ik vervolgens ingaan op zijn denken over de menselijke wil en
stilstaan bij het theologische kader waarbinnen dit denken moet worden geplaatst. Als vanzelfsprekend
zal ik dan uitgebreid zijn De Libero Arbitrio behandelen. Deel III vormt het afsluitende, evaluerende
onderdeel, waarin ik hoop te komen tot een geheel als het gaat om Vermigli’s visie op de menselijke
wil. Dit onderdeel sluit ik tenslotte af met een eindconclusie, waarin ik de hierboven gestelde vragen
hoop te beantwoorden.
In het kader van deze scriptie was het niet mogelijk om uitputtend op al Vermigli’s werken in te gaan.
Voor mij persoonlijk betekent deze scriptie een aanzet tot verdere studie over dit onderwerp en de
persoon van Vermigli, waartoe ik in de scriptie een aantal aanzetten zal geven. Veel is nog onbekend
van hem. Een groot voordeel is dat zijn werken momenteel opnieuw of voor het eerst worden vertaald
in het Engels.3 Op deze manier wordt een theologische schat toegankelijk gemaakt.
De persoon van Vermigli intrigeert. Maar wat meer is: zijn onderwijs en theologisch denken zijn van
alle tijden. Hij wenste te staan binnen de algemene, christelijke kerk, waarin hij bereid was om voor
het uitgangspunt dat God doet wat Hij wil, te strijden en lijden.
Hierbij wil ik mijn afstudeerbegeleiders dr. A. Vos en dr. J. Spaans hartelijk bedanken voor hun inzet
en motiverende begeleiding, niet alleen tijdens het schrijven van deze scriptie, maar ook gedurende de
verschillende inspirerende colleges die werden gevolgd.
Rest mij de hoop uit te spreken dat ik met deze scriptie iets kleins heb mogen bijdragen aan het
eeuwenlange debat over de menselijke wil. De drie-enige God schenke dat deze scriptie tot meerdere
eer en verheerlijking van Zijn grote Naam mag dienen. En dat uit vrije genade alleen.

B.D. Bouman, Poortvliet 2008

1 In deze scriptie zullen de naam ‘Martyr’ en ‘Vermigli’ afwisselend gebruikt worden. Zelf maakte Petrus na zijn
vlucht uit Italië weinig gebruik meer van zijn achternaam Vermigli. Alleen in de formele uitgave van zijn
werken werd zijn volledige naam afgedrukt zoals blijkt uit McLelland, VWG, pag. 1020.
2 Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld S. Hiebsch en M.L. van Wijngaarden, Martin Luther; Zijn Leven, Zijn Werk,
Kampen: Kok, 2007 en Bernard Cottret, Calvijn; Biografie, Kampen: Kok, 2005.
3 De Peter Martyr Library stelt zich tot doel om de geschriften van Vermigli in het Engels te vertalen en ze op
deze manier voor een breder publiek toegankelijk te maken. Voor meer informatie: John Patrick Donnelly, S.J.,
Frank A. James III, Joseph C. McLelland (ed.), The Peter Martyr Reader, Kirksville: Truman State University
Press, 1999, pag. 261-262.
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Deel I

Petrus Martyr Vermigli

Achtergrond, leven en onderwijs
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1.0 Petrus Martyr Vermigli: Tijd en leven.

1.0.1 Werkwijze.
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke tijd en onder welke omstandigheden
Vermigli opgroeide. Het tweede deel vormt vervolgens zijn levensbeschrijving, die in
overeenstemming met verschillende verblijfsplaatsen van deze hervormer ingedeeld is. Op deze
manier is het mogelijk om een beeld van Vermigli’s leef- en gedachtewereld te krijgen.

1.1 Historische achtergrond.

1.1.1 Italië in de vijftiende en zestiende eeuw.
Het Florence van de vijftiende en zestiende eeuw waarin Vermigli opgroeide werd sterk beïnvloed
door de Renaissance.1 Zoals al vele eeuwen het geval was, werd ook nu de aristocratische regering
gevormd door een De’ Medici, Lorenzo de Grote (1449-92). Zijn naam heeft hij te danken aan zijn
intelligentie en het zijn van een autocratisch leider, maar meer nog droeg het volk hem op de handen
vanwege de festivals die hij organiseerde, zodat hij de aandacht van de burgers af kon leiden en
tegelijkertijd hun vrijheid kon beperken. Zo kon het gebeuren dat Florence bekend stond om zijn
getalenteerde artiesten, maar door anderen werd verworpen vanwege haar zucht naar materieel gewin
en het bevredigen van de zinnelijke lusten. Dit vormde tevens het beeld dat buitenstaanders hadden
van heel Italië; enerzijds werd men betoverd door de pracht en praal; anderzijds was het een land dat
vol was van onrecht en misdaden.2 Dit werd door de inwoners echter zo niet gezien. Zij zagen zichzelf
als de geprivilegieerde erfgenamen van de christelijke traditie. De vele kerken in alle soorten en maten
maakt dit alles duidelijk. Florence stond dan ook symbool voor de verdediging van het religieuze
geloof in Italië.3

De reden van deze verwrongen toestand in Italië had Lorenzo de Grote gemakkelijk aan weten te
wijzen: Rome. Voor hem was het overduidelijk dat deze stad de bron van al het verval had betekend.
Nu valt dat zeker niet te ontkennen wanneer er gelet wordt op de leefwijze van verschillende
kerkelijke leiders. Paus Paulus II (1417-71) had het pontificaat misbruikt voor eigen gewin, door grote
bedragen te besteden aan juwelen, kronen en bezittingen. Paus Sixtus IV (1414-84) had zich, nadat hij
verschillende kardinalen had weten om te kopen, op grote schaal schuldig gemaakt aan nepotisme.
Zijn opvolger Innocentius VIII (1432-92)4 hield de ingeslagen weg van Sixtus aan en begon meer
nadruk te leggen op de verkoop van boetebrieven. Onder Alexander VI (1431-1503) ging het niet veel
beter; zijn imponerende persoonlijkheid en oratorische gaven vormden zeker geen hindernis om zich
over te geven aan de wereldse en materiële rijkdommen. Door middel van fraude wilde hij zijn
familiebetrekkingen zeker stellen. De corruptie en morele val van het Vaticaan waren dan ook groot.
Girolamo Savonarola (1452-98) kan te midden van deze ontwikkelingen als een profeet worden
gezien. In 1475 was hij naar Bologna vertrokken en had zijn intrek genomen in het klooster van de
dominicanen. Hij was al jong toen hij zich begon af te vragen, waar de heiligheid, geleerdheid,
liefdadigheid en kuisheid van het verleden waren gebleven. Verschillende jaren heeft hij in San
Gimignano en Brescia gepreekt en grote menigten hadden zijn waarschuwende en appellerende
boodschap aangehoord. Vanuit het Bijbelboek Openbaring wilde hij zijn hoorders ervan overtuigen
dat (i) de kerk vernieuwd moest worden, (ii) dat God de kerk door een oordeel zou vernieuwen en (iii)
dat het oordeel aanstaande was. Door pest, oorlogen, hongersnoden en chaos te duiden als Gods
oordelen over deze vervuilde wereld en kerk, wist hij veel indruk te maken op zijn bijgelovige
hoorders. Dit blijkt wel uit zijn populariteit, want nadat hij in 1490 opnieuw was teruggekeerd naar
Florence, preekte hij in het klooster van San Marco dat al snel te klein was om zijn hoorders te kunnen
herbergen, zodat hij de preekstoel van de Santa Maria del Fiore kreeg toegewezen. De prinsen en
pausen kregen het in zijn prediking steeds meer te verduren, terwijl hij ook meer ging wijzen op de
sociale misstanden van zijn dagen. Zo riep hij de kerkelijke autoriteiten op om gouden rijkdommen om

1 Mariano Di Gangi, PMV, pag. 3-15.
2 Zoals blijkt uit Antonio D’Andrea, The Italian Community and the Myth of Italy, in PMVAIR, pag. 53-54.
3 Zo blijkt uit de beschrijving van Antonio Santosuosso, Religion More Veneto and the Trial of Pier Paolo
Vergerio, in PMVAIR, pag. 43-45.
4 Di Gangi beschrijft hem als Innocentius VII, maar dit is onjuist. PMV, pag. 4.
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te smelten, zodat de hierdoor vrijgekomen gelden aan de armen gegeven konden worden. Uiteindelijk
werd De Medici genoodzaakt om Florence te verlaten, zodat een stadsraad aangesteld kon worden. Dit
bleek echter van korte duur te zijn; er ontstonden verschillende partijen die elk hun eigen macht
nastreefden. De situatie werd nog nijpender, nadat Savonarola paus Alexander VI als de antichrist had
geduid. Het zal niemand bevreemden dat dit uiteindelijk geleid heeft tot de afzetting van Savonarola.
Hij preekte evenwel door en bleef oproepen tot een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan God en
niet aan mensen. Het resultaat van zijn prediking uitte zich in 1496 in het verzamelen van een grote
hoeveelheid boeken en artikelen over magie, bijgeloof en pornografie die uiteindelijk in brand werden
gestoken. De tegenstand vanuit Rome werd op hetzelfde moment steeds groter en uiteindelijk leidde
dit tot de eis aan Florence om Savonarola uit te leveren. Het werd hem door de stadsraad verboden om
nog langer te preken, maar dit werkte uiteindelijk niets uit: Savonarola bleef preken, zij het niet meer
in de San Marco waar hij eerder het Woord had bediend. Uiteindelijk werd hij op palmzondag 1498
overmeesterd en beschuldigd van het veroorzaken van politieke onrust, het bedreigen van de
kerkelijke eenheid en het ongehoorzaam zijn aan de kerkelijke autoriteiten. Alle drie de aanklachten
werden gegrond verklaard, zodat zijn vonnis duidelijk was: de doodstraf zou zijn deel worden. Op 23
mei werd hij opgehangen en nadat zijn lichaam was verbrand werd zijn as over de brug ‘Ponte
Vecchio’ over de rivier uitgestrooid.
De stem van een profeet die de zonde aanwees en had verlangd naar kerkelijke hervormingen moest
nu zwijgen. Evenwel blijkt uit de invloed en boodschap van Savonarola hoe er werd aangekeken tegen
de rooms katholieke kerk van zijn tijd; de kerkelijke misstanden werden opgemerkt en bestreden. Er
werd een sterk verlangen gekend naar kerkhervorming. Savonarola had een grote invloed voor de
generaties die na hem komen zou, en dat was niet alleen het geval onder de meest hooggeplaatste
mensen: ook Stefano en Maria Vermigli waren door hem beïnvloed en later zou blijken dat hun zoon
eenzelfde vasthoudende overtuiging als Savonarola zou kennen. Theodorus Beza (1519-1605) zou hun
zoon omschrijven als een feniks die uit de as van Savonarola voort is gekomen.5 Deze feniks zou in
hetzelfde Florence geboren worden.

1.2 Levensbeschrijving.6

1.2.1 Opvoeding in Italië.7

Op 8 september 1499 zag Pietro Martire Vermigli het levenslicht in Florence.8 Uit de doopboeken van
Santa Maria del Fiore blijkt dat hij op 9 september 1499 ten doop werd gehouden door zijn ouders, de
vermogende schoenmaker Stefano en Maria Vermigli, die hem oorspronkelijk de namen Pietro
Mariano hadden gegeven. Over de herkomst van de naam bestaat veel onduidelijkheid. Joseph
McLelland vermoedt dat zijn ouders hem voor zijn geboorte aan Petrus Martyr van Verona hebben
gewijd, een martelaar die in de ariaanse strijd van 1252 om het leven was gekomen. Een kapel uit één
van de naburige plaatsen droeg zijn naam, zodat de ouders van Vermigli met hem bekend geweest
moeten zijn. Mariano Di Gangi meent echter dat zijn ouders hem naar de befaamde augustijner
prediker Mariano hebben vernoemd, die in het nabijliggende district Santo Spirito op elegante wijze
predikte en wiens bekendheid tot ver buiten zijn parochie strekte.9 Mariano keerde zich in zijn
prediking tegen de opvattingen van Savonarola, zodat dit zou betekenen dat Stefano Vermigli een
voorstander was van De Medici en een tegenstander van Savonarola, zoals Di Gangi beschrijft. Toch
is dit niet aannemelijk, aangezien McLelland weergeeft dat Savonarola juist een diepe indruk op

5 Theodore Beza, Icones, id est Verae Imaginis Virorum Doctrina Simul et Pietate Illustrium, Geneva: C.
Froschauer, 1580, 2: “Petrum Martyrem … Florentinae natum et a Savonarolae veluti cineribus prodeuntem
phoenicem…”. Zie ook STURM, pag. 41.
6 Voor deze levensbeschrijving werd gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Allereerst het standaardwerk
van Vermigli’s tijdgenoot en vriend Josiah Simler, Oratio de Vita et Obitu…Petri Martyris Vermilii, London:
1583, Frank A. James III, Nunc Peregrinus Oberrat: Peter Martyr in Context, in PMVATER, pag. xii-xxv;
Marvin W. Anderson, Vermigli, Martyr, in OER, IV, pag. 229-230; PMV, en: PMVAIR.
7 Voor deze paragraaf heb ik in het bijzonder gebruik gemaakt van het werk van Philip McNair, PMI.
8 De vermelding in de doopboeken heeft Di Gangi doen concluderen dat Vermigli op 9 september geboren moet
zijn geweest. McLelland meent echter dat hij op 8 september 1500 geboren is, VWG, pag. 2.
9 PMV, pag. 10.
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Stefano Vermigli heeft gemaakt, zodat hij heel het kloosterleven verdacht van corruptie en bijgeloof.10

Daarnaast was het gebruikelijker om een zoon aan een heilige te wijden opdat hij zorg zou dragen voor
de jonge telg.11

1.2.2 Vorming te Florence en Padua.
Over zijn godsdienstige ontwikkeling in zijn jonge jaren is weinig meer bekend dan dat hij al jong
werd getrokken door de Bijbel, zoals blijkt uit zijn inaugurele rede te Zürich van 1556: “Al op vroege
leeftijd, toen ik nog in Italië woonde, besloot ik één ding boven alle andere menselijke kunsten en
studies na te streven: dat ik allereerst de goddelijke Schriften zou leren en onderwijzen”.12 Dit
verlangen kon werkelijkheid worden omdat hij uit een ontwikkeld gezin afkomstig was. Zijn moeder
leerde hem zelf het Latijn aan. In 1514 was deze werkelijkheid ook aangebroken: hij trad toe tot het
augustijner klooster Fiesole nabij Florence. De orde stond bekend om zijn discipline en nauwgezette
Schriftstudie en ook Martyrs enige zus volgde zijn voorbeeld en werd non in het klooster van S. Pietro
Martire. De uitgebreide bibliotheek van het klooster te Fiesole bevatte boeken uit zowel Egypte als
Azië, die deels geschonken waren door het vorstengeslacht De Medici. De zestienjarige jongen kon
zich in het klooster bekwamen in de voordracht en nauwgezette schriftstudie, waarbij grote delen van
het Woord uit het hoofd geleerd dienden te worden. Al snel viel Martyr op vanwege zijn academische
geestdrift zodat hij drie jaar later naar de universiteit van Padua gestuurd werd om zijn ambities daar te
kunnen verwezenlijken.
Aan deze universiteit leefde hij een dubbel academisch bestaan: aan de ene kant werd hij
ondergedompeld in de ideeën van Aristoteles aan de theologische faculteit, maar aan de andere kant
werd hem het humanisme onderwezen aan zijn verblijfplaats, het klooster van S. Giovanni di Verdara.
De studietijd in Padua leverde hem echter meer op dan slechts intellectuele kennis. Hij ademde daar
ook een ondernemingsgeest in, aangezien hij Pietro Bembo (1470-1547), Reginald Pole (1500-58) en
Marcantonio Flaminio (1498-1550) onder zijn vriendengroep schaarde; vrienden die later als leiders
zouden terugkeren in de Italiaanse reformatiebeweging. James beschrijft hoe opmerkelijk het is dat
haast iedere prominente Italiaanse reformator in deze tijd verbonden is geweest met de universiteit van
Padua; van deze prominenten zou Vermigli later ook een belangrijke plaats innemen.13

In 1526 werd zijn studie in Padua bekroond met een priesterlijke aanstelling, zodat hij mocht gaan
preken. In deze dagen was het alleen voor de dominicanen toegestaan om iedere week te preken;
andere orden mochten dat slechts in de advents- en vastentijd. De augustijner orde had echter speciale,
pauselijke ontheffing gekregen zodat hun predikers, die op hun gaven en geschiktheid werden
gekozen, boven anderen werden geëerd. Het feit dat ook Vermigli de mogelijkheid kreeg om te
preken, wijst op zijn bijzondere gaven op dit gebied. Er volgde niet alleen een priesterlijke aanstelling:
in datzelfde jaar ontving hij ook een doctoraat in de theologie. Deze aanstellingen zorgden ervoor dat
Martyr in Brescia, Rome, Bologna, Venetië, Mantua, Bergamo, Piza en Montserrat kwam om het
Woord te preken, terwijl hij in Padua, Ravenna, Bologna en Vercelli onderwijs gaf. Zijn aanstelling tot
doctor maakte dat hij gedwongen werd om achter de kerkvaders en kerkelijke traditie terug te gaan
naar de oorspronkelijke Schriften, zodat hij zichzelf heeft toegelegd op de bestudering van het
Hebreeuws.

1.2.3 Verandering in Napels.
Van 1537 tot 1540 verbleef Vermigli in Napels. Dit zouden belangrijke jaren blijken te zijn, aangezien
hij in deze periode naar een hervorming van de kerk is gaan streven. Tijdens deze jaren werd hij
aangesteld aan het bekende klooster van S. Pietro Adara en kwam hij ook in aanraking met de
Italiaanse hervormingsbeweging. Het was in diezelfde jaren dat de eerste vertaalde, reformatorische
geschriften in Italië begonnen te circuleren, zij het dat zij onder pseudoniemen werden uitgegeven.14

Al eerder had Vermigli vraagtekens bij de kerkelijke ontwikkelingen en achteruitgang gezet, maar nu

10 McLelland, VWG, pag. 2.
11 Zoals blijkt uit de bespreking van McLelland, VWG, pag. 2.
12 LC., 9-64.
13 Frank A. James III, Nunc Peregrinus Oberrat, in PMVATER, XV.
14 Zie voor de mate waarin en de wijze waarop deze geschriften verspreid werden: Paul F. Grendler, The
Circulation of Protestant Books in Italy, in PMIR, pag. 5-16.
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begon hij de geschriften te lezen die zijn kritiek begonnen te vormen en sturen. Zo las hij de
commentaren op de evangeliën en psalmen door Arezzo Felino (Bucer, 1491-1551); twee traktaten
over de ware en valse religie en de voorzienigheid door Abydenus Corallus (Zwingli, 1484-1531); een
welbekend werk ‘Principi della theologia, di Ipposilo de terra negra’ (Melanchthon, 1497-1560) en een
aantal geschriften van Desiderius Erasmus (1466-1536). Ook anderen hadden zich in Napels toegelegd
op de bestudering van de Schriften, waaronder Vermigli’s vriend Marcantonio Flaminio.
Aanstichter van deze verandering is in het bijzonder wel de naar Napels gevluchte Spaanse reformator
Juan de Valdés (c. 1509-41) geweest.15 Hij heeft ervoor gezorgd dat Vermigli in contact met de
Italiaanse hervormingsbeweging en de protestantse literatuur kwam. Valdés verzamelde een groep
invloedrijke mensen vanuit de staat en de kerk rondom hem en onderwees hen het herontdekte
evangelie. Zijn drie belangrijkste en meest invloedrijke leerlingen waren Vermigli en Flaminio en
Bernardino Ochino (1487-1564).
Onder deze invloed was het dat Vermigli uiteindelijk het dogma van de rechtvaardiging door het
geloof omhelsd heeft en er steeds meer van overtuigd raakte dat de kerk van Rome het evangelie
voornamelijk op het punt van de genade en verzoening had verdraaid. Rond 1535-1536 begon hij met
de behandeling van 1 Korinthe in de S. Pietro Adara, waarbij hij de nadruk ging leggen op de
rechtvaardiging door het geloof in Christus alleen. Zijn boodschap begon echter weerstand op te
roepen en een groep monniken begon hem te beschuldigen van ketterij. Het werd Vermigli verboden
om nog langer te preken. Vermigli beriep zich echter op de paus en zijn invloedrijke vrienden in Rome
wisten ervoor te zorgen dat het verbod werd opgegeven.
Zijn streven naar verandering en hervorming werd er echter niet minder om. Toen hij in 1539 werd
aangesteld tot algemeen visitator van zijn orde kreeg hij de mogelijkheid om in heel Italië disciplinaire
maatregelen te treffen. Dit liet hij niet na, zodat hij de misstanden met betrekking tot zelfverrijking
aanwees en veroordeelde en zelfs de kerkelijke hiërarchie bekritiseerde. Ondanks zijn
hervormingsgezindheid stond Vermigli bekend als een onderscheiden, jonge theoloog en een
uitmuntende prediker. Zijn eigen augustijner orde beschreef hem in april 1540 als een Predicatorem
Eximium.16 Ook diende hij als raadgever bij het belangrijke Consilium de Emendanda Ecclesia van
153717 en werd hij door kardinaal Gasparo Contarini (1483-1542) aangesteld om deel uit te maken van
een delegatie, die een gesprek met de protestanten aan zou gaan op het godsdienstgesprek te Worms in
1540. Deze positieve beoordelingen zouden echter niet lang daarna omslaan in een andere houding. In
plaats van hem te roemen, zouden de kerkelijke autoriteiten hem verketteren. En die dag kwam snel
dichterbij.

1.2.4 Het streven naar hervorming.
In Spoleto, Napels en in het bijzonder Lucca streefde Vermigli actief een gereformeerde agenda na,
zodat hij zich de gramschap van de roomse conservatieven op de hals heeft gehaald. Deze
theologische heroriëntatie komt tot uiting in zijn Priorate te Lucca, waar hij het eerste en tegelijkertijd
ook het laatste reformatorische college in het pre-Tridentijnse Italië vestigde. Daarbij oefende hij een
grote invloed op anderen uit. Met Vermigli als mentor, werd Girolamo Zanchius (1516-90)18 bekend
gemaakt met de werken van Bucer, Melanchton, Bullinger (1504-75) en Calvijn (1509-64).19 Uit een
brief van Zanchius aan Calvijn wordt duidelijk dat hij Vermigli verantwoordelijk houdt voor het
bekend maken van de belangrijke thema’s in de theologie van Calvijn.20

15 Zie voor de verhouding en invloed van Valdes op Vermigli: Joseph C. McLelland, Valdés and Vermigli:
Spirituality and the Degrees of Reform, in PMVATER, pag. 238-250.
16 PMI, pag. 192.
17 Zie hiervoor: Elisabeth Gleason, Gasparo Contarini: Venice, Rome and Reform, Berkeley: University of
California Press, 1993, pag. 129-157.
18 Girolamo Zanchius (1516-1590); Een van de leidende theologen gedurende de tweede helft van de zestiende
eeuw. Bleef in Italië tot 1552; werd hoogleraar theologie en filosofie in Straatsburg; later in Heidelberg. Zijn
laatste jaren bracht hij door als hoogleraar in Neustadt an der Hardt.
19 Zie voor de verhouding tussen Zanchius en Calvijn: Joseph N. Tylenda, Girolamo Zanchi and John Calvin: a
Study in Discipleship as Seen Through Their Correspondence, in Calvin Theological Journal, 10, 1975, p. 104.
20 Zanchius, Opera Theologica, Geneva: Stephanus Gamonetus, 1605-13, vol. 2, Liber Epistolarum, pag. 331.
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Philip McNair heeft aangetoond dat Martyrs succesvolle hervormingen in Lucca er de directe oorzaak
van waren dat kardinaal Carafa de roomse inquisitie opnieuw instelde, zodat Carafa ketters binnen de
kerk kon gaan vervolgen.21

Dit plaatste Vermigli voor een ingrijpend dilemma. Toen hij in augustus 1542 gesommeerd werd om
in Genoa voor een voor dit doel ingestelde commissie te verschijnen werd hij vooraf door een aantal
invloedrijke vrienden gewaarschuwd en volgde hij hun raad op om samen met zijn vrienden Lacisio,
Theodosio Trebellio en Guilio Terenziano de plaats Lucca te verlaten. Waar de reis naar toe zou gaan
was al duidelijk, daar hij de opdracht had gegeven om zijn boeken naar het Noorden te versturen. Via
Pisa ging het naar Florence, waar hij Ochino ontmoet heeft die voor dezelfde keuze als Martyr werd
geplaatst. Op basis van Mattheüs 10:23 kozen beiden ervoor om Italië te ontvluchten; Ochino richting
Genève, Martyr richting Zürich.

1.2.5 Vlucht naar Zürich.
Ondanks zijn protestantse opvattingen en zijn hervormingsgezindheid was het niet gemakkelijk om
direct opgenomen te worden in de protestantse gemeenschap. Zijn Italiaanse afkomst verhinderde hem
om zonder moeite geaccepteerd te worden. In Zürich werd hij nauwkeurig onderzocht en bevraagd
door Bullinger, Konrad Pellikanus (1478-1556) en Rudolph Gualter (1519-64) om vervolgens
nogmaals door Oswald Myconius (1488-1552) en Bonifacius Amerbach (1495-1562) beoordeeld te
worden. Alhoewel zij allen overtuigd waren van zijn protestantse rechtzinnigheid, was het voor hem
niet mogelijk om een betrekking te krijgen als academicus, omdat er op dat moment geen academische
plaatsen vrij waren. Wel heeft Martyr de twee dagen dat hij in Zürich was bijzonder gewaardeerd,
zoals uit zijn in 1556 gehouden oratie blijkt, waarin hij uitspreekt: “To Zürich I began to take my
way…. Those two days when I stayed here with those who accompanied me, I was so delighted with
the godly, learned and pleasant conversation which I had with dr. Bullinger, Bibliander, Gualter and
Pellican of happy memory, and others whom I cannot now mention, that I accounted those blessed,
who might live with such men, and rejoiced myself for my own present exile, by which I was brought
by Almighty God to that consolation, and the knowledge and conversation of such men; nor even
afterwards, believe me, could I forget this Church, those two days, and that fellowship”.22 Na twee
dagen ging zijn reis richting Bazel waar hij een maand verbleef totdat hij in oktober 1542 door de
humanist Paolo Lacisio gevraagd werd om naar Straatsburg te komen.

1.2.6 Onderwijs in Straatsburg.23

In deze plaats ontwikkelde hij een persoonlijke vriendschap met Martin Bucer op wiens voorspraak hij
in december 1542 tot hoogleraar in de theologie werd aangesteld.24 Dat Vermigli de ontvangst van
Bucer heeft gewaardeerd, blijkt wel uit de brief die hij geschreven heeft aan zijn achtergebleven
gemeente in Lucca, waarin hij melding maakt van de warme en geestelijke onderlinge contacten en de
bijzondere godsvrucht van Bucer.25 Als het echter op de manier van werken aankomt, gaan de wegen
van Bucer en Vermigli uiteen. De aristotelisch geschoolde Vermigli werkte met nauwkeurige
formuleringen en onderscheidingen, terwijl Bucer daarin minder nauwgezet was. Zijn streven naar
eenheid maakte dat hij op het gebied van formuleringen concessies deed, iets wat voor de nauwgezette
Vermigli moeilijk te verkroppen was. Gedurende de eerste tijd van Martyrs verblijf in Straatsburg had
Bucer Vermigli over weten te halen tot eenzelfde methodiek, maar al snel bleek dat Vermigli deze
aanpak niet vol kon houden. Ten aanzien van het heilig avondmaal konden de zwakkere broeders
aanstoot nemen door de dubbele manier van spreken, zo meende Vermigli.
Dit onderscheid betekent echter niet dat beide mannen op het gebied van de dogmatiek niet met elkaar
samen konden werken. Integendeel zelfs: het contact tussen Bucer en Vermigli is bijzonder nauw

21 PMI, p. 249-250.
22 Oratio Quam Tiguri Primam Habuit Cum in Locum D. Conradi Pellicani Successisset- LC., p. 1063, hier in de
vertaling van J. McLelland, VWG, pag. 10.
23 Ik heb voor deze paragraaf in het bijzonder gebruikt gemaakt van STURM.
24 Zie voor de inhoud en betekenis van deze vriendschap N. Scott Amos, Strangers in a Strange Land: The
English Correspondence of Martin Bucer and Peter Martyr Vermigli, in PMVATER, pag. 26-46. Aan de hand
van de correspondentie tussen deze twee reformatoren beschrijft Amos in zijn artikel hoe nauw de vriendschap
tussen Vermigli en Bucer is geweest, in het bijzonder tijdens hun verblijf in Engeland.
25 Octavo calendas Ianaurias, LC., pag. 1071.
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geweest, zo blijkt uit het gegeven dat Bucer geen beslissingen nam, voordat hij met zijn Italiaanse
collega had overlegd.26

Straatsburg betekende voor Vermigli ook een belangrijke omwenteling in zijn persoonlijk leven. Had
hij de eerste drie jaar nog bij Italiaanse vrienden gewoond, in 1545 trouwde hij met Catharine
Dammartin van Metz (gest. 1553). Van haar is bekend dat zij de ware godsdienst liefhad.
Vermigli’s verblijf in Straatsburg wordt gekenmerkt door Schriftstudie. Zo heeft hij in deze periode
zijn verklaringen op de Klaagliederen alsook op de Kleine profeten voorbereid. Daarnaast begon hij
hier ook te werken aan zijn verklaring op de Pentateuch, waarbij hij Genesis, Exodus en een groot deel
van Leviticus wist af te ronden. De laatste jaren van Vermigli’s verblijf in Straatsburg werden echter
overschaduwd door het naderende Interim van Augsburg, van 15 mei 1548. Het Interim zou een
vergaande bevoordeling van het Lutheranisme ten koste van het Calvinisme betekenen en zorgde
ervoor dat de luthersen en calvinisten verder uiteen werden gedreven. Martyr zou de gevolgen hiervan
later des te meer gaan bemerken.
In de tussentijd begon het protestantse klimaat in Engeland positief te veranderen. Na het sterven van
Hendrik VIII zou zijn jonge zoon Eduard VI op negenjarige leeftijd in januari 1547 de troon
overnemen. De adviseurs van de jonge koning, Eduard Seymour (c. 1506-52) en Thomas Cranmer
(1489-1556) de aartsbisschop van Canterbury, verlangden naar een grondige reformatie en bij het
aantreden van de jonge koning zagen zij hiervoor mogelijkheden ontstaan.27 Om dit doel te bereiken
werd het hen toegestaan om godvrezende buitenlanders te vragen om naar Engeland over te komen,
om zo aan de universiteiten het gereformeerde onderwijs te verzorgen. Petrus Vermigli en Martin
Bucer waren de twee geleerden die door hen werden gevraagd naar Engeland af te reizen, om daar een
generatie anglicaanse priesters te vormen die een protestantse theologie zouden navolgen.
Geflankeerd door Bernardino Ochino, die eveneens een uitnodiging door Cranmer had geaccepteerd,
vertrok Vermigli in november 1547 richting Oxford. Bucer zou in 1549 dezelfde oversteek maken,
maar dan richting Cambridge.

1.2.7 Opbouw in Engeland.28

De jaren in Engeland zouden een van de meest vruchtbare perioden van Vermigli’s leven betekenen.
Het waren evenwel geen gemakkelijke jaren: de tegenstand van de pauselijke partij was groot, maar
dat weerhield Vermigli er niet van om openbare lezingen te verzorgen. Daarnaast preekte hij in de St.
Marys in Oxford en gaf hij privélezingen en privépredikaties in zijn eigen woning.
In april of mei begon hij zijn lezingen met een verklaring op 1 Korinthe en niet zonder reden, zoals uit
zijn bijschrift in de publicatie van 1562 blijkt: “Undoubtedly by the doctrine of the Epistle, if skillfully
and fitly used, we could easily heal completely all the faults by which the soundness of the Church is
corrupted”.29 Gedurende het jaar 1548 gaf hij lezingen over de brief, waarbij de roomse groepen in
Engeland hem wonderwel met rust lieten. Anders werd het echter toen hij hoofdstuk 10, vers 16 en 17
over het avondmaal begon te behandelen. Hem werd verweten de traditionele leer te verwerpen.30 Zijn
tegenstanders verspreidden, zonder Martyrs medeweten, het bericht dat Vermigli een openbaar dispuut
aan zou gaan met betrekking tot deze zaken. Onder zijn tegenstanders namen Richard Smith (1500-
63)31 en Stefanus Gardiner (1497-1555) de voornaamste plaatsen in. Op de betreffende dag begon
Vermigli zijn gebruikelijke lezing, terwijl zijn hoorders een disputatie eisten. Martyr beriep zich hierin
wijselijk op de noodzaak om de kroon hiervan op de hoogte te stellen en wees zijn hoorders op het
belang om deze zaak formeel te laten verlopen. Toen het dispuut uiteindelijk plaats zou vinden had

26 Zoals blijkt uit een briefwisseling tusen J. Sturm en J. Marbach in Zanchius, Opera Theologicam vol. 2, Liber
Epistolarum, p. 163, waarin door Sturm wordt opgemerkt dat Vermigli Bucer in alles voorbij streefde.
27 Zie voor de verhouding tussen Vermigli en Cranmer, Diarmaid MacCulloch, Peter Martyr and Thomas
Cranmer, in HUMAN, pag. 173-202, als ook haar Thomas Cranmer, New Haven/ Londen: Yale University
Press, 1996, in het bijzonder pag. 410-553.
28 Zie hiervoor in het bijzonder Philip M. J. McNair, Peter Martyr in Engeland, in VWG, pag. 85-105.
29 Commentaar op de eerste brief van Korinthe, zoals te vinden in VWG, pag. 18.
30 Voor een uitgebreide behandeling van Vermigli’s denken over het avondmaal, VWG, alsook: Donald Fuller,
Sacrifice and Sacrament: Another Eucharistic Contribution from Peter Martyr Vermigli, in PMVATER, pag.
215-237.
31 Zie voor de verhouding tussen Vermigli en Smith: J. Andreas Löwe, Peter Martyr Vermigli and Richard
Smyth’s De Votis Monasticis, in HUMAN, pag. 143-172.
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Smith het af laten weten om te komen tot het dispuut, maar Martyr wilde deze belangrijke zaken
echter niet onbesproken laten en zorgde ervoor dat alles in gereedheid werd gebracht om het openbare
debat aan te gaan.

1.2.8 Het Oxford-dispuut.32

Aldus gebeurde. Drie pausgezinden namen de handschoen op: William Tresham, Chedsey en Morgan.
Martyr was ervan overtuigd dat Christus in brood en wijn geestelijk aanwezig was en deze gezindheid
maakte dat hij het dispuut met de drie hooggeplaatsen alleen aanging.33 Ook al beschouwde Tresham
Martyr als een geleerd en godvrezende persoon, toch hield hij vast aan de waarheid van de kerk, zodat
hij recht tegenover Martyr stond. Martyr begon zijn dispuut door aan te geven dat de Schriften
opmerken dat het brood bij het avondmaal brood blijft, waarbij hij een analogie maakt tussen de
persoon van Christus en het sacrament. Beiden bevatten twee naturen en moeten twee naturen blijven
bevatten; binnen de roomse eucharistieopvatting is dat echter niet het geval. Deze analogie en de
bevestiging die Martyr daarvan bij kerkvaders gevonden heeft, zouden zijn overwinning in het dispuut
betekenen. Vervolgens nam Morgan het dispuut van Tresham over, maar zijn gebrekkige
grammaticale en filologische argumenten staken in zo’n groot contrast af tegen Martyrs uitmuntende
kennis in het debat, dat het geen vraag hoeft te zijn wie hierin de meerdere was. Tresham en Chedsey
namen het dispuut van Morgan over en bleken waardige tegenstanders van Martyr te zijn. Kanselier
Cox, die de voorzitter in het dispuut was gaf in zijn samenvatting aan welke prominente plaats Martyr
in had genomen, waarbij hij zijn naam Petrus Martyr eer had gedaan.
Ook al werd er geen uiteindelijke beslissing genomen, toch zou dit dispuut van groot belang blijken te
zijn. Allereerst werden de problemen rondom het avondmaal verduidelijkt, waardoor de onjuiste
antithese van de rooms/zwingliaanse partij werd weggenomen. Op deze manier werd de weg geklaard
voor het meer positieve onderwijs van Bucer, die juist gearriveerd was. Daarnaast zou Martyrs
verhandeling over dit leerstuk in druk worden uitgebracht en door zowel Cox als Cranmer als officieel
dogma van de kerk worden erkend. Het zou vormend gaan worden voor het tweede Edwardiaans
Prayer Book van 1552 en de 42-artikelen van 1553.
Het Oxford Dispuut betekende niet dat de zorgen nu voorbij waren. Integendeel zelfs. Aan het einde
van 1549 ontstond opnieuw religieuze onrust waarbij priesters het volk aanspoorden om de mis met
geweld opnieuw in te voeren. Het zal geen verbazing teweeg brengen dat Martyr in Oxford als de
leider van de protestantse groepering werd beschouwd, waarop de gewelddadige menigte doodsleuzen
aan Martyr scandeerden. De bedreigingen werden zo ernstig dat Martyr zijn werk tijdelijk neer moest
leggen en naar Londen diende te vluchten. Op 20 januari 1551 kon hij terugkeren, maar nu als hoofd
van Christ Church in hetzelfde Oxford. Ondanks dat de rust nu meer was teruggekeerd bleef de
tegenstand bestaan; de ramen werden geregeld ingegooid en vele slaap- en studieuren werden
verstoord, zodat hij uiteindelijk genoodzaakt werd om zijn intrek te nemen in een klooster. In dit
klooster werd het hem toegestaan om een stenen studieruimte op te richten, zodat hij zich in rust en
stilte kon wijden aan het schrijven van zijn commentaar op 1 Korinthe.
Daarnaast werd zijn protestantse vriendenkring in deze periode uitgebreid, waardoor hij contact kreeg
met Hugh Latimer (c. 1485-1555), Nicholas Ridley (gest. 1555), John Ponet (c. 1514-56), Myles
Coverdale (c. 1488-1568) en bisschop John Hooper (1500-55).
Het was deze bisschop die in 1550 de ambtsgewaden bekritiseerde tijdens de zogenaamde Vestment
Controversy, waarbij hij zowel de episcopale eed als de kerkelijke ambtsgewaden als aäronitisch en
antichristelijk beschouwde. De Zwitserse partij, waaronder Johannes à Lasco (1499-1560) had hem
hiertoe beïnvloed, maar zonder het advies van Vermigli en Bucer wilde Hooper deze discussie in
Engeland niet voeren. In zijn advies dat Vermigli Hooper in november van dat jaar deed toekomen
geeft hij aan dat hij het met de grond van de zaak eens is. Hij spreekt zijn hoop en verlangen uit dat de
rooms-katholieken de Schriften weer als het centrale element in de eredienst gaan zien. Vermigli gaat
echter niet zover met Hooper mee dat hij de ambtsgewaden op zich verwerpt. Vermigli wijst Hooper
op het belang om de ware religie in Engeland te herstellen, zodat de bekeerlingen uiteindelijk als

32 Zie voor dit dispuut ook PMV, pag. 104-109.
33 Zie voor een uitgebreide bespreking van Vermigli’s bredere opvatting over Christus’ en de Oud- en Nieuw-
Testamentische tekenen, J. McLelland, in zijn VWG, pag. 71-119; voor zijn gedachten met betrekking tot het
avondmaal, pag. 123-257.
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vanzelfsprekend alle bijgelovige attributen zullen verwijderen. Omdat de kledingvoorschriften tot de
aäronitische instellingen behoorden en door het volmaakte offer van Christus volkomen zijn vervuld
wil dit nog niet zeggen dat het daarom verkeerd is om de gewaden te dragen. Hij geeft hierin zelf aan:
“(…) these diversities of garments should not be used: but yet thought that their use, if other things
prescribed to us by the Word of God remain sound, are neither wicked nor pernicious in themselves or
by their own nature”.34 Het was voor Vermigli duidelijk dat het moest gaan om de kern van de zaak en
niet om bijzaken.
In 1552 assisteerde Vermigli Cranmer in de revisie van het Prayer Book, het officiële liturgieboek van
de Anglicaanse kerk, dat tot die tijd toe zelfs een passage van de transsubstantiatieleer bevatte. Zowel
Martyr als Ochino en Bucer hebben de herziening van de First Book of Prayer beïnvloed al is het niet
altijd even duidelijk op welke manier. McLelland meent dat Martyrs uiteenzetting met betrekking tot
het heilig avondmaal door Cranmer werd geaccepteerd als op zijn minst in overeenstemming zijnde
met het Prayer Book en de artikelen van Edward’s regering.35

Terwijl hij zich met het Prayer Book bezighield, speelde Vermigli een belangrijke rol in het schrijven
van de Reformatio Legum Ecclesiasicarum, die van 1551 tot 1553 gevormd werd. Dat Martyr een
belangrijke invloed heeft gehad op de vorming van deze geloofsregel wordt duidelijk uit de woorden
van de Engelse historicus John Strype (1643-1737) die over de opstellers, waaronder Vermigli schrijft:
“These commisioners at last finished their great work; and the king lived not long enough to get it
enacted; and so it fell, and that great labour frustrated”.36

Daarnaast was Vermigli ook betrokken bij de formulering van de Forty-Two Articles of Religion,
waarin de Anglicaanse leer werd samengevat. Vanwege de kroning van Mary Tudor en de daarop
volgende hereniging van de kerk van Engeland met de rooms katholieke kerk werden de artikelen in
deze vorm nooit werkelijk ingevoerd.37

De Reformatie in Engeland werd ernstig belemmerd door het sterven van de zestienjarige Edward in
juli 1553 en het bestijgen van de troon door Mary Tudor (‘Bloody Mary’; 1516-58), die het
protestantisme in Engeland ernstig tegenstond. Vermigli had in de maanden hiervoor zijn vrouw
verloren en was aan het herstellen van een onbekende ziekte toen koningin Mary aan de macht kwam.
Haar troonsbestijging had grote gevolgen voor de protestantsgezinde Martyr, die huisarrest kreeg en
zijn woning dus niet meer mocht verlaten. Uiteindelijk kreeg hij toestemming om in Londen te pleiten
voor zijn vertrek uit Engeland, aangezien hij eerder op verzoek van de kroon naar Engeland was
gekomen. Via Antwerpen bereikte hij op 30 oktober de plaats waar hij eerder thuis was geweest:
Straatsburg.

1.2.9 Tegenstand in Straatsburg.
Straatsburg werd echter niet op dezelfde manier teruggevonden als Vermigli de plaats had verlaten. De
spanningen waren in zijn afwezigheid toegenomen. Zijn goede vriend Bucer was inmiddels gestorven
en onder leiding van Johannes Marbach (1521-81) was de lutherse factie in Straatsburg invloedrijk
geworden. Toen Vermigli op 30 oktober 1553 in de stad was gearriveerd kwam hij al snel in aanraking
met de lutherse tegenstand op zijn avondmaalsopvattingen, zoals blijkt uit de brieven die hij op 3
november van datzelfde jaar aan Calvijn en Bullinger heeft geschreven. Hij vraagt zichzelf in deze
brieven af in hoeverre er voor hem nog plaats is in Straatsburg.38 Liever was hij bij Calvijn in Genève
of bij Bullinger in Zürich geweest, maar de Straatsburgse senaat wilde hem terughebben op zijn
eerdere leerstoel, als hoogleraar in de theologie. De lutheranen verzetten zich sterk tegen zijn
aanstelling, omdat zij meenden dat hij de Augsburgse Confessie (1530) niet langer onderschreef.39 Om

34 McLelland, VWG, pag. 27.
35 McLelland, VWG, pag. 39. Voor een bespreking van de invloed van Vermigli op het ‘Prayer Book’, Idem, pag.
28-40.
36 John Strype, Ecclesiastical Memorials, Oxford, 1820-1840, III, pag. 89.
37 Zie voor de wijze waarop Vermigli de totstandkoming van kerkelijke wetten in Engeland heeft beïnvloed:
John F. Jackson, ‘Law and Order: Vermigli and the Reform of Ecclesiastical Laws in England’, in PMVATER,
pag. 267-290. Zie voor Vermigli’s algemene opvattingen met betrekking tot de kerkelijke- en staatswetten:
Robert M. Kingdon, The Political Thought of Peter Martyr Vermigli, Genève, 1980.
38 Hastings Robinson (red.), Original Letters Relative to the English Reformation, 1531-1558, Cambridge:
Cambridge University Press, 1846-1847, 2:505.
39 Dit blijkt uit een brief van Vermigli aan Bullinger, gedateerd op 15 december 1553, Original letters, 2: 509.
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zeker te zijn van zijn standpunt eisten zij daarom dat hij zowel de Augsburgse Confessie als ook het
Concordaat van Wittenberg (1536) zou ondertekenen. Het ondertekenen van de Augsburgse Confessie
betekende voor Vermigli geen probleem, mits de belijdenis op de juiste wijze werd verstaan. Vermigli
verstond hieronder de aangepaste editie van 1540. Het ondertekenen van het concordaat van
Wittenberg kon hij echter niet, omdat hij niet wilde erkennen dat onbekeerden tijdens het sacrament
van het Heilig avondmaal werkelijk het lichaam van Christus aten, zoals in artikel drie wordt beleden.
Deze gedachte wees hij in zijn avondmaalsleer volkomen af, zodat het niet vreemd is dat hij met deze
leer niet in kon stemmen.40

Ondanks de lutherse tegenstand werd Martyr uiteindelijk op 25 januari 1554 officieel opnieuw op zijn
leerstoel bevestigd, zodat hij kon beginnen met het onderwijzen uit het bijbelboek Richteren. Een
trouwe bondgenoot vond hij in zijn landgenoot Girolamo Zanchius.41 Dat de relatie tussen zowel
Zanchius en Vermigli nauw was, blijkt wel uit de term van Bullinger, die Zanchius’ onderwijs
bestempeld heeft als ‘gemartyrizeerd’. Er is weinig inbeeldingsvermogen voor nodig om na te gaan
wie volgens Bullinger de meeste invloed op wie heeft uitgeoefend. Daarnaast begon hij zich samen
met Zanchius toe te leggen op het onderwijs in Aristoteles, dat Bucer in Straatsburg was begonnen. Zo
onderwees Martyr zijn studenten in Aristoteles’ Ethica Nicomachea, terwijl Zanchius zijn De Natura
verklaarde.
Martyr was niet de enige vluchteling uit Engeland die een onderkomen vond in Straatsburg.
Verschillende Engelse protestanten hadden met hem de wijk genomen richting veiligere oorden,
waaronder John Jewel (1522-71), één van de beste vrienden van Martyr in Oxford. Hij was in 1554
naar Frankfort gevlucht, maar Martyr had hem gevraagd om naar Straatsburg te komen waar hij
Martyrs commentaar op Richteren zou vertalen en waar zij gezamenlijk de kerkvaders, in het
bijzonder Augustinus konden lezen. Een groep Engelse vluchtelingen verzamelde geregeld bij Martyr
voor gezamenlijke Schriftstudie en gebed. Eén van de vruchten van deze gezamenlijke studiegroep
was het opstellen van de Defensio Adversus Gardinerum, een werk waar bisschop Cranmer zich eerder
op toe had gelegd, waarin hij de opvattingen van Gardiner aangaande de transsubstantiatie en de mis
met een groot aantal citaten van kerkvaders heeft weerlegd. Cranmers sterven in 1556 had echter
betekent dat ook dit werk bleef liggen en de Engelse vluchtelingen wisten Martyr over te halen om dit
werk op hun kosten af te maken, wat uiteindelijk in 1559 ook gebeurde.
Een jaar na zijn komst in Straatsburg krijgt hij het verzoek om over te komen naar de Italiaanse kerk in
Genève, om daar predikant te worden. Ondanks Calvijns warme pleidooi om hem tot dit werk over te
halen, voelt Vermigli zich toch verplicht om in Straatsburg te blijven. In Genève waren immers ook
mannen als Martinego (1515-57) aanwezig, zodat zijn hulp niet dringend was.42

Martyr verzet zich in deze periode in het bijzonder tegen Johannes Marbach (1521-81), die leerde dat
de gebroken stukken brood in het avondmaal werkelijk het lichaam van Christus vormden. Martyrs
aanstelling als hoogleraar had de verschillen tussen hem en de Lutheranen niet weggenomen.
Integendeel zelfs. Om de rust in Straatsburg te bewaren had de senaat hem zelfs gevraagd om minder
fel van leer te zijn, een verzoek dat Vermigli overnam. De spanningen namen echter niet af. Naast zijn
opvattingen over het avondmaal keerden de lutheranen zich nu ook tegen zijn opvattingen met
betrekking tot de predestinatie.
Op hetzelfde moment bereikt Vermigli een verzoek vanuit Zürich waarin Bullinger hem aanbiedt om
de plaats van de inmiddels overleden Konrad Pellikanus in te nemen. In maart maakt Vermigli aan de
senaat bekend dat hij het beroep richting Zürich aan wenst te nemen, temeer daar hem de leervrijheid
in Straatsburg werd beperkt. In mei 1556 neemt hij het beroep daadwerkelijk aan. Martyrs
tegenstanders zouden echter nog drie maanden moeten wachten op zijn vertrek. Even daarvoor biedt
hij de senaat de Confessio seu Sententia aan, waarin hij zijn avondmaalsleer helder uiteenzet en pas op

40 Zoals blijkt uit zijn Confessio seu Sententia, LC., p. 1068. Het geschrift begint met een duidelijke weergave
van de christologie, om vervolgens de waarheid van Christus’ menswording te onderstrepen. Door deel te
hebben aan het avondmaal groeit de eenwording met Christus door het geloof en de Heilige Geest.
41 Zie voor de invloed en betekenis van Vermigli op Zanchius: John L. Farthing, Praeceptor Carissimus: Images
of Peter Martyr in Girolamo Zanchi’s Correspondence, in PMVATER, pag. 3-25. Farthing maakt duidelijk hoe
Vermigli een groot stempel op het leven van Zanchius heeft gedrukt.
42 Zoals blijkt uit een brief van Vermigli, gedateerd op 8 maart 1555, LC., pp. 1094-1096.
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13 juli 1556 vertrok hun dwaalleraar met zijn Engelse leerling John Jewel richting zijn nieuwe
standplaats Zürich.43 Maar al snel zou blijken dat een nieuwe standplaats niet direct rust zou brengen.

1.2.10 Opnieuw in Zürich.44

Veertien jaar na zijn eerste vlucht vanuit Italië naar Zürich wordt Vermigli opgenomen in het huis van
Bullinger. Hier begon hij de Psalmen, de Kleine Profeten, en de boeken Samuël en Koningen te
onderwijzen. Het was in deze plaats dat hij opnieuw het huwelijksleven aanging, ditmaal met
Catharina Merenda, een lid van de Italiaanse kerk in Genève. Het huwelijk werd gezegend met
verschillende kinderen, van wie er echter geen overleefde.

1.2.11 Meningsverschillen.
In de nieuwe standplaats wordt Vermigli’s visie op de eucharistie warm ontvangen. Anders was het
daarentegen met zijn geloofsleer met betrekking tot de predestinatie. Bullinger was erg voorzichtig
geweest met zijn formuleringen van de predestinatie en gaf daarom de voorkeur aan een enkele
predestinatie. Een aantal jaren eerder had hij Calvijn slechts gedeeltelijk ondersteund in de Bolsec-
affaire van 1552 en had geweigerd de Consensus Genevensis vanwege diens sterk calvinistische visie
op de predestinatie te ondertekenen. Bullinger was echter een gematigd persoon en hij tolereerde de
gedachtelijn van Vermigli.45 Vermigli had daarbij altijd geprobeerd om onrust te voorkomen zoals ook
blijkt uit zijn correspondentie met Bullinger. In 1553 schrijft hij aan hem: “May God of His goodness
grant us all to feel, respecting predestination, that what ought to be the greatest consolation to
believers, may not become the painful subject of pernicious contention!”46

Het was voor Theodorus Bibliander (c. 1504-64) echter niet mogelijk om eenzelfde houding aan te
nemen. Gedurende zijn verblijf in Zürich had Vermigli geprobeerd om voorzichtig met Bibliander om
te gaan en meningsverschillen uit te weg te gaan. Zo publiceerde hij zijn commentaar op de
Romeinenbrief in Bazel in plaats van te Zürich. Ook in een brief die hij al in 1552 vanuit Oxford aan
Bullinger had gestuurd, vraagt hij Bullinger om ook Bibliander namens hem te groeten.47 Dit alles kon
echter niet voorkomen dat Bibliander zich vanaf juni 1557 openlijk tegen Vermigli’s predestinatieleer
begon te verzetten. Dit verzet zou voor Vermigli de directe aanleiding betekenen om De Libero
Arbitrio te schrijven, zoals later zal blijken.48 De strijd werd zo hevig dat Bibliander hem uitdaagde om
een duel met een dubbel gewet zwaard met hem aan te gaan.49 In februari 1560 werd Bibliander echter
ontslagen van zijn taken, zodat Vermigli als overwinnaar in de strijd naar voren kwam.

1.2.12 Contacten met Genève en Engeland.
Opnieuw kwam de roep om over te komen naar de Italiaanse kerk in Genève, waarbij Calvijn de
senaat van Zürich over wilde halen om hun hoogleraar, vanwege het overlijden van Martinengo in
1557, af te staan. De nood in Genève werd groot, aangezien de invloed van de anti-trinitariërs begon
toe te nemen. De senaat stond het vertrek van Martyr echter niet toe en de zaak was daarmee afgedaan.
Dat betekende echter niet dat Martyr zich niet met de zaak bemoeide. Integendeel. Vanuit Zürich hield
hij contact met Calvijn en de kerk van Genève, zoals blijkt uit verschillende brieven. En dat niet
alleen. In Engeland begon het tij eveneens te keren, maar dan ten goede. Met de troonbestijging van
Elizabeth in 1558 begon een nieuw tijdperk te ontstaan waardoor verschillende Engelse vluchtelingen,
waaronder zijn goede vriend John Jewel, terugkeerden. Vanuit Zürich hield Vermigli nauw contact

43 Christina H. Garret, The Marian Exiles: a Study in the Origins of Elizabethan Puritanism, Cambridge:
Cambridge University Press, 1938, pag. 367.
44 Zie hiervoor in het bijzonder Fritz Büsser, Vermigli in Zürich, in HUMAN, pag. 203-211 en Michael
Baumann, Petrus Martyr Vermigli: Doctor, Lehrer der Heiligen Schrift und Zürcher, Hinweise zu Vermiglis
Tätigkeit in Zürich, in HUMAN, pag. 213-224.
45 Zie voor de invloed en betekenis van andere reformatoren op Vermigli: Peter A. Lillback: The Early Reformed
Covenant Paradigm: Vermigli in the Context of Bullinger, Luther and Calvin, in PMVATER, pag. 70-96.
46 Original Letters, 2:506.
47 Aubrey Townsend (ed.) for the Parker Society, The Writings of John Bradford, M.A., Cambridge: Cambridge
University Press, 1853, 43: p. 400-402. Voor een Engelse weergave, zie: LIFE, pag. 125.
48 Zie par. 5.2.1, pag. 50.
49 Schmidt, Leben, pag. 218.



17

met hen om hen te helpen en te bemoedigen in de reformatie van hun thuisland.50 Hoe ver Vermigli’s
bemoeienis met Engeland zich strekte, blijkt uit een brief die hij in op 22 december 1558 persoonlijk
aan Elizabeth geschreven heeft, waarin hij aangeeft dat zij niet alleen een koninkrijk heeft verkregen
maar ook de opdracht en het vertrouwen om de ware kerk te herstellen en de oprechte religie na te
streven. In dezelfde brief maakt Martyr duidelijk dat de priesters dit herstel niet nastreven maar de ‘ark
van het Evangelie’ op de karren van ceremonies en loze werken van huurlingen meedragen, waarbij
hij verwijst naar 2 Samuel 6:7. Hij voegt Elizabeth toe: “If Bishops and Ministers of Churches will not
do their duty, if in handling doctrine and administering of sacraments they forsake the just rules of
Holy Scripture; who but a godly Princes shall recall them into the right way?”51 Dat deze brief op een
bijzondere wijze ontvangen is blijkt uit één van de brieven van Jewel aan Martyr, waarin hij aangeeft
hoe Elizabeth de brief van Martyr meerdere malen heeft gelezen en graag zou zien dat hij naar
Engeland over zou komen.52 Naar zijn Defensio adversus Gardinerum werd met groot verlangen
uitgezien en om zijn opvatting over de goddelijke roeping van koningin Elizabeth kracht bij te zetten,
werd het werk aan haar opgedragen.53

Na het verkrijgen van Matryrs werk wenste Elizabeth in 1561 officieel dat Vermigli opnieuw naar
Engeland zou overkomen om daar zijn oude positie in te nemen en het werk van de reformatie voort te
zetten. Vermigli geeft echter aan dat zijn leeftijd het niet langer toelaat om de reis richting Engeland te
ondernemen en dat zijn collega predikanten in Zürich hem deze reis afraden. Door het schrijven van
brieven en de publicatie van zijn commentaren hoopt hij zowel de zaak van Engeland als Zürich te
dienen.54

Zijn invloed op de reformatie in Engeland wordt duidelijk uit de meningsvorming rondom het plaatsen
van een crucifix op de Avondmaalstafel. Voor Vermigli is het duidelijk dat een crucifix niet op de
Avondmaalstafel hoort, maar hij geeft zijn correspondenten in Engeland te kennen dat deze zaak het
niet waard is om niet langer te preken. Wel geeft hij aan dat de sacramentsbediening niet plaats mag
vinden terwijl een crucifix op de tafel is geplaatst. Een andere houding neemt hij aan als het gaat om
de ambtsgewaden. Alhoewel hij deze gewaden volledig afkeurt, geeft hij zijn lezers wel aan dat zij ín
deze gewaden hebben te preken tégen het gebruik van deze gewaden. De ambtsgewaden vormen geen
hoofdzaak, terwijl dit wel geldt voor een crucifix op de avondmaalstafel. Het aanbidden van beelden
wordt door hem dan ook grondig afgewezen.55

In de jaren dat Vermigli in Zürich was heeft hij veel arbeid mogen verzetten, zoals blijkt uit de
uitgaven die in deze periode van de drukpers kwamen rollen. In 1558 zag zijn commentaar op de
Romeinenbrief het licht, om in 1559 gevolgd te worden door zijn indrukwekkende werk Defensio
Doctrinae Veteris et Apostolicae de Sacrosancto Eucharistae Sacramento… Adversus Stephani
Gardineri, waarin hij de avondmaalsleer van de bisschop van Winchester bekritiseerde en zijn eigen
avondmaalsleer verdedigde.

1.2.13 Het godsdienstgesprek van Poissy.56

In 1561 wordt Vermigli gevraagd naar Frankrijk af te reizen om daar voor een godsdienstgesprek te
Poissy met anderen bij elkaar te komen. Eerder had hij een vrijgeleide ontvangen, waarin hij door de
koning en koning-moeder werd gevraagd bij dit gesprek aanwezig te zijn. De brieven waren getekend
en verzegeld, zodat Martyr erop vertrouwde dat hij niet overgeleverd zou worden. Dit vertrouwen
werd versterkt toen hij ook brieven en een vrijgeleide ontving van de koning van Navarre die hem
voor dit gesprek uitnodigde en de senaat van Zürich had gevraagd hem hiervoor vrij te stellen.

50 Joseph McLelland, VWG, pag. 55-60.
51 Vermigli, Serenissimae Elizabethae, Dei gratia Reginae Angliae, Franciae et Hyberniae, a Deo Patre, per
Iesum Christum Servatorem nostrum, Gratiam et Aeternam Foelicitatem, LC., pp. 1121-1124, hier in de
vertaling van McLelland, VWG, pag. 56.
52 Zur. Lett. pp. 11 en 20, brieven gedateerd op 20 maart en 20 april 1559.
53 Zur. Lett. pp. 21f en 53 f, brieven gedateerd op 28 april en 5 november 1559.
54 Illusrissimo Principi…in Angliam, gedateerd op 22 juli 1561, LC., pp. 1134f.
55 LC., pp. 1125-1128, gedateerd op 15 juli, 4 november 1559, 1 februari en 10 maart 1560.
56 Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit gesprek Andreas Mühling, Vermigli, Bullinger and das
Religionsgespräch von Poissy, in HUMAN, pag. 241-249.
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Vermigli zag het als zijn taak om bij dit belangrijke gesprek aanwezig te zijn en geflankeerd door
Theodorus Beza (1519-1605) ondernam hij de reis naar Poissy.57

Bij zijn aankomst in Poissy bezocht Martyr verschillende hooggeplaatste personen, waaronder
Antoine, de prins van Condé en admiraal Coligny. Later werd hij bij de koningin-moeder van
Frankrijk, Catharina de Medici (1519-89) gebracht, met wij hij in de moedertaal heeft gesproken, om
haar voor het protestantisme te winnen. In dit gesprek heeft hij de nadruk gelegd op de taken van een
vorstin om de religie binnen haar regio te hervormen, waarbij hij haar voorhield dat God met die
prinsessen is die Zijn eer zoeken. Catherina zat echter vol vragen en wees hem op de strijd die de
religie had gebracht, waarop hij haar antwoordde dat de zuivere religie niet zonder het kruis gebracht
kon worden.
In de openingslezing, die Beza uit mocht spreken, werd de toon voor de conferentie direct gezet. In
zijn slotwoorden gaf hij aan dat het lichaam en bloed van Christus en brood en wijn tijdens het
avondmaal even ver van elkaar zijn verwijderd als hemel en aarde. De aanwezige bisschoppen
verzetten zich hiertegen scherp en een aantal van hen eisten het einde van de conferentie.
De kardinaal van Lorraine wenst echter een weerwoord op Beza te geven en op 15 september van
datzelfde jaar hield hij zijn betoog waarin hij duidelijk maakte dat Beza op het standpunt van Luther
(1483-1546) en Johannes Brenz (1499-1570) stond. Vervolgens werd de hervormers gevraagd de
Augsburgse Confessie van 1530 te ondertekenen. Op 26 september maakte Vermigli in zijn toespraak
duidelijk dat dit geenszins het geval kon zijn, en hij wees tussen het betoog door op de historische
vergissingen die de kardinaal ten aanzien van de vroege concilies had gemaakt. Op het punt van het
avondmaal maakte Vermigli duidelijk dat Christus niet werkelijk aanwezig was tijdens de bediening,
maar dat Hij door het geloof en de Geest gedurende de maaltijd werd gekend. Een Spaanse Jezuïet
stond Vermigli samen met de kardinaal van Ferrara zodanig tegen dat er een tumult ontstond, waarbij
de koningin in moest grijpen. Op 9 oktober werd een document door de protestanten ontworpen, dat
echter door de rooms katholieke fractie werd afgewezen. Uit het geschrift zelf wordt echter duidelijk
welke oecumenische houding de protestantse fractie aan heeft gehouden.
Op 19 oktober vond de slotdag van het gesprek plaats, zonder dat er werkelijk conclusies werden
getrokken. Het gevolg van het gesprek was echter wel dat het evangelie door Frankrijk werd gepredikt
en de Franse Geloofsbelijdenis boven die van Augsburg werd gesteld. Op 17 januari 1562 werd een
edict uitgevaardigd waarbij de Frans Gereformeerde Kerk wettelijk werd erkend, zodat bijeenkomsten
buiten stadsmuren en in privégebouwen werden toegestaan.
Op in ieder geval één katholieke bisschop heeft Vermigli gedurende dit godsdienstgesprek een
belangrijke indruk achtergelaten, Antonio Caracciolo, bisschop van Troje die na zich na deze
ontmoeting bekeerd heeft tot het protestantisme en geprobeerd heeft zijn hele bisdom over te brengen
tot het gereformeerde geloof. Hij zou de eerste protestantse bisschop van de Franse kerk worden.

1.2.14 De laatste jaren.
Na zijn terugkeer uit Poissy vervolgde Vermigli in Zürich zijn onderwijs. Een roep vanuit Heidelberg
om daar een leerstoel op de universiteit aan te nemen legt Martyr naast zich neer. Naast zijn
belangrijke werk voor de hervorming van Engeland en zijn geschrift tegen Gardiner kostte de strijd
met Brenz hem in deze plaats de meeste energie. Johannes Brenz was in eerste instantie een capabele
medewerker voor de hervormers geweest, al had hij eigen gedachten over het avondmaal. Martyr had
hem in 1561 op vriendelijke en liefdevolle wijze terechtgewezen in zijn boek Dialogus. De
vriendelijke toon van het boek werd door Brenz echter niet opgemerkt, waarna hij in 1562 een vijandig
geschrift publiceerde: De Divina Majestate Christi et de Vera Praesentia Corporis et Sanguinis Euis
in Coena. Zijn standpunt rondom de aanwezigheid van Christus in het avondmaal was nu helder.
Vermigli was echter niet in de gelegenheid om hem op de meest adequate manier tegen te staan. Het
oude lichaam begon de kracht te missen om opnieuw een uitgebreide strijd te ondergaan. Van de
publicatie van John Jewels Apology nam Vermigli daarom met dankbaarheid kennis; de verdediging
van de gereformeerde leer werd nu door anderen overgenomen.
Wanneer Vermigli twee maanden later, op 5 november door koortsen wordt geraakt, nemen zijn
krachten in snel tempo af. Na uitvoerig contact gehad te hebben met doktoren wordt voor Vermigli
duidelijk dat zijn laatste momenten op aarde zijn aangebroken.

57 Zoals blijkt uit zijn brief aan bisschop Parkhurst, gedateerd op 23 augustus 1561, LC., p. 1136.
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Vermigli’s meest dierbare vrienden en tweede vrouw omringden hem ook in zijn laatste uren te
Zürich, op 12 november 1562. Kort voor zijn sterven spreekt hij de hoop uit waarin hij zijn laatste reis
zou gaan maken. Omringd door Bernardino Ochino, Heinrich Bullinger en zijn leerling Josiah Simler
blaast hij de laatste adem uit.58 Zijn vriend Bullinger sluit zijn ogen met zijn eigen handen en trekt hem
zijn begrafeniskleed aan. In de woorden van Bullinger had een onvergelijkbare man het leven verlaten.
Het verlies wat in zijn dood gevoeld werd, had niet alleen betrekking op zijn naaste vrienden maar
ongetwijfeld op de hele kerk.59

1.3 Deelconclusie.
Uit de contextuele beschrijving werd duidelijk dat Vermigli in een tijd opgroeide waarin misstanden in
de kerk werden opgemerkt en bestreden.
Met name zijn verblijf in Napels en de omgang met Juan de Valdès, zijn van doorslaggevende
betekenis voor Vermigli geweest.
Vermigli’s leven wordt gekenmerkt door de vele reizen die hij heeft gemaakt, waarbij hij op
verschillende plaatsen de gereformeerde leer heeft verdedigd. Met name rondom de eucharistie zijn
zijn opmerkingen van belang geweest. Zijn predestinatieleer heeft ervoor gezorgd dat hij ook onder
verschillende protestanten veel tegenstand kreeg te verduren.
Uit zijn levensbeschrijving werd duidelijk dat zijn verblijf in Engeland de meest vruchtbare periode
van zijn leven is geweest, aangezien hij hier veel geschriften en commentaren kon opstellen of
uitwerken, terwijl zij pas later werden uitgegeven.
Tijdens zijn verblijf in Zürich heeft hij zijn De Libero Arbitrio geschreven, zodat dit geschrift één van
zijn laatste werken is geweest.

58 Simler, Oratio de Vita et Obitu…Petri Martyris Vermilii, in de vertaling van John Patrick Donnelly, in LIFE,
pag. 61-62.
59 CR, 48: 3879. Zie ook John Patrick Donnelly, S.J., Frank A. James III, Joseph C. McLelland (ed.), The Peter
Martyr Reader, Kirksville: Truman State University Press, 1999, pag. 266.
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2.0 Petrus Martyr Vermigli: Onderwijs te Padua.

2.0.1 Werkwijze.
Uit het vorige onderdeel bleek hoe het onderwijs te Padua van grote betekenis is geweest op de
vorming van Vermigli. In dit onderdeel wil ik dieper ingaan op de universiteit in het algemeen en het
onderwijs in het bijzonder, dat Vermigli in deze plaats heeft ontvangen. Op deze manier wordt
duidelijk binnen welk scholastiek-wetenschappelijk kader en denken Vermigli zijn werken geschreven
heeft, en welke bronnen hem diepgaand beïnvloed hebben. Door hierbij stil te staan, wordt de methode
die Vermigli bij het schrijven van zijn De Libero Arbitrio gehanteerd heeft duidelijk.

2.1 Het universitaire onderwijs.

2.1.1 De universiteit van Padua.
Al snel na de oprichting in 1222 gold de universiteit van Padua als een van de meest prestigieuze
universiteiten. In de jaren zestig van de zestiende eeuw had de universiteit van Padua in Nederland de
reputatie de beste universiteit van Italië te zijn1. Het was voor Vermigli dan ook de plaats bij uitstek
om zich in acht jaar tijd voor te bereiden om zijn uiteindelijke doel: het verkondigen van het evangelie.
In 1518 deed Vermigli zijn intrede in de universiteitsgebouwen van Padua om zich te bekwamen in de
filosofie en theologie. In de tussentijd verbleef Vermigli in het klooster van San Giovanni di Verdara.
De groeiende bibliotheek van het klooster leende zich uitermate voor het streven van de prior, die zijn
monniken aanmoedigde zich voor een academische vorming en oprechte devotie in te zetten. De
leergierige Vermigli had het verlangen om de werken van Aristoteles in het oorspronkelijke Grieks te
lezen en leerde zichzelf vanwege een tekort aan bekwame docenten de Griekse taal aan. Deze vorming
zou later uitstekend van pas komen in zijn studie van de patristiek en het Nieuwe Testament.
De colleges aan de universiteit werden zodoende gevolgd naast de lezingen in het klooster. Een aantal
van Martyrs medestudenten aan de universiteit waren Benedetto Cusano, Marcantonio Flaminio en
Reginald Pole. Cusano, die later tot priester werd aangesteld, ging, na Vermigli’s studie, veel met hem
mee op reis naar Spoleto en Napels. Flaminio zou later zijn sporen als schrijver verdienen, waarbij hij
sympathie voor de reformatie had maar uiteindelijk niet met de kerk wilde breken. Van deze
studiegenoten had Vermigli later weinig te duchten.
Anders was het daarentegen met Reginald Pole, de neef van Hendrik VIII, die vóór zijn studie aan
Padua aan de universiteit van Oxford onderwezen was. Zijn leven wordt gekenmerkt door
tegenstrijdigheden, zowel op het gebied van de politiek als ook op het gebied van de geloofsleer. Zo
werd hij door koning Hendrik gevraagd om zijn huwelijk met Catharine van Aragon (1485-1536) te
ontbinden, maar later werd hij door dezelfde koning beschuldigd van verraad. Hij kwam dichtbij de
verkiezing tot paus, maar werd door de meer conservatieve geestelijken beschuldigd van ketterij. Hij
was een belijder van het leerstuk van de rechtvaardiging door genade, maar hij zou zich ook keren
tegen hen die dit leerstuk preekten. En één van hen zou zijn studiegenoot Vermigli worden.
In Padua maakte Vermigli ook kennis met Pietro Bembo (1470-1547), die deze plaats vanwege
medische reden bezocht. De bekende humanist en latere kardinaal had zijn riante villa voor Vermigli
en de andere studenten opengesteld om daar met elkaar over de filosofie, theologie en politiek te
spreken.2

2.1.2 Het klassieke denken.
De intellectuele atmosfeer aan de universiteit heeft Martyr mogelijk als stimulerend ervaren, aangezien
bekend is dat hij zichzelf gestort heeft op de bestudering van de filosofie. Van 1521 tot 1523 heeft de
filosoof Branda Porro onderwijs verzorgd aan de universiteit en hij gold als een stimulerende
onderwijzer die de jonge Martyr meerdere malen tot een openbare disputatie heeft geleid, zodat hij de
dialectische kwaliteiten kon ontwikkelen die later op bijzondere wijze tot uiting kwamen in de
‘Divinity School’ in Oxford.3

1 J. den Tex, Nederlandse studenten in de rechten te Padua 1545-1700, in Mededelingen van het Nederlands
Historisch Instituut te Rome, derde reeks, deel 10, s.l. 1959, (45-165) 81-82.
2 PMV, pag. 17-19.
3 PMI, pag. 109. Zie hiervoor ook par. 1.2.7-1.2.8, pag. 12-14.
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Een van de filosofen waarin Martyr breed en grondig werd onderwezen was Aristoteles, waar zijn
leermeester Juan de Montesdoch zorg voor droeg. Zoals eerder al werd beschreven leerde Vermigli
zichzelf het Grieks aan, zodat hij in staat was om de werken van Aristoteles in de oorspronkelijke taal
te bestuderen. In zijn opvattingen over het hoe en waarom van dingen en gebeurtenissen kende
Aristoteles een viervoudige causaliteit. Hij sprak van materiële, formele, efficiënte en uiteindelijke
oorzaken. Vermigli heeft in zijn latere theologische werken uitgebreid gebruik gemaakt van deze
onderscheidingen, wat ook zichtbaar wordt in zijn De Libero Arbitrio. Daarbij hebben ook Aristoteles’
politieke opvattingen indruk gemaakt op Vermigli. Voor hem gold dat er drie soorten van regering
werden gekend: de monarchie, aristocratie en de constitutionele regering. Wanneer één van de drie
soorten van regering verkeerd gebruikt zou worden, zou deze vorm leiden tot een tirannie, oligarchie
of een democratie.4 Di Gangi meent dat hij deze onderscheidingen door hoort klinken in Martyrs
overdenkingen van Romeinen 13 en verschillende oudtestamentische boeken.5

Maar Vermigli kwam niet alleen met Aristotelisch gedachtegoed in aanraking. Giambattista
Gonfaloniere maakte hem ook bekend met de filosofie van Averroës (1126-98), die wordt gekenmerkt
door eeuwigheidswaarde toe te kennen aan de materie en geloofde dat alle intellectuele machten deel
uitmaakten van een algemene geest. Daarbij ontkende hij het dogma van de persoonlijke
onsterfelijkheid. Sommige Averristen gingen zover dat zij meenden dat ook de ziel met het lichaam
stief, waardoor zij een centraal kerkelijk dogma aanvielen.
De oprichting van een platoonse academie in 1482 te Florence zorgde ervoor dat veel Italiaanse
denkers beïnvloed werden door neo-platoons gedachtegoed. Het bestond uit een dualisme tussen goed
en kwaad, licht en duisternis, God en duivel. De absolute God kan volgens deze leer slechts
omschreven worden in termen van dat wat Hij niet is. Deze vorm van negatief agnosticisme laat slecht
de weg van de extase of mystieke ervaring open om deze God te leren kennen. Op deze manier kan er
een eenheid met de absolute God worden ervaren.
Voor de zogenaamde neo-platonisten gold de materie als kwaad in zichzelf, zodat de redding
uiteindelijk bestaat uit het uitdelgen van de vleselijke begeerten. Deze leer heeft volgens Di Gangi
grote gevolgen voor de visie op de seksualiteit, de werkelijkheid van de incarnatie, de historiciteit van
de verzoening en de opstanding van het lichaam.6

Daarnaast gold de Libri Quator Sententiarum van Petrus Lombardus als standaardwerk. In het werk
waren citaten van kerkvaders en een aantal voorgangers als Anselmus van Laon (gest. 1117) en Petrus
Abèlardus (1072-1142) opgenomen, die vervolgens in vier boeken zijn opgedeeld: (i) acht en veertig
hoofdstukken over God en de Triniteit; (ii) vier en veertig hoofdstukken over de schepping; (iii)
veertig hoofdstukken over de incarnatie en de verlossing en (iv) vijftig hoofdstukken over de
sacramenten en de eschatologie. Door gebruik te maken van dit werk hadden de docenten en studenten
de beschikking over een gesystematiseerde vorm van theologisch materiaal. Als onderwijsonderdeel
waren alle kandidaten voor de doctorstitel in de theologie verplicht om een verhandeling over de
Sententiae te schrijven. Hieraan voorafgaand werd er verschillende jaren over de werken van
Lombardus gedebatteerd en gepreekt.
Al genoten de vier boeken van Lombardus grote bekendheid, de Summa Theologiae van Thomas van
Aquino (1225-74) nam al snel in invloed toe en zou de Sententiae uiteindelijk als basistekst gaan
vervangen. Thomas probeerde een synthese tussen de filosofie met de theologie te vormen, waardoor
het religieuze denken werd gereduceerd tot logische vormen, waarbij er terug werd gegrepen op de
menselijke rede om de dogma’s van de kerk te definiëren en te verdedigen. Dogma’s werden dan ook
nauwkeurig gesystematiseerd door Thomas, waarbij hij gebruik maakte van de aristotelische
deductieve logica. In de ethiek benadrukte Thomas het belang van het doel. Het ‘waarom’ van het
menselijk handelen vormde de boventoon van zijn denken.

4 Zie voor Vermigli’s opvattingen over de politiek: Robert M. Kingdon, The Political Thought of Peter Martyr
Vermigli, Geneve, 1980 en John Patrick Donnelly, S.J., Peter Martyr Vermigli’s Political Ethics, in HUMAN,
pag. 59-66.
5 PMV, pag. 20.
6 PMV, pag. 20.
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2.1.3 Humanisme.
Vermigli kwam niet alleen in aanraking met het klassieke denken; ook het humanisme van Pietro
Pomponazzi (1462-1525) werd hem onderwezen op de universiteit. Deze filosoof trok uit de werken
van Augustinus verschillende conclusies die haaks stonden op de kerkelijke dogmata, zodat hij al snel
verdacht werd van ketterijen. Om dit stigma te voorkomen leerde Pomponazzi een zogenaamde
dubbele waarheid, die zowel de theologische waarheid als de redelijke waarheid overeind hield staan.
Door het geloof hield hij vast aan het trinitarisch dogma; door middel van de rede gaf hij daarentegen
aan dat dit leerstuk onhoudbaar was. Zo waren er zaken die door het geloof geaccepteerd konden
worden, maar die uiteindelijk door de rationele en deductieve logica volkomen werden verworpen.
Zijn houding zou uiteindelijk leiden tot de vorming van het agnosticisme en stimuleerde het
scepticisme onder de studenten die hem serieus namen.
Vermigli’s studie in Padua kan met het oog op deze gebeurtenissen zonder enige overdrijving
afwisselend genoemd worden. Hij werd gepokt en gemazeld in de scholastiek, wenste trouw te blijven
aan de klassiek rooms-katholieke leer, terwijl hij het ketters-humanisme van Pomponazzi onderwezen
kreeg. Dit scepticisme aan de universiteit van Padua heeft geen al te grote rol heeft gespeeld, zoals uit
het volgende hoofdstuk zal blijken.

2.2 Deelconclusie.
Uit het voorafgaande werd duidelijk dat het onderwijs van Vermigli zowel klassiek als humanistisch
genoemd kan worden. Tijdens zijn opleiding heeft hij op brede schaal kennis gemaakt met de
kerkvaders en filosofen, terwijl hij ook diepgaand geschoold werd in onder andere de middeleeuwse
logica, die een groot stempel op zijn leven zou drukken.
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3.0 Petrus Martyr Vermigli: Academische context.

3.0.1 Werkwijze.
Zoals uit het voorafgaande bleek werd Martyr in Padua zowel scholastisch als humanistisch gevormd;
doorlopende zijn geschriften is de invloed van deze stromingen merkbaar. Wat hiervan de betekenis is
wil ik in dit onderdeel nagaan, waarbij ik aandacht schenk aan de vruchten van recent onderzoek met
betrekking tot de bestudering van de reformatiegeschiedenis. Uit dit onderzoek zijn een aantal
belangrijke uitgangspunten gevormd die ook van betekenis zijn voor het op de juiste manier verstaan
van Vermigli. Dit onderdeel heeft echter niet de intentie om een volledige inleiding te vormen op het
scholastieke denken in het algemeen. Hiervoor verwijs ik naar de algemene inleidingen.1 Het blijft
slechts bij een historisch kader waarbinnen Vermigli’s denken geplaatst moet worden, zodat de door
hem gebruikte methode en onderscheidingen beter verstaan kunnen worden.

3.1 Scholastiek en humanisme.

3.1.1 Vermigli als scholasticus en humanist.
In het onderzoeksveld met betrekking tot de scholastiek en reformatie zijn recent grote ontwikkelingen
geweest2. Het recente onderzoek heeft ertoe geleid dat de visie op scholastiek en reformatie ingrijpend
veranderd is. Werd eerder gemeend dat het humanisme en de scholastiek beiden exclusieve
zienswijzen op de werkelijkheid weergaven, het recente onderzoek heeft aangetoond dat dit anders
ligt.
Door het onderzoek is men de scholastiek gaan beschouwen als een wetenschappelijke methode van
onderzoek en onderwijs, die op zichzelf niets te maken heeft met een dogmatische inhoud. Ook heeft
de scholastiek de rede niet als fundament. Het is daarom niet mogelijk om de scholastiek te binden tot
één algemene stroming. Beter is het om de scholastiek te zien als een algemene omschrijving waarbij
al het scholastieke onderzoek en onderwijs volgens een bepaalde methode wordt uitgevoerd. Deze
methode omvat een terugkerend systeem van concepten, onderscheidingen, analyseringen,
argumentatiestrategieën en disputatiemethoden. De middeleeuwse en protestantse scholastiek zijn
onderscheiden van andere vormen van theologie als het gaat om de methode die zij gebruiken in het
disputeren en argumenteren. De gereformeerde scholastiek werd aan de nieuw gevormde protestantse
academies en universiteiten onderwezen, waarbij gebruik werd gemaakt van de zogenaamde
scholastieke methode, die vervolgens terugging op middeleeuwse modellen.
Volgens Paul Kristeller geldt dit in het bijzonder voor het Italië van de vijftiende en zestiende eeuw.
Hij beschrijft dat: “The Renaissance is still in many respects an Aristotelian age which in part
continued the trends of medieval Aristotelianism, and in part gave it a new direction under the
influence of classical humanism and other different ideas”.3 Kristeller meent dat het humanisme het
beste verstaan kan worden als een expliciete reactie tegen de scholastieke beginselen, maar dat het in
zijn ontwikkeling uiteindelijk de scholastieke traditie van de middeleeuwen moest absorberen, zeker
wanneer het gaat om het dogma van de mens. Dezelfde gedachte wordt gevonden bij Charles
Trinkhaus die heeft opgemerkt dat wanneer er slechts aandacht wordt gegeven aan de filologische
activiteiten van de humanisten, het belang van de implementering van de bijbelse studies als grond
voor de zestiende eeuwse bijbelwetenschappen wordt onderschat. Wanneer het aristotelianisme
voornamelijk een methode is geworden, dan kon deze methode effectief gebruikt worden voor de
opkomende theologica rhetorica en de filosofie van de wil.4 Tussen het humanisme en de scholastiek
is een harmonie dan ook zeker mogelijk, zo blijkt ook uit het artikel van Joseph McLelland.5

1 Zoals W.J. van Asselt, Eef Dekker (red.), Reformation and Scholasticism; An Ecumenical Enterprise, Grand
Rapids: Baker Academic, 2001, pag. 11-43; W.J. van Asselt, P.L. Rouwendal e.a., Inleiding in de
Gereformeerde Scholastiek, Zoetermeer: Boekencentrum, 1998, en: RTOF, pag. 6-39.
2 Zie hiervoor de weergave van Van Asselt en Dekker, Reformation and Scholasticism, pag. 14-43.
3 Paul Kristeller, Florentine Platonism, in Church History 8, 1939, pag. 201-211.
4 Charles Trinkhaus, In Our Image and Likeness: Humanity and Divinity in Italian Humanist Thought, vol.1,
Chicago: University of Chicago Press, 1970, pag. 176.
5 Joseph C. McLelland, Peter Martyr Vermigli: Scholastic or Humanist, in PMVAIR, pag. 141-151.
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3.1.2 Spanning tussen humanisme en scholastiek.
Dit neemt echter niet weg dat er geen spanning tussen de beide stromingen blijft bestaan. De
scholastici maakten gebruik van een logisch-deductief model van redeneren wat grotendeels
overeenkwam met de klassieke kosmologie van Ptolemeüs en Aristoteles en de nadruk die zij hebben
gelegd op een geordende en nagebootste realiteit. Het humanisme daarentegen maakte eerder gebruik
van de menselijke studies zoals grammatica en retoriek om inzicht te krijgen in de problemen ten
aanzien van het menselijk gedrag. Deze beperkingen van de speculatie ten gunste van de praxis was
niet zozeer bedreigend voor de gegeven autoriteiten als wanneer de humanistische methoden werden
toegepast op teksten en dogma’s. McLelland merkt hierbij op dat “..the Paduan tradition represents
this confluence in an exemplary fashion, for its neo-Peripateticism was rooted in philological and
humanist methodology, while its scepticism was not essential (it did not affect Vermigli
substantially)”.6

Hij merkt hierbij op dat de gereformeerde scholastiek daarom complexer is dan eerder werd
voorgesteld.7 Voor hem geldt duidelijk dat diegenen die menen dat de middeleeuwse aristotelisch-
thomistische synthese de oorzaak van de ondergang van de christelijke theologie heeft betekent, en de
reformatie vervolgens hebben gezien als een nieuw en Bijbels begin, dit niet juist hebben gezien.
Eerder is er sprake van een complex patroon van methodologische continuïteit en confessionele
discontinuïteit8.
Het is om deze redenen dan ook niet langer mogelijk om te spreken van een radicaal discontinuïteits-
model, waarin wordt gedacht dat de post-reformatorische theologie een breuk betekent met de
reformatoren. Het moderne onderzoek heeft aangetoond dat het niet langer mogelijk is om vanuit een
a-historisch continuïteitsmodel te werken, waarin de nadruk wordt gelegd op de identiteit van de
reformatie en de orthodoxie, waar tegelijkertijd het zicht wordt verloren dat de orthodoxie niet alleen
teruggaat op de theologie van de reformatoren, maar ook op de bronnen van de patristiek,
middeleeuwen en renaissance en in het bijzonder hun methoden.9 De invloed van de Renaissance op
het post-reformatorische protestantisme is namelijk groot te noemen. De gereformeerde scholastiek
moet dus niet alleen verklaard worden vanuit de middeleeuwse scholastiek en gereformeerde
theologie, maar ook de invloed van de Renaissance zal hierbij betrokken moeten worden. Dat de
zogenaamde centrale-dogmatheorie uit de negentiende eeuw om deze reden te simplistisch is, is
daarom ook niet vreemd te noemen. Ook voor iemand als Calvijn geldt dat hij ten opzichte van
Thomas van Aquino, hoewel anders van methode, zeker niet volledig anti-scholastiek beschouwd kan
worden, zoals Breen heeft aangetoond.10

3.1.3 Christelijk geloof en filosofie.
De auteurs van ‘Reformed Thought on Freedom’ merken op dat het centrale thema voor de
theologische taak van de gereformeerde scholasticus terug gaat op Anselmus van Canterbury (1033-
1109), die aangaf dat het geloof zoekt om te verstaan (fides quaerens intellectum). De theologische
zoektocht om het verstaan betekende een zoektocht naar argumenten over de waarheid van het geloof.
Het geloof vertrouwt in God vanwege de waarheid van het geloof; het verstand kan echter redeneren
over de waarheid van dit geloof11. Ook Vermigli heeft vanuit deze achtergrond gewerkt, aangezien hij
meent dat het geloof en de Schriften antwoorden geeft op vragen die de filosofie laat liggen.
Vermigli maakt hierbij gebruik van de filosofische methoden en analyses om het geloof te bevorderen
en verstaanbaar te maken, zonder dat hiermee aan wordt gegeven dat Vermigli zich ook identificeert
met dit filosofisch systeem. Wél maakten de scholastici in het algemeen gebruik van filosofische
methoden om hun betoog te structureren en verhelderen. De gereformeerde scholastici in het bijzonder

6 PMVAIR, pag. 144, waarbij hij zich beroept op C. Vasoli, Umanesimo e Rinascimento, Palermo, 1969, pag.
169ff en C. Vasoli, La Dialettica e la Retorica dell’ Umanesimo, Milaan, 1968, pag. 310 ff.
7 PMVAIR, pag. 145.
8 Zie hiervoor: W.J. van Asselt, P.L. Rouwendal ea., Inleiding in de Gereformeerde Scholastiek, pag. 18-30.
9 RTOF, pag. 9-11.
10 Q. Breen, St. Thomas and Calvin, in John H. Bratt (red.), The Heritage of John Calvin, Eerdmans, 1978, pag.
30ff.
11 RTOF, pag. 13-14.
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werkten hierbij uit het filosofische kader van de ontologie, waaronder de filosofische analyse van de
realiteit wordt verstaan.12

McLelland meent dat Vermigli sterk beïnvloed is geworden door de aristotelische filosofie, waarin hij
door zijn leermeester Genua was doordrenkt. Genua maakt als cursusboek gebruik van De Anima en
zijn centrale vragen betroffen de eenheid van het handelde intellect en de onsterfelijkheid van de ziel;
deze vragen komen volgens Donnelley ook terug in Martyrs werken, maar hij voegt daaraan toe dat de
hoofdteksten waar Martyr uit geput heeft Aristoteles’ werken met betrekking tot de mens en de
maatschappij waren, in het bijzonder zijn Ethica.13

De humanist in Vermigli komt volgens McLelland naar voren wanneer hij zich in zijn denken en
schrijven richt op het handelen van de mens; dit handelen vormde voor hem de scopus van de
Schriften. McLelland beschrijft Vermigli als een populair aristotelisch denker, die zich vrij van de
Paduaanse speculatie gericht heeft op de ethische kennis om het menselijk gedrag te leiden. Daarbij
spreekt Vermigli in zijn geschriften als Aristoteles, wanneer hij denkt over het doel van alles, het
verkrijgen van het ware geluk, het einde van het leven en de geschikte wegen om het goede te
verkrijgen. Ook vormt de goddelijke voorzienigheid een belangrijk thema, waarbij hij de predestinatie
verbindt met de voorzienigheid. De verhouding van lichaam en ziel plaats hij in zijn christologie.14

McLelland wil echter betogen dat dit punt niet aangeeft dat Vermigli zich als aristotelische
scholasticus onderscheidt van de calvinistische visie op de mens, waarvoor geldt dat het ultieme doel
van die mens is dat hij God verheerlijkt en zich in Hem verlustigt. Het is een dogma van de mens dat
bedoeld is om het bijbelse thema van de mens die geschapen en bedoeld is voor de eeuwige
gelukzaligheid. Dit leerstuk is pragmatisch en niet speculatief.
De invloed van Aristoteles wordt duidelijker wanneer Vermigli ontologische en logische categorieën
onderscheidt. Ditzelfde geldt voor zijn gebruik van syllogismen en de viervoudige causaliteit en
teleologie van Aristoteles. Zijn stijl is daarbij duidelijk zowel aristotelisch als scholastisch te noemen:
zijn commentaar vormt zich rondom het gebruik van de scholia, waarbij de middeleeuwse quaestio
impliciet aan bod komen.
Donnelly heeft hierbij opgemerkt dat Vermigli Thomas kritisch heeft gebruikt; het is dan ook teveel
om hem een calvinistische thomist te noemen. Wel kon Vermigli in veel zaken met Thomas
instemmen, zeker wanneer het gaat om de aard van de theologie, die Thomas omschreef als een
wetenschap waarvan de principes uit de openbaring afkomstig zijn.15 Martyr heeft op pragmatische
wijze gebruik gemaakt van Aristoteles waaruit een duidelijke interactie tussen het humanisme en de
scholastiek blijkt. In zijn commentaren bijvoorbeeld maakt hij duidelijk gebruik van de typologie.
McLelland merkt hierbij op: “Indeed, so fond is he of concepts such as archetype/ ektype, signs
(particularly in refuting anthropomorphic and anthropopathic hermeneutics) and tropes, that he could
be interpreted as humanist, rhetorican, Platonist quite easily at certain points, especially in the old
Testament commentaries”.16

Uit zijn commentaar op Aristoteles wordt in het bijzonder duidelijk op welke wijze Vermigli zich
verhoudt tot de filosofie in het algemeen en Aristoteles in het bijzonder.17 In boek 1:6 en 2:6 spreekt
Vermigli over de analogie op een thomistische manier. Al in de openingswoorden op zijn commentaar
wordt duidelijk gemaakt op welke wijze Vermigli denkt over de relatie van de theologie met de
filosofie. Hij beschrijft hoe al de menselijke kennis of geopenbaard of verkregen is. In de eerste plaats
geldt dit als theologie, in de tweede plaats als filosofie. Het spreken in dergelijke onderscheidingen

12 Idem, pag. 17-19.
13 Donnelly in zijn CALVIN, pag. 16, 85ff., 96ff.
14 VWG, pag. 203-220.
15 J.P. Donnelly, Calvinist Thomism, in Viator 7, 1976, 441-455 en J.C. McLelland, Calvinism Perfecting
Thomism? Peter Martyr Vermigli’s Question, Scottisch Journal of Theology, 31:4, 1978, 571-578.
16 PMVAIR, pag. 149.
17 Vermigli, In Primum, Secundum et Tertii Libri Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, Clariss. & doctiss. Viri
D. PETRI MARTYRIS Vermilij, Florentini, Sacrarum Literarum in Schola Tigurina Professoris, Commentarius
Doctissimus, Zurich: Christoph Froschauer, 1563. Hier gebruikt in de vertaling van Kenneth Austin, Stephan
Beall, Leszek Wysocki, als onderdeel van de Peter Martyr Library, deel 9; Peter Martyr Vermigli, (Emidio
Campi, Joseph C. McLelland, ed.), Commentary on Aristotele’s Nicomachean Ethics, Kirksville: Truman State
University Press, 2006.
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komt steeds weer in Martyrs denken terug, waarbij het onderscheid sterk beïnvloed wordt door een
realisme of empirisme van de aristotelische traditie. Op deze wijze wordt zijn concept versterkt,
waarin wordt uitgewerkt hoe God Zich aan de beperkte menselijke capaciteiten aanpast, door Zichzelf
te vernederen, zodat Hij de mens kennis van Zichzelf kan verschaffen.
In zijn uiteenzetting over methoden bespreekt Martyr een drievoudige procedure: (i) de omvang van
een bijbelse tekst rust op zijn verklaring vanuit theologische loci, (ii) grammaticale en tekstuele zaken
moeten voor een uiteindelijke weergave van een tekst geanalyseerd worden en (iii) de verklaring bevat
een morele dimensie.
Aangezien Aristoteles zijn commentaar begon met een bespreking over het goede dat uiteindelijk het
doel is van de mens, heeft Martyr de ultieme mogelijkheid om een weergave te geven van de
verschillen tussen de notitae van de filosofie en de theologie. Direct blijkt hieruit dat voor Vermigli de
Schriften uiteindelijk de norm dienen te zijn, zodat hij Aristoteles op grond van deze Schriften
tegenspreekt. Hij geeft aan dat de niet-wedergeboren mens neigt naar het kwade. Zelfs wanneer de
hogere van deze zaken zich richten tot de meer nobele zaken door hun basale verlangens te
overstijgen, dan nog missen zij de genade om het hogere, goddelijke doel te bereiken. Eenzelfde
onderscheiding wordt in De Libero Arbitrio teruggevonden.18

Vermigli meent dat hij Aristoteles hierin ten diepste niet tegenspreekt maar eerder aanvult, omdat hij
immers niets wist van geloof, hoop en liefde noch van de genade en van Gods Geest. Voor Vermigli is
daarom ook duidelijk dat de heilige Schriften in deze zaken beter zijn dan de filosofie, aangezien zij
spreken van twee soorten van doelen voor mensen; het ene doel wordt verkregen terwijl men hier op
aarde nog leeft, terwijl op het tweede doel gewacht wordt.
De structuur van Aristoteles’ boek wordt op deze manier door Vermigli gebruikt om zijn gedachten te
structureren en hoewel hij de onderscheidingen die in het tekstboek geregeld naar voren komen
gebruikt, ontwikkelt hij zijn theologie van rechtvaardigende genade. Voor Vermigli geldt dat de
Schriften op dezelfde manier als Aristoteles duidelijk maken dat de kennis van het menselijke doel
nuttig is en dat de menselijke vermogens hun waarde en krachten ontvangen vanuit hun einden. Maar
slechts de Schriften vervullen Aristoteles’ vereiste voor de hoogste wetenschap, en dat is die
wetenschap waardoor de kunsten en regels ontworpen worden.
Uit het gebruik van Aristoteles door Martyr ademt de syntheseleer van Thomas van Aquino. Vermigli
gebruikt de filosofie dan ook kritisch, waarbij de Schriften voor hem het doorslaggevende oordeel
voor deze kritiek vormen. Eenzelfde houding is Vermigli mogelijk tegengekomen bij het uitgangspunt
van de humanist Pico Della Mirandola (1463-1494) die aangaf dat de filosofie de waarheid zoekt, de
theologie de waarheid vindt, en de religie de waarheid bezit. Vermigli’s afkomst is dan ook niet te
zoeken in het nominalisme, maar in het Thomisme van zijn jaren in Padua of in ieder geval in zijn
lezing van Aristoteles, zo stelt McLelland.19 Donnelly merkt daarbij nog op: “Vermigli agrees with
Aquinas far more often than he acknowledges. There are vast areas of agreement because the
theologies of both are a synthesis of Scripture and Aristotelian philosophy”.20

Vermigli maakt dan ook veelvuldig gebruik van de filosofische onderscheidingen, zonder dat hij
hiermee aangeeft dat hij tot deze theologische of filosofische stroming behoort. Op het moment dat hij
een theologisch onderwerp behandelt, ontwikkelt hij een raamwerk van systematische en conceptuele
analyse, waarbinnen de zogenaamde autoriteiten worden gebruikt. Hierbij speelde de logica als
filosofische discipline, die de structuur van proposities en argumenten bestudeert, door hun formele
geldigheid te onderzoeken, een belangrijke rol. In het geval van de bespreking van de vrije wil
gebruikten de reformatoren in het algemeen de zogenaamde modale logica, waarbij in het bijzonder
wordt ingegaan op de onderscheidingen en het gebruik van “het is noodzakelijk dat” en “het is
mogelijk dat”.

3.1.4 Het gebruik van auctoritas.
Dankzij nieuw onderzoek komt men steeds meer tot een meer gecontextualiseerde historische analyse,
zodat de versimplificeerde en algemene uitspraken en tegenstellingen uit oudere onderzoeken steeds
meer onder kritiek zijn komen te staan. Om die reden moet de manier waarop Luther en Calvijn de

18 Zie par. 6.1.4, pag. 57.
19 VWG, pag. 150.
20 Donnelly, Calvinist Thomism, pag. 143.
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scholastiek hebben behandeld, als algemeen hermeneutisch principe gebruikt worden om de
scholastiek te lezen. Iedere scholasticus gebruikt bepaalde termen op zijn eigen manier en bij iedere
scholasticus zal opnieuw nagegaan moeten worden welke betekenis hij aan termen toekent.21

Ditzelfde geldt voor de wijze waarop een zogenaamde autoriteit (auctoritas) wordt gebruikt.22 De
gereformeerde theologen lazen de bronnen van de Schrift en traditie niet in de historische zin van de
voortgaande traditie, maar als autoriteiten van de waarheid. Zij werden niet historisch beschouwd,
maar systematisch, als een zelfevidente entiteit, die vormgegeven werd in teksten vol waarheden.
Een auctoritas werd vanwege de (kerkelijke of intellectuele) inhoud gezien als gezaghebbende tekst,
die de waarheid representeert. Deze autoriteiten worden dan ook niet geciteerd om de eigen
systematische positie te verdedigen, maar zij representeren de systematische waarheid zelf. De
scholasticus werkte dan ook niet met het streven om het eigen standpunt te verdedigen, maar eerder
om de waarheid van een gedachte aan te tonen.
De teksten die door de scholastici worden aangehaald moeten dan ook niet worden gelezen vanuit de
historische context, waarbij wordt nagegaan welke plaats zij binnen de traditie of voor de auteur
hebben ingenomen. De teksten worden systematisch, in overeenstemming met de waarheid gebruikt.
Niet de historische waarheid telde, maar de systematische waarheid, in zoverre deze waarheid
overeenkwam met het eigen raamwerk. De autoratieve tekst bevatte waarheid en kon daarom gebruikt
worden om het onderwerp dat ter discussie stond te verduidelijken, maar niet vanuit de
oorspronkelijke betekenis.
Om de tekst op deze manier te kunnen gebruiken, maakte men naast de filologische exegese en
semantische criteria gebruik van de hermeneutische norm van objectieve waarheid. Om die reden kon
eenzelfde citaat door verschillende auteurs anders gebruikt worden; het citaat was namelijk een uiting
van de onderliggende waarheid. Het is om deze reden niet mogelijk om de aan de hand van de
historische betekenis van een citaat of aangehaalde tekst te bepalen wat de auteur probeert te zeggen.
Hij gebruikt het citaat of de tekst namelijk op zijn eigen manier, zodat de waarheid van het eigen
raamwerk geïmplanteerd werd in de interpretatie van deze bronnen.
Zoals uit de volgende hoofdstukken zal blijken is het van belang om deze uitgangspunten voor ogen te
houden. Ook Vermigli gebruikt veel zogenaamde autoriteiten, maar wel op zijn eigen manier. Door dit
te doen is het voor hem mogelijk om zichzelf duidelijk in de traditie te plaatsen.
Het is daarom niet geoorloofd om aan de hand van het aantal verwijzingen naar een auctoritas te
stellen dat de auteur hiermee op een historische manier zijn affiniteit met deze filosofische of
theologische traditie aantoont.

3.2 Deelconclusie.
Uit dit onderdeel werd duidelijk dat Vermigli’s denken over de vrije wil binnen de historische context
van de gereformeerde scholastiek geplaatst moet worden, waarbij de uitgangspunten uit het moderne
reformatieonderzoek daarom ook van betekenis zijn voor de lezing en bestudering van Vermigli.
De vraag of Vermigli eerder een scholasticus of humanist was kan niet eenvoudig beantwoord worden.
Eerder moet er gesproken worden van een synthese, waarbij hij de filosofie op thomistische wijze met
de theologie wilde verbinden, waarbij voor hem gold dat de theologie de filosofie duidelijk overstijgt.
Vermigli meende dat de Schriften het denken van Aristoteles duidelijk overstijgen.
De aristotelische invloed op Vermigli komt onder andere tot uiting in de methoden die hij gebruikt om
tot kennis te komen, alsook de wijze waarop hij spreekt over het ultieme doel van de mens; zich
eeuwig in God te verlustigen. Dat is voor Vermigli echter alleen mogelijk wanneer iemand door Gods
soevereine wil uitverkoren is. En dat brengt ons bij een van de pijlers van Vermigli’s denken: de
predestinatie.

21 RTOF, pag. 18.
22 RTOF, pag. 14-16.
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4.0 De Libero Arbitrio: Theologisch kader.

4.0.1 Werkwijze.
Het denken over de wil staat bij Vermigli niet op zichzelf. Het is ingekaderd in het bredere geheel van
zijn theologisch denken, waarbij de leerstukken van de predestinatie en voorzienigheid de meest
wezenlijke onderdelen zijn. In het denken over de (vrije) wil van de mens komt immers als vanzelf de
vraag naar boven welke plaats deze wil inneemt ten opzichte van Gods wil en handelen. Daarnaast
behandelt Vermigli de wil ook in een traktaat waarin hij nagaat of God de Auteur van de zonde is.
Vermigli spreekt op verschillende plaatsen in zijn commentaren over de vrije wil. Hij doet dat steeds
echter binnen een andere context met een andere theologische vraagstelling. Om die reden heb ik
ervoor gekozen om de onderdelen thematisch te behandelen.1 Zo zal ik eerst de predestinatie
behandelen, vervolgens de voorzienigheid en tenslotte het traktaat over de zonde.

4.1 Over de predestinatie.

4.1.1 Inleiding.
In het denken van Vermigli neemt de predestinatie niet de belangrijkste plaats in. Toch was het een
van de leerstukken die Vermigli op veel momenten in zijn leven moest verdedigen, zodat zijn naam er
al snel mee wordt verbonden.2 Het is om die reden dat ik deze bespreking begin met dit leerstuk.
Kenmerkend hiervoor is dat hij spreekt over zowel een verkiezing als verwerping. In zijn
commentaren op Genesis en Romeinen heeft hij over de predestinatie en de rol van de menselijke wil
daarin gesproken. Frank A. James is in zijn studie nagegaan welke plaats de predestinatie in het
denken van Vermigli inneemt en de uitkomsten van zijn onderzoek zijn van belang om Vermigli’s
denken over de wil op de juiste manier te kunnen plaatsen.3 In dit onderdeel maak ik daarom veel
gebruik van zijn studie.

4.1.2 Commentaar op Genesis.

4.1.3 Soteriologie.
Voor James is het duidelijk dat Vermigli al voor zijn eerste verblijf in Straatsburg duidelijke
gedachten rondom het leerstuk van de predestinatie heeft gekend.4 Aan de hand van de geschiedenis
van Jakob en Ezau in zijn commentaar op Genesis (1543-44) wordt duidelijk hoe Vermigli de
predestinatie ziet.5 Met een beroep op Romeinen 9 maakt Vermigli duidelijk dat het Gods soevereine
vrijmacht is geweest waardoor Jakob behouden werd en Ezau gehaat. James maakt helder dat Vermigli
een infralapsarisch denker is geweest, waarbij de predestinatie duidelijk binnen de soteriologie wordt
geplaatst. De predestinatie werd pas nodig nadat de zondeval heeft plaatsgevonden.6

James maakt duidelijk dat Vermigli de predestinatie op twee manieren onderscheidt. Zo gebruikt hij
de term om al Gods soteriologisch handelen in de eeuwigheid te beschrijven. Wanneer hij echter de
meer engere betekenis van de predestinatie gebruikt legt hij de nadruk op de positieve kant van het
besluit van God, de verkiezing.
James analyseert de wijze waarop Vermigli het besluit van God (propositum Dei) gebruikt en
concludeert hieruit dat (a) dit haast synoniem is met de wil van God. (b) Daarnaast is het besluit van
God volledig vrij. Er is niets in de mens te vinden op grond waarvan God bewogen zou kunnen

1 Hieruit blijkt ook dat hij in een andere context ook dezelfde dingen weergeeft; voor zover mogelijk heb ik deze
‘herhalingen’ weggelaten, maar vanwege de leesbaarheid en de lijn van zijn betoog kon dit niet altijd gebeuren.
2 Zie voor de discussie over de plaats van de predestinatie in Vermigli’s denken de bespreking van James, in
PMVAP, pag. 31-36, als ook CALVIN, pag. 124-169, in het bijzonder pag. 140-149.
3 Zie daarvoor zijn PMVAP.
4 PMVAP, pag. 40-61.
5 Zie hiervoor Petrus Martyr Vermigli, In Primum Librum Mosis, qui Vulgo Genesis Dicitur, Commentarii
Doctissimi d. Petri Martyris Vermilii Florentini ... / Addita Est Initio Operis Vita Eiusdem a Josia Simlero
Tigurino Descripta ; Accesserunt Praeterea in hac Editione, Octo Postrema Capita Huius Libri, Ludovico
Lavatero Interprete .... - Tiguri : Christophorus Froschoverus, 1579. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van het
exemplaar dat in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg ligt (kluis 1081 d7).
6 Zie voor de discussie hierover PMVAP, pag. 88-89.
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worden om de mens te predestineren. Hierbij is de vrije wil van God een uiting van Zijn goddelijke
soevereiniteit. Vermigli schrijft aan het besluit van God daarom de ultieme soteriologische causaliteit
toe; Gods soevereine, vrije wil determineert de onderscheiden plaatsen van Jakob en Ezau.
Het commentaar op Genesis werd samengesteld uit de collegestof voor zijn studenten. Hierbij bond hij
zijn studenten op het hart om de hoofdpunten rondom de predestinatie voor ogen te houden, omdat
hierin anders ontsporingen plaatsvinden. Uit deze ‘herinneringen’ die Vermigli zijn studenten voor
heeft gehouden worden zijn grondposities duidelijk.
(1) Zo wijst hij hen er allereerst op dat ieder mens door de zonde in Adam schuldig staat voor God.
Niemand heeft ergens anders recht op dan op de eeuwige ondergang, waaruit God in Zijn genade
sommigen redden wil.
(2) Daarnaast wijst hij zijn leerlingen op het soevereine recht van God over Zijn schepping.
(3) Wanneer er vervolgens gevraagd wordt waarom sommige zondaren wel en anderen niet worden
gered merkt hij op dat het Gods recht is om te doen met Zijn eigendom wat Hij wil.
(4) Ook wijst hij zijn leerlingen op het belang om te beseffen dat sterfelijke mensen de wegen van de
oneindige God niet kunnen verstaan. Het is om die reden dat hij zijn studenten er vervolgens op wijst
dat christenen God op de hoogst mogelijke wijze dankbaar dienen te zijn voor hun predestinatie.
(5) Tenslotte wijst hij de leerlingen op het belang om onbekeerden het evangelie en de woorden over
de zaligheid niet te onthouden. Een deel van deze onbekeerden is immers gepredestineerd en moet met
het evangelie in aanraking worden gebracht.

4.1.4 Bespreking.
Uit dit alles wordt duidelijk dat Vermigli benadrukken wil dat de mens vanuit zichzelf schuldig staat
voor God en God in Zijn soevereine genade zondaren zalig maakt. Hierin handelt Hij in
overeenstemming met Zijn eigen, vrije wil. Daarnaast spoort Vermigli mensen juist aan om het
evangelie te verkondigen, zodat hij niet tot een zekere passiviteit vervalt. Ook blijkt uit deze woorden
dat God gebruikt maakt van de verkondiging van het evangelie om zondaren tot Hem te trekken.

4.1.5 Commentaar op Romeinen.

4.1.6 De wil en de predestinatie.
De hoofdlijnen die Vermigli in zijn commentaar op Genesis heeft uitgezet, werkt hij verder en
uitgebreider uit in zijn commentaar op de brief aan de Romeinen uit 1558, dat gebaseerd is op de
colleges die in 1550-1552 te Oxford werden gehouden. Dit commentaar bevat geen nieuwe gedachten
met betrekking tot de predestinatie, terwijl er wel sprake is van een aantal ‘verdiepingen’. Dit maakt
dat James kan concluderen dat Vermigli alreeds in een vroeg stadium een vaste kijk op dit leerstuk
heeft gekend.7 Voor deze studie is het commentaar op de brief aan de Romeinen van bijzonder belang
omdat Vermigli in dit commentaar het fundament heeft gelegd, waarop hij enkele jaren later zijn De
Libero Arbitrio gefundeerd heeft.
In hoofdstuk 9 gaat Vermigli in op de betekenis van de predestinatie. Opnieuw wijst hij er op dat de
predestinatie verstaan moet worden binnen de soteriologie. De predestinatie is voor hem het meeste
wijze doel van God, waardoor Hij al voor alle eeuwigheid heeft bepaald om diegenen die Hij heeft
liefgehad in Christus te roepen tot aangenomen kinderen, om door het geloof gerechtvaardigd te
worden, om vervolgens diegenen te verheerlijken door goede werken, die gelijkvormig zullen worden
aan het beeld van de Zoon van God, zodat in hen de glorie en genade van de Schepper verklaard
zouden worden.8

4.1.7 Propositum Dei.
Opnieuw blijkt uit het besluit van God (propositum Dei) het exclusieve van Gods soevereine wil om
verloren zondaren zalig te maken. God heeft hierbij niet alleen het recht om te kiezen, maar Hij doet

7 PMVAP, pag. 89.
8 ROM, 411: “Dico igitur, praedestinationem esse sapientissimum propositum Dei, quo ante omnen aeternitatem
decrevit constanter, eos, quos dilexit in Christo, vocare ad adoptionem filiorum, ad iustificationem ex fide, et
tandem ad gloriam per opera bona, quo conformes fiant imagini filij Dei, utque in illis declaretur Gloria, et
misericordia creatoris”.
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dit ook in volledige vrijheid. Daarnaast gebruikt Vermigli Gods besluit om de verwerping duidelijk te
maken. Zijn omschrijving van deze verwerping is dan ook het tegenovergestelde van de verkiezing.
Voor Vermigli is het duidelijk dat God eveneens in Zijn soevereine vrijheid kiest wie Hij in de zonden
laat liggen en voorbijgaat. Onder de verwerping verstaat hij: “We kunnen de verwerping definiëren als
het meest wijze besluit van God (propositum Dei) waarbij Hij zonder enig onrecht, voor alle
eeuwigheid heeft bepaald om diegenen, die Hij niet liefgehad heeft, niet genadig te zijn, maar voorbij
te gaan, zodat Hij in hun rechtvaardige veroordeling Zijn toorn over de zonden en Zijn heerlijkheid
zou verkondigen”.9 Anders dan sommige laat-middeleeuwse godgeleerden of zelfs enkele protestanten
die terughoudend waren in het formuleren van het leerstuk van de verwerping, kende Vermigli in dit
opzicht geen enkele verlegenheid.10 “Onder de verwerping verstaan we het besluit van God om niet
genadig te zijn. Dit besluit is niet minder vrij dan het andere besluit om wel genadig te zijn”, zo geeft
Vermigli aan.11

Gods relatie tot de verkorene is hetzelfde als Zijn relatie tot de verworpene. Door te verwijzen naar de
geschiedenis van Jakob en Ezau, zoals eerder in zijn commentaar op Genesis, maakt hij duidelijk dat
één van de twee broers verkoren en de andere verworpen werd vanwege Gods wil.12 Op deze wijze wil
Vermigli duidelijk maken dat er twee verschillende soteriologische bestemmingen zijn, terwijl er
sprake is van één vertrekpunt. Hij wil dan ook de nadruk leggen op het vrije van Gods wil, maar haast
zich hierbij te zeggen dat in de verwerping niet gesproken kan en mag worden van een tirannieke,
irrationele of zelfs nukkig besluit van God. In Gods besluit tot verwerping wordt Gods
rechtvaardigheid weergegeven, en dat is ook het doel van dit besluit.
Met betrekking tot de verwerping vormt Vermigli vervolgens een aantal hoofdpunten.
(1) Voor Vermigli is het duidelijk dat het slechts Gods rechtvaardige en ondoorgrondelijke wil is dat
mensen verworpen worden. Zonden kunnen hiervan niet de oorzaak zijn, omdat, wanneer dit wel het
geval zou zijn, niemand verkoren zou worden.13

(2) De verwerping ziet hij als een passieve uiting van Gods soevereine wil. Onder passief verstaat
Vermigli meer dan slechts een toelaten en minder dan een actief willen. James schrijft hierover: “God
engineers and orchestrates individuals and events without coercion in order to produce His
predetermined soteric result”.14 Het dubbele beeld dat hierdoor ontstaat is het beeld van God waarin
Hij sommige zondaren actief redt, terwijl Hij anderen bewust en verborgen voorbijgaat.
(3) Vermigli maakt een duidelijk onderscheid tussen de verwerping en veroordeling. De verwerping
ziet terug op het besluit dat in de eeuwigheid werd gemaakt, waarbij de grond wordt gevonden in de
soevereine wil van God. De veroordeling heeft een temporele oriëntatie, waarbij de causaliteit wordt
gevonden binnen het raamwerk van de oorspronkelijke en actuele zonden. Vermigli geeft hierbij aan
dat de zonden de oorzaak van de verdoemenis zijn, maar niet van de verwerping.15 Gods rol in de
veroordeling wordt gevonden in de instelling en uitvoering van het algemene principe dat zonden
bestraft moeten worden. De veroordeling is de uiting van goddelijke gerechtigheid.
(4) Vervolgens gaat Vermigli na in hoeverre er binnen de verwerping sprake is van noodzakelijkheid.

4.1.8 Predestinatie en noodzakelijkheid.
Allereerst geeft hij een algemene verklaring voor noodzakelijkheid weer, waarin hij aangeeft dat
“noodzakelijkheid gedefinieerd wordt als dat wat niet anders kan zijn”.16 Hierbij maakt hij een aantal
onderscheidingen, omdat hij de bestaande onderscheidingen niet toereikend vindt. Zo spreekt hij over

9 ROM, 413: “Sit igitur reprobatio, sapientissimum Dei propositum, quo ante omnem aeternitatem decrevit
constanter absque ulla iniustitia eorum non misereri, quos non dilexit, sed praeterijt: quo iusta illorum
condemnation iram suam erga peccata et gloriam declaret”.
10 Heinrich Bullinger, Vermigli’s collega in Zürich kende bijvoorbeeld leer van de verwerping, zie daarvoor J.
Wayne Baker, Heinrich Bullinger and the Convenant, Athene: Oh, 1980, pag. 27-54.
11 ROM, 414-415: “Per reprobationem intelligamus Dei propositum non miserendi. Illud enim non minus
liberum est, quam propositum liberandi”.
12 ROM, 417: “Nam cum vellet ostendere, alterum ex duobus fratribus assumi, alterum rejici, libera tantum Dei
voluntate…”.
13 ROM, 413: “Ad haec si peccatum esset vera causa reprobationis, tum nullus eligeretur…”.
14 PMVAP, pag. 81.
15 ROM, 414: “Peccata causae quidem sunt, cur damnemur non tamen cur a Deo reprobemur”.
16 ROM, 434: “Necessarium difiniri, quod non possit aliter se habere”.
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de necessitates certitudinis, waarmee hij de noodzakelijkheid van waarheid of onfeilbaarheid aanduidt.
Deze noodzakelijkheid ziet op Gods eeuwige kennis, die niet beïnvloed kan worden en wordt daarom
ook wel omschreven als de goddelijke noodzakelijkheid. Daarnaast spreekt hij ook over de
necessitates coactionis, waarmee hij de noodzakelijkheid van dwang aanduidt. Deze noodzakelijkheid
gaat door middel van kracht of dwang tegen de wil in. Na deze algemene onderscheiding bespreekt
Vermigli drie vragen, die zeker voor de bespreking van de (vrije) wil van belang zijn.
(a) Zo vraagt hij zich af of de predestinatie en verwerping een noodzakelijkheid insluiten. Met behulp
van de bovengenoemde onderscheiding antwoordt hij dat zij wel een necessitates certitudinis
bewerken, maar geen necessitates coactionis, omdat kracht en dwang tegen de aard van de wil zijn.
Wanneer de wil namelijk iets onwillig zou doen, kan er niet worden gesproken over de wil, maar over
‘de niets’, omdat het eigen is aan de wil om te willen. De necessitates certitudinis blijkt echter uit de
Schriften, zo merkt hij op.17 De menselijke handelingen zijn vrij van de noodzakelijkheid van dwang,
ook al zijn deze handelingen voorgeschreven door God en ook al moeten zij gebeuren met de
noodzakelijkheid van zekerheid.
(b) Vervolgens gaat Vermigli in op de vraag of de menselijke vrije wil wordt gehinderd wanneer de
predestinatie en verwerping een necessitates certitudinis impliceren. Vermigli benadrukt als eerste dat
er niets kan zijn dan dat wat God wil dat er is en dat wat God wil, bewerkt Hij in de mens.18

Tegelijkertijd wil Vermigli houden staan dat de goddelijke noodzakelijkheid (necessitates certitudinis)
zichzelf zo uit, dat de natuurlijke orde van dingen niet wordt veranderd of de capaciteit van de
menselijke wil wordt vernietigt. God dwingt dan ook niemand tegen zijn wil in, ook al schenkt Hij de
verworpenen niet dezelfde genade als de uitverkorenen. De necessitates certitudinis zorgt ervoor dat
de uitverkorenen niets doen waardoor zij hun zaligheid kwijtraken. Op deze manier houdt hij zowel de
goddelijke noodzakelijkheid staan, alsook de natuurlijke orde.
Hierbij gaat hij bij verschillende kerkvaders na hoe zij hebben gesproken over de vrije wil. Een zekere
mate van overeenstemming vindt hij bij Origenes (c. 185-253/254)19, Ambrosius (339-397)20 en
Chrysostomus (347-407)21, maar in het bijzonder bij Augustinus (354-430)22. Ook behandelt hij de
klassieke heidense autoriteiten, Cicero, de Stoïci en verschillende andere filosofen, maar hun visies
wijst hij op grond van de Schriften af. Cicero wijst hij af omdat hij bevestigt dat de vrije wil de
goddelijke voorkennis uitsluit. De Stoïci en de andere filosofen worden afgewezen omdat zij de
menselijke wil op een ongepaste wijze toeschrijven aan het Noodlot, wat uiteindelijk leidt tot
onverantwoordelijk gedrag.23

4.1.9 God en de zonde.
Vervolgens gaat Vermigli na op welke wijze God in relatie staat tot de menselijke zonde. Hierbij laat
hij zowel de goddelijke soevereiniteit als de menselijke verantwoordelijkheid volledig staan. Vanuit
het ene perspectief geeft hij aan dat de Godheid geen zonde op de mensheid legt. Aan de andere kant
geeft hij echter aan dat God op een zekere manier de oorzaak is van de zonde. Hij beroept zich hierbij

17 ROM, 435: “Nec concedimus plane ex praedestinatione necessitatem coactionis: repugnant enim voluntati
coactio et violentia. Nam si nolens ageret, iam non voluntas, sed noluntas, ut ita dicam… Colligitur ergo ex his
omnibus, quam apertissime istam certitudinis vel infallibilitatis necessitatem a scripturis poni…”
18 ROM, 436: “Nihil enim potest exstare, nisi quod Deus voluerit, et quod vult Deus, id in nobis efficit”.
19 Origenes (C. 185-253/254); kerkhistoricus, één van de belangrijkste verdedigers van het christelijk geloof in
de derde eeuw.
20 Ambrosius van Milaan (339-397); Bijbelverklaarder, voorzag in een model voor middeleeuws concept van
kerk-staat relaties; leraar die geleid heeft tot de bekering en doop van Augustinus; bisschop, die kerk zag
ontstaan boven de ruïnes van het Romeinse rijk.
21 Johannes Chrysostomus (347-407); kerkvader, bijbelverklaarder en aartsbisschop van Constantinopel. De ijver
en helderheid van zijn prediking zorgden ervoor dat hij de naam ‘goudenmond’ kreeg.
22 Aurelius Augustinus (354-430); theoloog, filosoof, kerkvader. Staat in het bijzonder bekend om zijn strijd
tegen het manicheïsme (waartoe hij eerder zelf behoorde), het donatisme en pelagianisme. Zie hiervoor: J. van
Oort, Augustinus; facetten van leven en werk, Kampen 1989 en Allan D. Fitzgerald (ed.), Augustine Through the
Ages; An Encyclopedia, Grand-Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1999.
23 ROM, 436-438.
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op Romeinen 9, waaruit hij concludeert “dat niet ontkend kan worden dat God op een zekere manier…
de zonde wil”.24

De gedachte die achter deze opvatting schuilgaat is de opvatting dat alle dingen hun bestaan en
onderhouding van de Godheid ontvangen, de zogenaamde voluntas beneplaciti. In Vermigli’s concept
van goddelijke causaliteit wordt de zonde met God verbonden als de uiteindelijke grond voor het
bestaan. God, als de Schepper en Onderhouder van alle dingen is de oorzaak van al het menselijk
handelen, inclusief de zonden. God is de oorzaak van de zonde, in die zin dat Hij alles wat gebeurt
schept en regeert (gubernat), zelfs de handelingen van zondige mensen. “Er kan niets zijn waarvan
God niet wil dat het er niet is”, zo merkt Vermigli op.
Vermigli ontkent echter dat de goddelijke noodzakelijkheid mensen dwingt om te zondigen.25 De
goddelijke regering van de zonden betekent voor hem dan ook eenvoudigweg een bevestiging dat de
voorzienigheid van God niet alleen de goede werken bewerkt, maar ook de zonden. Hieruit blijkt voor
James overduidelijk dat Vermigli Augustinus’ duale verstaan van de zonde overneemt, waardoor hij
een onderscheid maakt tussen de zonde als actus en de zonde als privatio boni (ontbreken van het
goede). Hij merkt op: “To the extent that sin is an act in distinction from what it produces, it is
something in which God is the co-author. But sin as privation is nothing, something which has no
existence, and as such it has no cause properly speaking”.26 God is de Auteur van zondige daden, maar
niet van hun zondigheid.27

Ook al zijn de zonden op een zekere manier onderworpen aan de wil van God, toch worden zij niet op
dezelfde manier door Gods wil voorgebracht als de goede werken. Met betrekking tot de goede
werken schept en onderhoudt God de daden niet alleen, maar Hij beweegt de wil ook om goede daden
te doen. Voor de zonden geldt echter dat de goddelijke causaliteit zich beperkt tot het bestaan en het
onderhouden van de daad op zich, waarbij Hij zich onthoudt van de zondige daad op zichzelf.
James geeft in zijn bespreking aan dat Vermigli op sommige moment zelfs verder gaat dan het spreken
over het regeren van daden, en aangeeft dat God bepaalde daden bewerkt. Vermigli spreekt dan echter
in het kader van opgelegde zonden, waarbij deze zonden een rechtvaardige straf van God zijn op de
zonden. Het opleggen van bepaalde zonden op zondaren is de uiting van Gods gerechtigheid. De
zonden verdienen volgens Vermigli vanwege hun aard dan ook de meest diepe gerechtigheid.28

In dit kader spreekt Vermigli ook over de zondeval van Adam. God wist dat Adam in zonde zou vallen
en ook dat Hij door hem meer genade te geven dit kon voorkomen. Het lag in Gods kracht om Adams
val te voorkomen, maar God wilde dit in Zijn verborgen en onuitsprekelijke wijsheid niet.29 “God
wilde de eerste zonde dan ook op een zekere manier, en was op een zekere manier hiervan ook de
Auteur”, zo merkt hij op.30 Nog duidelijker blijkt dit uit zijn opmerking dat God Adam immers de
mogelijkheid heeft gegeven om te zondigen, voor een vrouw heeft gezorgd die hem verleidt heeft tot
het zondigen, en hem de kracht schonk waardoor hij God ongehoorzaam kon worden.31

(c) Tenslotte geeft Vermigli aandacht aan de vraag of Gods voorkennis en predestinatie Gods
gerechtigheid jegens mensen niet uitsluit. Vermigli is hierin stellig: hij ontkent dat de necessitates
certitudinis God onrechtvaardig maakt. Ook al gebruikt God de zonden voor onderscheiden
doeleinden, toch betekent dit niet dat dit een excuus mag vormen om te zondigen. Vermigli wil
duidelijk houden staan dat de goddelijke wil zowel goed is in het veroordelen als in de verwerping. In
de verwerping oefent Gods wil een forensische gerechtigheid uit. God houdt de mens verantwoordelijk
voor zijn overtredingen van de goddelijke eisen, zodat het rechtvaardig is dat Hij alle zonden
veroordeelt, of het nu gaat om de oorspronkelijke of actuele zonden. De goddelijke straf is slechts

24 ROM, 423: “Ut huic difficultati satisfiat, primum meminisse debebunt, negari non posse, Deum quoquo modo
velle…peccatum”.
25 ROM, 436.
26 PMVAP, pag. 84.
27 Zie voor een uitgebreide verklaring van deze opvatting par. 4.3, pag. 42.
28 PMVAP, pag. 85.
29 ROM, 427, 431.
30 ROM, 427: “Unde apparet Deum illud peccatum quodammodo voluisse, ac euis quada[n] tenus fuisse
auctorem…”.
31 ROM, 427: “Destinaverat praeterea suam bonitatem, et severitatem ex illo declarare: occasionem dedit legem
dum posuit, quam sciebat non servandam, nec non uxorem dando, quae alliceret. Et denique action ipsa, quae
privationem rectitudinis, ut subiectum sustinuit, citra Dei vim et virtutem produci non potuit”.
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ontworpen voor de schuldigen. Vermigli’s concept van de oorspronkelijke zonde bestaat daaruit dat zij
die de eeuwige straf moeten ondergaan slechts krijgen wat zij verdienen.
Daarnaast wil Vermigli benadrukken dat de verwerpende wil van God eveneens juist is, ook al komt
deze tot uiting door het bestaan van de menselijke zonde. James merkt hierbij op: “In this sense, it is
not a forensic justice but an essential justice which is in view. In other words: God’s will by its very
nature is just”.32 God is namelijk niet gebonden aan enige wet, noch is Hij verplicht om iemand Zijn
genade te betonen.33 Opnieuw gebruikt Vermigli hierbij het beeld van de pottenbakker die vrij is om
met zijn baksel te doen wat hij wil.

4.1.10 De wil en Gods voorkennis.
In het kader van de predestinatie gaat Vermigli ook dieper in op de verhouding van de wil tot de
goddelijke voorkennis.
In Zijn voorzienigheid voorziet God wat door het menselijk handelen gebeurt, zodat Hij ook voorziet
wat de menselijke wil veroorzaakt. Vermigli heeft duidelijk gesteld dat dit echter niet betekent dat
God verantwoordelijk kan worden gehouden voor het verkeerde willen van de mens. Door iets te
voorzien wordt iets wat contingent is, niet noodzakelijk en dat wat noodzakelijk is wordt niet
contingent. Niets kan door God voorzien zijn, dat Hijzelf niet kiest om zo te zijn. De wil kan slechts
doen wat God wil dat de wil wil. De menselijke wil ontvangt van God die impulsen en bewegingen die
Hij wil schenken, zodat de wil blij, gewillig en van zichzelf de bewegingen ontvangt die God in de
mens heeft geplaatst.
God voorziet de dingen die noodzakelijk komen, terwijl het menselijk willen en vele natuurlijke
oorzaken twijfelachtig zijn en op een contingente manier werken. Wat voor de onwetende mens echter
als ‘toeval’ over kan komen is dat voor God echter niet. Vermigli maakt dit aan de hand van een
voorbeeld duidelijk, waarin hij aangeeft dat een heer een dienstknecht naar de markt stuurt en hem
gebiedt daar om zes uur te zijn. Wanneer diezelfde heer een andere dienstknecht op hetzelfde tijdstip
naar de markt stuurt, zonder dat beide dienstknechten hiervan weten zullen zij hun ontmoeting als
toevallig bestempelen. Voor de heer is dit echter niet toevallig; hij had hen beiden immers bevolen om
te gaan. Op dezelfde manier geldt dit ook voor God. Wat voor de mens toevallig kan lijken gebeurt in
Zijn voorkennis.
Van belang hierbij is wel om voor ogen te houden dat Vermigli hier spreekt over de menselijke wil in
relatie met de goddelijke voorkennis. Wanneer het gaat om de vraag of de wil vrij is om te kiezen voor
het goede merkt hij namelijk op dat de niet-wedergeboren mens in geestelijk opzicht niet in staat is om
niet te zondigen.34 Omdat de mens in zonde geboren is, zondigt de mens vóór de wedergeboorte
noodzakelijk35, ook al is er een zekere mate van wilskracht ten aanzien van de burgerlijke en
onbelangrijke zaken.36 God regeert daarom de wil en bewegingen van de mens zodanig dat zij in Zijn
voorzienigheid tot dat doel worden gebracht dat door Hem tevoren bepaald is.
De wedergeboren mens is aan de andere kant vrij in Christus, maar dit slechts in een beginstadium.37

De eerste bewegingen die in de mens buiten zijn wil ontstaan, is de neiging naar de zonde. Voor
Martyr is het duidelijk dat God ervoor zou kunnen zorgen dat de wedergeboren mens in dit leven al
niet meer zondigen zou. Dit heeft Hij echter (nog) niet willen doen, zo merkt Vermigli op en daarom is
de menselijke wil na ontvangen genade nog steeds tot op een zekere hoogte gebonden.

4.1.11 Bespreking.
Uit dit gedeelte wordt dan ook duidelijk dat de mens een betrekkelijk vrije wil lijkt te hebben ten
aanzien van de natuurlijke zaken en de zaken van de lagere orde; wanneer het echter gaat om de
geestelijke zaken en de zaken van de hogere orde heeft de mens geen vrije wil. Vóór de wedergeboorte

32 PMVAP, pag. 87.
33 ROM, 413: “…Deus nemini facit iniuriam, et si aliquibus misericordiam suam non impendat: Non enim
obstringitur cuiquam ullo iure, aut tenetur ex debito cuiusquam misereri.
34 Vermigli spreekt hier in onderscheiden staten. Datzelfde doet hij ook in zijn DLA, zie daarvoor par. 6.1.5, pag.
57.
35 Par. 6.2.8, pag. 62.
36 Zie hiervoor ook Vermigli’s DLA; par. 6.2.1, pag. 58.
37 Zie hiervoor ook par. 6.4, pag. 89.
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zondigt de mens noodzakelijk. Deze gedachte zal Vermigli in zijn De Libero Arbitrio breder
uitwerken.38

De goddelijke voorkennis en menselijke wil zijn niet met elkaar in tegenspraak. Ook al weet God
tevoren wat de mens gaat doen, dan nog betekent dit niet dat God verantwoordelijk is voor de daden
van deze mens. Ook de gedachte dat de wedergeboren mens slechts gedeeltelijk vrij is komt in De
Libero Arbitrio op meerdere plaatsen terug.

4.2 Over de voorzienigheid.

4.2.1 Inleiding.
Op twee verschillende plaatsen heeft Vermigli over de Providentia geschreven. Zo spreekt hij over het
onderwerp in zijn commentaar op Genesis 28:16 uit 1543-47 en in zijn commentaar op 1 Sam. 10:2,
dat hij samengesteld heeft in de jaren 1556-62, terwijl hij in Zurich was.39 De hoofdvraag in deze
geschriften is of toeval samen kan gaan met vrijheid. Ik zal in het bijzonder gebruik maken van
Vermigli’s commentaar op 1 Samuël, omdat hierin de meest belangrijke aspecten met betrekking tot
zijn denken over de wil aan de orde komen. Daarnaast is dit commentaar in dezelfde periode
samengesteld als De Libero Arbitrio, zodat het een betrouwbare achtergrond vormt bij dit geschrift.

4.2.2 Commentaar op Genesis 28.

4.2.3 Begripsbepaling.
In zijn commentaar op Genesis 28:16 bespreekt Vermigli de wijze waarop God in alle dingen voorziet.
Vermigli verstaat onder de voorzienigheid de wijze (ratio) waarop God dingen tot hun eigen doel
leidt.40 Alle dingen zijn onderworpen aan Gods voorzienigheid; dat geldt voor zowel de aardse zaken
als de geestelijke dingen. Gods kinderen mogen in vertrouwen leven uit Gods zorgende hand en
mogen weten in Zijn voorzienigheid verkoren te zijn. Verder maakt Vermigli duidelijk dat de
voorzienigheid niet betekent dat God kan veranderen. Gods kennis wordt nooit veranderd, doordat
dingen veranderen. Hij is volkomen goed en rechtvaardig in Zichzelf.41

Omdat alles gebeurt in overeenstemming met Gods voorzienigheid wil dit niet zeggen dat er niet
gesproken kan worden over toeval. Veel dingen die gebeuren vanwege Gods voorkennis en
vooruitzien, gebeuren volgens het zwakke verstand van ons mensen door het toeval.

4.2.3 Voorzienigheid en contingentie.
In dit kader behandelt Vermigli ook de vraag of er dan nog wel gesproken kan worden van
contingentie, aangezien alles vanuit een noodzakelijkheid gebeurt. Vermigli meent dat dit niet het
geval is omdat het niet oneigenlijk aan de oorzaak is om zowel het ene als het andere gevolg voort te
brengen. Zo wijst hij op zijn eigen wil: hij kan zitten of staan. Wanneer gelet wordt op de gevolgen
van deze oorzaak (namelijk het willen zitten of staan van Vermigli) moet er worden gesproken van
contingentie. Wanneer er daarentegen wordt gelet op de voorkennis van God moet er worden gesteld
dat zij noodzakelijk zijn. Hij onderscheidt hierin dan ook een dubbele noodzakelijkheid: een absolute
en hypothetische. Vermigli merkt hierbij wel op: “ It may be, however, that if things necessary by
supposition are taken without the hypothesis, they are contingents and not necessary”.42

4.2.4 Noodzakelijkheid.
Aan de hand van verschillende Bijbelse voorbeelden43 maakt Vermigli vervolgens duidelijk hoe iets in
wereldse termen toevallig is, maar vanuit Gods voorkennis gezien, gebeurt het niet toevallig maar
noodzakelijk. Dit maakt dat Vermigli op kan merken dat alle dingen noodzakelijk zijn, in zoverre zij

38 Par. 6.2.8, pag. 62.
39 Deze twee afzonderlijke besprekingen over De Providentia zijn in de Loci Communes tot één onderdeel
samengevoegd.
40 GEN, pag. 115r: “Esse rationem, qua Deus utitur in rebus dirigendis ad suos fines”.
41 GEN, pag. 115r-116.
42 GEN, pag. 116: “…at fieri potest ut quae ex hypotheti sunt necessaria, si ea extra hypothesim sumas,
contingentia et non necessaria esse”, hier in de vertaling van McLelland, PMVPHIL, pag. 181.
43 Jes. 14:27; Ps. 33:11.
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in relatie met en tot het doel van God gedaan worden, maar voor God Zelf, die tot de handeling of
gebeurtenis besluit zijn alle dingen contingent. Er is namelijk niets in de wereld dat met zo’n noodzaak
gebeurt of het kan ook niet anders zijn. Dat Vermigli hier niet spreekt over de definitie van dingen en
noodzakelijke proposities of conclusies maakt hij vervolgens duidelijk. Het gaat hier immers om de
uitingen van de eeuwige waarheid en de goddelijke natuur.
Tenslotte gaat Vermigli in op de tegenwerping dat als God werkelijk alle dingen zou regeren, er dan
geen kwaad in de wereld zou zijn. Hij antwoordt kort en krachtig door aan te geven dat er (a) geen
enkele vorm van kwaad in de wereld is die niet tot nut van de heiligen kan zijn; en (b) dat Gods
gerechtigheid en goedheid ook uit het kwaad blijken.44

4.2.5 Bespreking.
Uit dit onderdeel werd duidelijk dat God boven alle gebeurtenissen staat, maar dat er evenwel vanuit
ons mensen gesproken kan worden van toeval. Daarnaast bleek hoe Vermigli een onderscheid
aanbrengt tussen een absolute en hypothetische noodzakelijkheid. Voor God gebeuren alle dingen
contingent, zo merkt Vermigli op. Hieruit blijkt dat hij een synchrone contingentieleer aanhangt.

4.2.6 Commentaar op 1 Samuel 10.

4.2.7Begripsbepaling.
In zijn commentaar op 1 Samuel 10 gaat Vermigli dieper en uitgebreider op de zaken in.45 Nadat hij
heeft stilgestaan bij de wijzen waarop anderen over contingentie hebben gesproken komt hij
uiteindelijk tot een definitie, waarin hij aangeeft dat het hier gaat om een niet-noodzakelijkheid of
mogelijkheid.46 Hierbij merkt hij op dat de filosofen twee delen in contingentie onderscheiden: (a) de
materie, die afhankelijk van een effectieve oorzaak de een of andere vorm aanneemt, en (b) de wil,
waardoor alle handelingen worden geregeld. De wil ziet de materie alsof deze wordt geregeerd door de
kennis. Door te verwijzen naar Augustinus maakt hij vervolgens duidelijk hoe deze kennis in drie
onderdelen wordt onderverdeeld: (a) begrip; (b) geheugen en (c) voorzienigheid.47 Het geheugen heeft
betrekking op het verleden, het verstand tot de dingen van het heden en de voorzienigheid op de
toekomst. God is echter in staat om niet alleen te zien wat er in de toekomst staat te gebeuren, maar
ook om dit te bewerken.
Het is voor Vermigli dan ook duidelijk dat de voorzienigheid bestaat. Hij geeft hiervoor een aantal
redenen: (a) God is de Schepper en Onderhouder van de hemel en aarde; (b) De Schriften getuigen
ervan dat Hij door Zijn profeten gebeurtenissen voorzegt.48

4.2.8 Voorzienigheid: betekenis.
Onder de voorzienigheid verstaat Vermigli hetzelfde als eerder in zijn commentaar op Genesis: “De
kracht of het vermogen van God waardoor Hij alle dingen leidt en tot hun doel brengt”.49 Om het voor
het menselijk verstand duidelijk te maken geeft Vermigli aan dat God twee vermogens heeft: het
verstaan en het willen.50 Hij kent de gebeurtenissen volkomen en Hij wil de gebeurtenissen
volkomen.51 Hij leidt hen tot de doelen die overeenkomen met Zijn besluit. De oorzaak ligt hierin in

44 GEN, pag. 116r: “Istis autem facile respondetur, quod nullum reperiatur malum quod sanctis non sit utile
illisque ad salutem con ducat, aut iustitiam misericordiamq; Dei declaret, vel ordine universi sieu illius
conservatione no promoveat”.
45 Ik heb hierbij gebruik gemaakt van: Petrus Martyr Vermigli, In Duos Libros Samuelis Prophetae Qui Vulgo
Priores Libri Regum Appellantur: Accesserunt Praeterea Indices / Petri Martyris Vermilii Florentini ...
Commentari ... Cum Rerum et Locorum Plurimorum Tractatione Perutili. - Tiguri : Christophorus Froschoverus,
1575, (Zeeuwse bibliotheek, kluis 1080 b12) en de vertaling daarvan door J. McLelland, Providence:
Commentaries on Genesis and Samuel, in PMVPHIL, pag. 176-196.
46 Vermigli, De Providentia (vert. McLelland), in PMVPHIL, pag. 183.
47 Augustinus, De Div. Quaestionibus, LXXXIII.31, (PL. 40.20).
48 SAM, I, pag. 56-56r.
49 SAM, I, pag. 56r: “Est enim vis seu facultas Dei, qua res omnes dirigit, et adducit ad fines suos”.
50 SAM, I, pag. 56r: “…intelligendi et volendi…”.
51 SAM, I, pag. 56r. “Intelligit quidem Deus, et videt omnia: Verum non id tantum, sed etiam vult omnia”.
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Zijn kracht; het effect hiervan is dat dingen tot hun doel worden gebracht.52 Uit verschillende
Schriftgedeelten maakt Vermigli duidelijk dat de mens blijvend afhankelijk is van Gods kracht, en dat
Hij in blijft staan voor Zijn schepping.53 Vermigli wijst hierbij duidelijk de gedachte af dat God de
wereld en de mens geschapen heeft en hen vervolgens een zekere kracht heeft gegeven, waardoor zij
vanaf dat moment zichzelf kunnen redden. Niets is minder waar. Ook de eerste impulsen en krachten
worden door God ondersteund.
Het is voor Vermigli geen vraag of alle dingen en gebeurtenissen onderworpen zijn aan Gods
voorzienigheid. Dat zijn ze, zo stelt hij duidelijk en klaar aan de hand van de Schriften54 en klassieke
auteurs55 en de kerkvader Augustinus.56

4.2.9 Voorzienigheid en kleine dingen.
Vermigli merkt op dat er ten aanzien van de lagere dingen veel dingen zonder orde lijken te
gebeuren.57 Dit betekent echter niet dat zij losstaan van Gods voorzienigheid. Aan de hand van een
voorbeeld maakt Vermigli duidelijk dat ook al wordt het doel van iets niet direct ingezien, niet gezegd
kan worden dat iets onzinnig is. Om die reden kan toch worden gezegd dat zelfs de meest vreselijke
dingen die gebeuren, onder Gods voorzienigheid gebeuren. Zo vraagt hij zichzelf af wat er van de
deugd of het geduld van de martelaren over zou blijven als er geen tirannen waren. In deze weg wil
God Zijn grootheid en genade tonen.58 Vermigli ondersteunt dit met verschillende Bijbelse
voorbeelden.59

In dit kader geeft Vermigli ook aandacht aan de vraag of noodzakelijkheden ook onder de
voorzienigheid vallen.60 Vermigli maakt duidelijk dat alle dingen die niet de aard of natuur van
contingentie hebben onder Gods voorzienigheid vallen.61 Opnieuw maakt hij dit duidelijk met Bijbelse
gegevens.62

Daarnaast maakt hij duidelijk dat die dingen die ongelukken lijken te zijn ook onder Gods
voorzienigheid vallen.63 Hij is de eerste Oorzaak van dit alles. Toch blijft Vermigli ook spreken over
de zogenaamde tweede oorzaken. Die blijven absoluut bestaan, maar zijn instrumenten in Gods
voorzienigheid.64 Wanneer engelen handelen, handelen zij namens Hem. Tegelijk wordt hier de vraag
gesteld of de zonden dan ook onder Gods voorzienigheid vallen. Vermigli maakt duidelijk dat hij
hierover op een andere plaats zal spreken.65

Ook behandelt Vermigli de vraag of Gods voorzienigheid onveranderlijk is. Vermigli maakt aan de
hand van de Schriften duidelijk dat dit inderdaad het geval is.66 Omdat de wil en kennis van God de
voorzienigheid vormen en verbonden zijn aan de goddelijke essentie, kan de voorzienigheid niet
veranderd worden tenzij God Zelf op hetzelfde moment veranderd wordt. Er is geen enkele kracht die
Gods kracht kan hinderen en Zijn wil is één en altijd dezelfde. Wel is het zo dat Hij van den beginne

52 SAM, I, pag. 56r: “Deus autem non tantum intelligit et videt quid sit euenturum, verum etiam addit ad ea
voluntatem. Non enim nudam tantum constituimus in Deo intelligentiam, sed etiam voluntatem efficacem, qua
omnia regit et moderatur”.
53 Hand. 17:28; Rom. 11:36; Spr. 16:1; Matth. 10:19.
54 Heb. 1:3; Ezech. 18:4; Num. 11:29; Ef. 1:11; Ps. 55:22; 1 Petr. 5:7; Zach. 2:8; Gen. 15:1; Ps. 27:1,3.
55 Hesiodus (8e eeuw v. Chr), in De Werken en Dagen van Hesiodus, naar het Grieksch in Nederduitsche verzen
gevolgd door D.J. van Lennep, Amsterdam: den Hengst, 1823, 3; Cicero, De Fato, 4ff., en Eusebius, De
Praeparatione Evangelica, 7, (PG. 21.438.257).
56 SAM, I, pag. 56r: “…esse providentiam…” en pag. 57: “Sed si, ut ante diximus, Deus omnia condidit, nihil
certe ab eius providentia eximendum est”.
57 SAM, I, pag. 57r: “Atqui multa, inquies, in rebus inferioribus aut nullo ordine, aut perverso geruntur”.
58 SAM, I, pag. 57r: “Deus vult hunc esse triumphum bonitatis suae: vult etiam esse aliquos, in quos exerceat vim
et potentiam suam”.
59 Jes. 10: 5,15; Job 1:21; Hand. 4:28.
60 Vermigli, De Providentia (vert. McLelland), pag. 189-190.
61 SAM, I, pag. 57r: “Imo nulla est res creata ita necessaria, quin si ad Deum referatur, rationem habeat
contingentiae”.
62 Dan. 3:25; Jes. 38:8; Pred. 11:17.
63 SAM, I, pag. 57r: “Multo autem minus excludenda sunt ea, quae videntur agi fortuito”.
64 SAM, I, pag. 58: “Non summovemus secundas causas, sed eas facimus instrumenta providentiae Dei”.
65 Dat doet hij in zijn An Deus Sit Author Peccati. Zie par. 4.3, pag. 42.
66 SAM, I, pag. 58: “Est enim regula omnium rerum, quae aguntur”.
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alle dingen voorzag en weet wat in welke tijd nodig is. God voorziet alle dingen, maar Hij heeft niet
bepaald dat alle dingen op hetzelfde moment gebeuren.

4.2.10 Voorzienigheid en contingentie.
In hetzelfde geschrift gaat Vermigli ook in op de vraag of de voorzienigheid enige contingentie
toestaat. Nu komt Vermigli bij de kern van de zaak.67 Allereerst merkt hij op dat er twee soorten van
noodzakelijkheid worden gekend: (a) een absolute noodzakelijkheid en (b) een conditionele
noodzakelijkheid.68 Wanneer wordt gesteld dat God juist en rechtvaardig is, dan is dit een absolute
noodzakelijkheid. Anderen dingen daarentegen zijn conditioneel noodzakelijk.
Christus en de profeten hebben voorzegd dat de stad Jeruzalem verwoest zou gaan worden; dit zou
noodzakelijker wijze ook gaan gebeuren. Paulus heeft later gezegd dat het noodzakelijk is dat er
ketterijen en ergernissen komen:69 op het moment dat de oorzaken daar zijn, zoals de verdorvenheid
van de menselijke natuur en de haat van de duivel jegens de mensheid, en het doel is gevormd dat de
verkorenen beproefd zouden gaan worden, is het hypothetisch noodzakelijk dat deze dingen ook
daadwerkelijk gebeuren.
Vermigli maakt verder duidelijk dat de dingen op twee manieren aanschouwd kunnen worden.
(a) Allereerst hoe zij in de actualiteit zijn, waarbij hij ingaat op de vraag of zij de aard van
noodzakelijkheid hebben, omdat zij niet langer ongedefinieerd zijn. Hij maakt dit duidelijk aan de
hand van een voorbeeld. Schrijven of niet schrijven is hypothetisch. Wanneer iemand echter aan het
schrijven is, dan is dit niet langer meer contingent, maar noodzakelijk. De zintuiglijke kennis is zeker,
omdat de objecten niet anders kunnen zijn.
(b) Ten tweede kunnen dingen aanschouwd worden als zij in hun oorzaken verborgen liggen. Echter,
omdat oorzaken soms wel en soms geen gevolgen voortbrengen, is er geen noodzakelijke kracht van
handelen in hen. Wanneer zij echter in relatie staan tot God is het echter anders, omdat Hij “die dingen
roept die er niet zijn, alsof zij er zijn” 70 en Hij de tijd overstijgt omdat Hij zonder begin en einde is en
zelfs de oneindige toekomst present is voor Hem. Vermigli wijst hierbij op de wil van God, die alle
dingen overstijgt. Het is dan ook om die reden dat hij meent dat alle dingen in zichzelf
noodzakelijkheid bevatten. Hij parafraseert in dit kader Augustinus, door aan te geven dat er vele
manieren zijn waarop de mens en andere dingen door God geschapen hadden kunnen zijn. Deze
manieren hadden de vorm van mogelijkheid en niet noodzakelijkheid, maar de wil van God vormt de
noodzakelijkheid van de dingen.71 Vermigli merkt op dat het voor de mens echter belangrijk is dat de
dingen op hun inwendige en eigen oorzaken gewogen en contingent genoemd moeten worden.
Wanneer er gevraagd wordt waarom deze twee oorzaken in de aard van dingen worden gelegd, zodat
de een gelimiteerd en noodzakelijk, en de ander ongedefinieerd en contingent is, geeft Vermigli het
eenvoudige antwoord dat God condities heeft gegeven. God brengt alle dingen voort, geeft
beperkingen en banden aan alles, maar wel zodanig dat Hij hun natuur niet aantast of verwoest.72

Hierbij verwijst hij naar Boethius (c. 480- c. 525).73 Vermigli maakt dit duidelijk aan de hand van zijn
verklaring op 1 Sam. 9, waarin Saul naar Samuel gaat. Naar zijn eigen natuur was de wil van Saul niet
meer gedetermineerd om te gaan dan om te blijven. Beide mogelijkheden stonden hierin open. Op het
moment dat God wilde dat hij naar Samuel zou gaan, begon de wil echter naar een andere kant over te
gaan. God deed hem de wens van zijn vader herinneren, en zorgde ervoor dat zijn wil effectief
bewogen werd, waarbij hij alle verlangens en rust die hem thuis konden houden als ondergeschikt ging
beschouwen en uiteindelijk in overeenstemming met Gods voorzienigheid op pad ging. De aard van
zijn wil werd op deze manier niet geschonden, omdat Saul’s eigen wil zowel vrij was om te gaan als
om te blijven.74

67 SAM, I, pag. 58-58r.
68 SAM, I, pag. 58: “…Necessitas alia simplex est, alia ex hypotheti”.
69 1 Kor. 11:19; zie ook: Matth. 18:7.
70 Naar Rom. 4:17.
71 Augustinus, De Genesi ad Litteram, 6:15, (PL., 34.349.350).
72 SAM, I, pag. 58r: “Producit autem Deus, et difinit, ac terminat omnia, non ita tamen ut turbet et dissipet
naturam rerum”.
73Anicius Manlius Severinus Boethius (c. 480- c. 525); christelijke filosoof, dichter en politicus. Vermigli
verwijst hier naar zijn Top. 4.6.
74 SAM, I, pag. 58r.
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Dit maakt voor Vermigli tegelijkertijd duidelijk hoe belangrijk Gods genade is. De menselijke wil is
volkomen verdorven en kiest voortdurend voor het verwoestende deel. Vele zaken verstompen en
verblinden het verstand, zodat de wil niet eenvoudig kan volgen. Het is om die reden dat God het
goede voor de geest brengt, waarna Hij het geloof doet ontbranden en de wil doet ontwaken, zodat er
effectief gekozen wordt voor het goede.75

4.2.11 Contingentie en noodzakelijkheid.
Vervolgens behandelt Vermigli de vraag hoe het mogelijk is dat iets contingent genoemd wordt, als
God iets toch al op een zekere manier heeft gedetermineerd zodat het een noodzakelijkheid wordt.
Vermigli is duidelijk dat alles contingent is vanuit zijn eigenheid en principes. De voorzienigheid die
noodzakelijkheid oplegt is daarentegen een externe oorzaak.76

Vermigli is er zich bewust van dat velen menen dat wat niet door de menselijke kracht gedaan kan
worden, door God op dat punt wordt gebracht waarop de menselijke wil dit kan verkiezen of
verwerpen. Gods voorzienigheid zou hier dan blijven steken. Zelfs als God voorziet wat iedereen zal
kiezen en weigeren, is Zijn voorkennis nog geen hindernis. Toch meent Vermigli dat dit niet
overeenkomt met dat wat de Schriften hierover zeggen. God ziet niet naar dingen om ze vervolgens te
verlaten, maar juist om ze tot hun doel te brengen. Deze doelen dienen de goddelijke voorzienigheid,
zo maakt hij duidelijk aan de hand van verschillende Schriftgedeelten.77 Dat wat Hij wil dat geschiedt,
dat gebeurt ook.
Aan de hand van verschillende voorbeelden maakt Vermigli duidelijk dat iemand handelt
overeenkomstig Gods wil, terwijl dat wat iemand doet contingent is; hij had ook iets anders kunnen.
Als de hongerige en dorstige Saul een groep reizigers ontmoet waren zij in hun aard contigent in het
willen om hem wel of geen eten te geven.78 Vermigli merkt hierbij op dat God hun geest echter
zodanig beïnvloedde, zodat de hindernissen waarom zij hem niets zouden geven werden weggenomen
en zij gewillig ervoor kozen om hem van voedsel en water te geven. Op deze manier werd hun keuze
door Gods voorzienigheid gelimiteerd. Datzelfde blijkt uit de geschiedenis waarin Nebukadnezar zich
afvraagt of hij naar Jeruzalem of naar Rabbah moet gaan.79 Er werden loten geworpen en God maakte
de uitkomst zo dat hij naar Jeruzalem ging. De aard van de zaak zelf was contingent, maar omdat deze
uitkomst door God bepaald werd, moest dit noodzakelijk gebeuren.
Op dezelfde manier werd Jozef als slaaf verkocht naar Egypte.80 Naar de aard van de zaak kon het
gebeuren dat hij altijd als slaaf zou moeten leven, of dat hij op een bepaald moment bevrijd zou
worden. Uiteindelijk wordt hij op een bijzondere wijze in vrijheid gesteld. Vermigli stelt dat alle
dingen in relatie tot de voorzienigheid van God noodzakelijk zijn, terwijl ze in zichzelf contingent zijn.
Ook gaat Vermigli in op de vraag of het dan wel juist is om te spreken over de contingentie van de
gevolgen, op het moment dat zij absoluut genomen worden. Sommigen menen dat het beter is om hen
noodzakelijk te noemen vanwege de waardigheid van de voorzienigheid. Toch houdt Vermigli vast
aan zijn zienswijze om hen in overeenstemming met hun eigen natuur contingent te noemen. Als er
over een conditionele noodzakelijkheid wordt gesproken ziet Vermigli hierin echter ook geen
probleem.
Daarbij wijst hij op de wijze waarop de Grieken over de voorzienigheid hebben gesproken, en de
‘voorzienigheid’ als ‘lot’ hebben beschouwd.81 Anderen noemen het ‘nemesis’, omdat niemand dit kan
ontlopen. Vermigli stemt met beide woorden in, maar haast zich met te zeggen dat hij hier niet de
opvatting van de Stoïci herhaalt. Volgens Vermigli definieerden zij hun lot als de noodzakelijkheid
van de verbonden oorzaken; deze oorzaken overstijgen zelfs God. Op het moment dat zij echter leren

75 SAM, I, pag. 58r: “Voluntas enim nostra, ut est omnibus modis depravata, omnia convertit in deteriorem
partem. Multa etiam sunt, quae intellectum nostrum hebetent en occaecent, ut voluntas non facile sequatur. Deus
itaque intellectui nostro proponit bonum: deinde accendit fidem, et voluntatem excitat, ut illud efficaciter
velimus”.
76 SAM, I, pag. 58r: “Respondeo: Ex proprijs et suis principijs res quaeque est contingens. Providentia autem,
quae affert necessitatem, est causa externa, a qua nomen rebus imponi non debeat”.
77 Ef. 1:11; Jes. 46:10; Matth. 10:29.
78 1 Sam. 10:3.
79 Ez. 21:18ff.
80 Gen. 39ff.
81 SAM, I, pag. 59.
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dat het lot niets anders is dan goddelijke voorzienigheid, gaat het slechts om de term en niet om de
essentie. Vermigli verklaart dat hij leert dat God alle dingen regeert en alle dingen gebruikt tot Zijn eer
en glorie.

4.2.12 Instrumenten.
Dit betekent niet dat er geen plaats is voor enige raad, waarschuwing of terechtwijzing, omdat de
toekomst nu eenmaal zal zijn zoals God dit wil. Vermigli geeft aan dat ook al heeft God bepaald hoe
dingen moet gaan, toch gebruikt Hij middelen om deze gebeurtenissen te bewerken. Hij wil de wil van
zondaren veranderen en daarvoor gebruikt Hij vermaningen, de prediking en censuur, omdat het de
middelen en instrumenten van Gods voorzienigheid zijn.82

Tenslotte merkt Vermigli op dat hij nu het fundament voor zijn bespreking over de predestinatie heeft
gelegd en hier later over hoopt door te spreken.83

4.2.13 Bespreking.
Het is voor Vermigli duidelijk dat alle dingen gebeuren onder Gods voorzienigheid.
Hierbij maakt hij een onderscheid tussen de dingen van de lagere, aardse en de hogere, geestelijke
orde. Het zal blijken dat dit onderscheid ook in De Libero Arbitrio gemaakt wordt.
Ook wordt duidelijk dat Vermigli stelt dat God de aard of natuur van dingen niet aantast of verwoest,
maar gebruik van hen maakt, terwijl Hij ze volledig intact laat. Hierbij laat hij duidelijk zien dat de wil
van de mens vrij is, maar dat God de wil zodanig beïnvloedt, dat de wil gaat willen wat God wil. Aan
de hand van het voorbeeld van Saul, heeft hij duidelijk gemaakt dat Saul vrij was om te gaan of thuis
te blijven. Doordat God de wil heeft overgehaald om te kiezen in overeenstemming met Zijn wil en
voorzienigheid deed Saul vervolgens wat God wilde dat hij doen zou, waarbij zijn wil niet verdraaid
of gedwongen werd.
Tegelijk blijft staan dat de menselijke wil van de zondaar volledig verdorven is geworden vanwege de
zonde en om die reden gewillig voor het kwade kiest. Gods genade is onmisbaar om hierin
verandering aan te brengen, omdat de mens dit van zichzelf niet doen kan.
Vermigli stelt dat alle dingen in relatie tot de voorzienigheid van God noodzakelijk zijn, terwijl ze in
zichzelf contingent zijn.
In dit onderdeel wordt bevestigd dat Vermigli een synchrone contingentieleer aanhangt. Voordat God
iets deed, kon Hij ook iets anders doen. Hierin is Hij volkomen vrij. Vermigli neemt hierbij zijn
insteek in de praktijk en gaat daarom verder niet in op de traditionele problematiek hoe God de
toekomstige contingenties kan kennen.84

4.3 Over de zonde.

4.3.1 Commentaar op 2 Samuël 16.

4.3.2 Inleiding.
In zijn commentaar op 2 Samuël 16 behandelt Vermigli de vraag of God de auteur van de zonde is.85

Wanneer God alle dingen regeert en er niets buiten Zijn wil omgaat, geldt dit dan ook voor de zonde?

82 SAM, I, pag. 59: “Deus quidem, quamuis decreverit aliquid fieri, tamen ad id efficiendum utitur medijs. Vult
mutare malam hominis voluntatem: adhibet admonitiones, conciones, castigationes. Haec enim sunt organa et
instrumenta providentiae Dei: tantum abest, ut ea Dei providentia excludat”.
83 McLelland merkt op dat dit een vreemde afsluiting van Martyr is. Hij had zijn commentaar en bespreking op
de brief aan Romeinen immers al eerder afgerond. In deze collegeserie heeft hij verder geen onderdelen met
betrekking tot de predestinatie opgenomen. McLelland meent dat Vermigli zijn belofte mogelijk heeft ingelost in
zijn De Libero Arbitrio, omdat dit een onderdeel was van de strijd met Bibliander rondom de predestinatie. Zie
hiervoor PMVPHIL, pag. 19696.
84 Deze problematiek hangt samen met William van Ockhams’ traktaat: Tractatus de Praedestinatione et de
Prescientia Dei ei de Futuris Contigentibus.
85 Ik heb hierbij gebruik gemaakt van: Petrus Martyr Vermigli, In Duos Libros Samuelis Prophetae qui Vulgo
Priores Libri Regum Appellantur: Accesserunt Praeterea Indices / Petri Martyris Vermilii Florentini ...
Commentari ... Cum Rerum et Locorum Plurimorum Tractatione Perutili. - Tiguri : Christophorus Froschoverus,
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En op welke wijze verhoudt zich de menselijke wil tot de zonde? Het antwoord op deze vragen is van
groot belang. Op het moment dat blijkt dat God werkelijk de Auteur van de zonde is, dan is Hij ook
aan te merken als de schuldige met betrekking tot de zonde en valt de verantwoordelijkheid van de
mens weg. In het kader van Vermigli’s denken over de wil is het daarom belangrijk om ook bij dit
werk van hem stil te staan, omdat hieruit een aantal hoofdlijnen met betrekking tot Vermigli’s
opvattingen over de wil duidelijk worden. Het geschrift uit 1555 vormt tegelijkertijd een goede
achtergrond bij zijn De Libero Arbitrio, omdat duidelijk wordt hoe God de menselijke wil regeert.

4.3.3 Standpuntbepaling.
Allereerst benoemt Vermigli vijfentwintig redenen waarom God niet de Auteur van de zonde kan
zijn86, om vervolgens vierentwintig argumenten te noemen waarom God wel de Auteur van de zonde
zou moeten zijn.87 Afwisselend maakt hij hierbij gebruik van zowel Schriftcitaten als klassieke
bronnen.
Na zijn uitvoerige weergave van deze argumenten komt hij toe aan de eigenlijke bespreking van de
vraag. Hij merkt hierbij op dat er drie mogelijke antwoorden gevonden worden; sommigen stellen dat
(a) God de Oorzaak is van de zonde. Anderen menen dat (b) God de harten van mensen verhardt en de
zonde met zonde straft en zo uiteindelijk de Auteur is van de zonde, maar ook dat Hij op een
rechtvaardige manier gebruik maakt van de zonde, omdat de oorsprong van de zonde gevonden wordt
in de corrupte menselijke natuur. En weer anderen menen dat (c) God de zonde toestaat.
Zelf stelt hij twee zaken: (i) “God is in Zichzelf niet de oorzaak van de zonde; en (ii) niets gebeurt er
in de wereld, zelfs geen zonden, zonder Zijn wil, keuze of voorzienigheid”.88

4.3.4 God is in Zichzelf niet de Auteur van de zonde.
Allereerst werkt hij zijn eerste stelling uit. God is in Zichzelf niet de oorzaak van de zonde. God is
immers rechtvaardig en daarom zal Hij de zondaren straffen door hen Zijn genade te ontnemen. Als
gevolg van dit wegnemen van Zijn genade zullen zondaren zich nog meer overgeven in de zonde,
zodat hun gedrag uiteindelijk als kwaad beschouwd zal worden. Ook al is het God die Zich terugtrekt,
toch is de verdorven wil van de zondaar de oorzaak van het zondigen.89 God trekt Zichzelf terug,
zodat de zondaar het goede wordt ontnomen. Hieruit wordt ook duidelijk hoe Vermigli de zonde ziet:
de zonde is het ontbreken van het goede.90 Echter, niet van al het goede, maar van dat goede dat nodig
is om de schepping te perfectioneren.91 Zoals het ontbreken van de zon, duisternis betekent, betekent
de terugtrekkende genade van God zonde.
Daarnaast merkt Vermigli op dat er niets buiten Gods wil gebeurt. Alles is onderworpen aan Zijn
goddelijke wil. Zo merkt hij op dat de zonden door de eigen gevallen wil en zondige affecties wordt
veroorzaakt, maar tegelijkertijd dat zij ook God dienen, omdat zij in Zijn voorzienigheid zijn
opgenomen. Zij die de zonden bedrijven, doen dat overeenkomstig hun keuze, omdat zij zelf besloten
hebben wat zij doen zullen, maar toch blijft staan dat God deze handelingen gebruikt.92 Dit zorgt
ervoor dat zondaren niet te verontschuldigen zijn in hun daden: die doen zij immers in

1575, (Zeeuwse bibliotheek, kluis 1080 b12) en de vertaling daarvan door J. McLelland, Commentary on 2
Samuel 16; Whether God is the Author of Sin, in PMVPHIL, pag. 215-262.
86 SAM, II, pag. 275-275r.
87 SAM, II, pag. 275r-276r.
88 SAM, II, pag. 277: “…Deum non esse per se et proprie causam peccati: alteram, nihil in mundo fieri, nec etiam
peccata ipsa, praeter illius voluntatem et arbitrium seu providentiam”.
89 SAM, II, pag. 277: “Sic Deus natura sua bonus est, quatenus tamen iustus vult punire peccantes, tollit gratiam,
et quoquo modo causa eoru quae postea male fiunt potest dici, non vera causa, nam ea propria est interior, mala
scilicet eoru voluntas”.
90 Het ontbreken dat Vermigli hier gebruikt, ‘privatio’ is het gebrek van een kwaliteit of vorm, een verandering
die incidenteel of per accidens is. McLelland wijst erop dat Aristoteles dit concept heeft geïntroduceerd in zijn
Physica, 192a3. Vermigli heeft eerder vanuit dit onderscheid gesproken en gedacht, zie daarvoor par. 4.1.9, pag.
34.
91 SAM, II, pag. 276r: “Malum est privatio, boni inquam, nec boni cuiusuis, sed requisiti ad creaturae cuiuslibet
perfectionem, quod pertineat ad rei absolutionem quae spoliatur”.
92 SAM, II, pag. 277r: “Proinde creaturae sunt organa quaedam in manu Dei, illis utitur pro ratione sui consilij”.
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overeenstemming met hun eigen kennis en begeerten.93 Tegelijkertijd blijft voor Vermigli staan dat
niets buiten Gods wil en besluiten om kan gaan.

4.3.5 De natuurlijke mens.
Vervolgens merkt Vermigli dat de natuurlijke mens als een blinde tegenover God staat. Deze mens
kan het goede niet bewerken. Door de oorspronkelijke zonde zijn de wil en keuzemogelijkheid ernstig
aangetast, maar de verkorenen worden door Gods Geest vernieuwd, zo merkt Vermigli op.94 Door de
zondeval is de mens het oorspronkelijke beeld van God waarin hij geschapen was kwijtgeraakt.95 Het
is daarom door de bovennatuurlijke genade van God, dat de mens voor het goede van God gaat kiezen
en dat goede gaat willen. De zondeval van de mens is de werkelijke oorzaak van de zonde.
Ook al regeert God over de zonde, toch is Hij hiervan niet de werkelijke, maar een afgeleide oorzaak.96

Zelfs de duivel kan volgens Vermigli niet de directe oorzaak van de zonde worden genoemd, omdat hij
mensen slechts verleidt tot het doen van zonde. Ook al heeft hij de oorspronkelijke mens tot de zonde
verleid, toch kon hij het niet zover brengen dat de zonde noodzakelijk uit zijn verleiding volgde.97

Daarnaast kan er sprake zijn van zaken die door God zijn gegeven en in zichzelf goed zijn, maar tot
zonde worden omdat de verkeerde mensen hiervan gebruik maken.98 Toch staat God dit verkeerde
gebruik soms toe, zodat de zondaar vanwege het zondige gebruik van het goede wordt gestraft en
Gods haat jegens de zonde duidelijk wordt. Dat is voor Vermigli ook direct het antwoord op de vraag
waarom God het goede aan de kwaden schenkt, terwijl Hij weet dat zij hiervan op de verkeerde manier
gebruik gaan maken.99

4.3.6 Zonde en wil.
Er is dan ook duidelijk sprake van een toelaten van de zonde. God doet dit om (a) Zijn gerechtigheid
duidelijk te maken en (b) de hoogmoed van een mens weg te nemen.100 Op het moment dat God de
zonden tegen zou willen staan, dan zouden zij niet gedaan worden en om die reden staat Hij de zonde
toe. Vermigli merkt hierbij op dat ‘toestemmen’ hoort bij de klasse van het willen en dan niet bij de
oorzakelijke wil, omdat God anders toch weer de Oorzaak van de zonde zou zijn.101 Wat God wil en
kiest, wil en kiest Hij in overeenstemming met Zijn gerechtigheid; zij die zondigen kiezen dat wat zij
willen echter op een verkeerde manier.102

Met een beroep op Augustinus maakt Vermigli duidelijk dat dit niet betekent dat God de zonde wil, in
de zin van: liefheeft. Integendeel: Hij haat de zonde. Dat wat tegen Zijn wil (als verlangen) wordt
gedaan, wordt niet zonder Zijn wil (toestemmen) gedaan, omdat het niet zou gebeuren wanneer Hij het
niet zou willen. Hij staat dit alles dan ook niet ongewillig, maar gewillig toe. Als de Almachtige God
kan Hij het goede voortbrengen uit het kwade. Vermigli merkt daarom op dat het kwade nooit verder
kan gaan dan God dit toestaat.
Aan de hand van de geschiedenis van farao maakt Vermigli duidelijk dat het hart van farao door God
werd verhard, maar ook dat hij zichzelf tegelijkertijd heeft verhard.103 God verharde zijn hart tot eer

93 SAM, II, pag. 277r: “…non sic uti eis ut ipsi nihil agant. Adhibent et ipsi suam pravitatem, Deus autem utitur.
Non agit Deus cum istis tanquam cum lapidibus qui nihil fentiunt: volunt, sciunt, et sentiunt cumq; pravi
homines et diabolus, male agunt et propria libidine moventur, sunt usui providentiae Dei”.
94 SAM, II, pag. 278: “Alioqui sumus natura steriles quaedam abores, sumus caeci non volumus bona. Corruptam
est iudicium, voluntas, electio prava est in illa fece peccati orginis. Deus autem electos suos suo Spiritu refingit”.
95 SAM, II, pag. 278: “…sed quod bona per nos non possimus, ex corruptione profectum est”.
96 SAM, II, pag. 278: “Licet itaq; Deus etiam peccata malaq; gubernet: non tamen causa efficiens proprie dicitur”.
97 SAM, II, pag. 278: “Attamen diabolus non potest propria et absoluta causa peccati nostri dici”.
98 SAM, II, pag. 278r: “Deus ipse aliqua suggerit, quae natura sua bona sunt, attamen quia in pravos incidunt,
arripiuntur in malam partem, et occasiones fiunt peccandi: ita ut peccata quae prius latitabant erumpant”, en “At
non ita in Deo est: suggerit aliqua natura bona quae in currentia in malam naturam, fiunt occasiones peccandi”.
99 SAM, II, pag. 278-278r.
100 SAM, II, pag. 279: “Prima ut appareat magis iustitia eius…” en “Altera ut hominum audacia cohibeatur”.
101 SAM, II, pag. 279: “Permissionem et nos damus, nam si vellet Deus resistere, haec non fierent: permittit ergo.
Sed sciendum est permissionem genus quoddam esse voluntatis: non est quidem efficiens voluntas, genus
attamen est voluntatis”.
102 SAM, II, pag. 279: “Vult Deus, et iuste vult id quod vult: qui peccant, iniuste volunt, id quod volunt”.
103 Ex. 5:15, 9:12.
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van Zijn eigen Naam.104 Hieruit blijkt dat God gebruik maakte van farao’s eigen verdorven natuur. De
oorzaak van deze zonde wordt daarom niet bij God gevonden, maar bij farao. God maakt slechts
gewillig gebruik van deze hardheid. Vermigli merkt vervolgens op dat de zonde hoort tot die dingen
die geen efficiënte, maar een deficiënte oorzaak nodig hebben. Het is om die reden dat de zonde niet
direct onder de goddelijke wil valt.105

4.3.7 De vrije wil.
De menselijke wil wordt hierbij dan ook niet gedwongen om te zondigen, zo maakt Vermigli
duidelijk. De wil handelt namelijk op zichzelf, anders is het geen wil, maar een niet-willen.106 De
menselijke natuur en wil zijn dan ook zo verdorven dat, wanneer God Zijn gunst terugtrekt, zij zich op
zichzelf richten op het kwade. De wil keert zich dus gewillig tot de zonde.107

Maar dat is niet altijd zo geweest. In dit kader gaat Vermigli in op de zonde van de eerste mens,
Adam.108 God had hem goed geschapen, zodat zijn menselijke natuur nog goed was. Er was geen
gebrek aan genade en goddelijke nabijheid, en toch heeft hij gezondigd. Vermigli merkt hierbij op dat
God veel gaven aan Adam had geschonken, maar Hij heeft hem ook op die manier geschapen dat hij
op dezelfde manier dat hij stond, ook kon vallen. Als Adam voor het gehoorzamen van God had
gekozen, had God hem volkomen kunnen maken, zodat hij niet langer meer kon zondigen. Maar Hij
deed dit niet. In Zijn voorkennis wist Hij dat Adam zou vallen, Hij zou hem daarvoor hebben kunnen
bewaren, maar Hij deed dit niet. Hij stond hem toe om te vallen en in Zijn eeuwig besluit heeft Hij
Christus aangewezen als remedie voor zijn val. Vermigli merkt direct op dat hij vanwege de gebroken
kennis over deze eerste staat niet veel meer over deze eerste staat kan zeggen. Wel wijst hij op de
huidige staat van de mensen en geeft aan dat zij die niet vernieuwd zijn door Christus, niet het goede
kunnen willen, maar noodzakelijk in de zonde blijven en zichzelf daaruit niet kunnen oprichten.109

Het is voor Vermigli dan ook duidelijk dat de mens niets kan doen buiten Gods wil. Dit kan en mag
echter geen reden zijn om juist te zondigen, integendeel. Een zondaar kan zich ook niet achter zijn
verdorven natuur verschuilen en zeggen dat hij vanwege de erfzonde nu eenmaal niets anders kan doen
dan zondigen. Wanneer de mens God verlaat en zich overgeeft aan de verleidingen van de wereld, dan
is dat het gevolg van de verdorven wil, maar deze wil was zo niet door God geschapen. Ook in dit
opzichte is Hij niet de Auteur van de zonde; Hij is niet de oorspronkelijke oorzaak, maar een afgeleide
oorzaak.110

4.3.8 Straf op de zonde.
Vervolgens gaat Vermigli in op drie andere onderdelen met betrekking tot de zonde.111 Allereerst staat
hij stil bij de straf op de zonde. Wanneer de mens zondigt, ontstaat een schuld ten opzichte van God.
Vanwege deze schuld moet de straf op de zonde, de dood gedragen worden, zo stelt Vermigli met een
beroep op Paulus.112 Deze schuld wordt vanwege Gods gerechtigheid geschonken, want Hij geeft een
ieder wat hij of zij verdient. Door te zondigen wordt de ruimte geboden voor de noodzaak van straf.
Echter: deze straf is geen zonde op zichzelf, omdat deze straf uit gerechtigheid voortkomt.113

104 SAM, II, pag. 279r: “Deus vero dicitur indurasse propter suggestionem et gubernationem. Deinde quia sic
rexerit peccatum, et usus fuerit eo ad gloriam suam”.
105 SAM, II, pag. 279r: “Quia peccatum ex illis rebus est, quae non opus habent causa efficienti, sed deficienti.
Non ergo cadit peccatum proprie sub voluntatem Dei”.
106 SAM, II, pag. 279r: “Nam si voluntas ultro non faceret, non esset voluntas, esset potius noluntas…”.
107 SAM, II, pag. 279r: “Natura ergo nostra et voluntas ita corrupta, si favor Dei subductus est, inclinat ultro, et
per seipsam ad malum”.
108 Genesis 1-3.
109 Zie voor de onderscheiden staten ook par. 6.1.5, pag. 57.
110 SAM, II, pag. 279r: “...cumque interdum ab eo deficimus, expendere debemus, motum aversionis a Deo, et
conversionis ad illece bras mundi, proprium esse voluntati nostrae iam corruptae, non ut instituta fuit a Deo. Sunt
ergo causae deficientes istius motus, efficientem autem causam quae Deum quoq; cooperantem habeat, non
oportet querere”.
111 SAM, II, pag. 279r-280.
112 Rom. 6:23.
113 SAM, II, pag. 280: “…quae uti diximus, ad iustitiam pertinet et res est bona”.
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Vervolgens staat hij stil bij het onderwerp zelf, waarin de ontsierlijkheid van de zonde (deformitas
peccati) wordt overgeleverd. Vermigli stelt hier onomwonden dat God hiervan de oorzaak is, omdat
deze handeling een natuurlijk gebeuren is.114 Alle dingen zijn immers door God geschapen.115 God is
de Schepper van alle naturen en substanties, zo maakt Vermigli met een beroep op Augustinus
duidelijk. De mentale handelingen zijn specifieke zaken, zodat zij in alles van God afhankelijk zijn.
God functioneert hierin als de hoogste Oorzaak, en de schepselen werken met Hem samen. De wil is
iets, en omdat de wil iets is heeft God de wil geschapen. Ziel, geest en lichaam zijn alle drie door God
gewilde realiteiten.
Anselmus van Canterbury (1033-1109) heeft volgens Vermigli opgemerkt dat God de entiteiten
voortbrengt; hij verstaat hieronder dan niet alleen de substantiële dingen, maar ook de accidentele,
universele en particuliere dingen, waaronder de subtiele bewegingen van de wil, ook al zijn ze kwaad:
de kracht van God is immers oneindig. Daarom is er niets dat Hij heeft voortgebracht dat niet
onderworpen is aan Zijn handelen.

4.3.9 Onwillige zonde.
Vermigli bespreekt vervolgens het scholastieke onderscheid tussen de peccata positiva et privativa116,
waarbij hij opmerkt dat er sommige zonden kunnen zijn waarbij de wil niet betrokken is, maar er
eerder sprake lijkt te zijn van een ontbreken van doen van het goede. In die gevallen zijn er mensen die
menen dat er in deze gevallen gekeken moet worden naar een natuur of handeling die de grond voor
het gebrek aangeeft, waarbij men uiteindelijk uitkomt bij de wil. De wil is de oorzaak van dit gebrek,
omdat de wil die zondigt, in de natuur die God heeft gegeven volhardt, maar niet op het moment dat
de wil zondigt. Vermigli meent dat dit niet juist is en dat er meer over de wil gezegd kan worden.
Hijzelf ziet een handeling in de verzuimende zonden, omdat sommige van deze verzuimende plichten
vanwege dwang of aansporing worden nagelaten.
Ook al moet hij toegeven dat sommige verzuimende zonden geen handeling lijken te zijn, toch blijkt
dat zij steeds voortkomen uit een verkeerde handeling van de wil, die aan deze verzuimende handeling
vooraf is gegaan. Zo gebruikt hij het voorbeeld van iemand die de kerkdienst verzuimd omdat hij de
avond daarvoor brassend heeft doorgebracht. Deze handeling is zondig en brengt een andere
verzuimende handeling voort, zodat ook hier gesproken moet worden over een gewillige zonde.
Hieruit blijkt voor Vermigli dat zowel het handelen van de wil, als de natuurlijke handeling
afhankelijk zijn van God, terwijl de misvorming en het gebrek dat niet zijn.117 God is immers de
Oorzaak van alle dingen. De kleine dingen ontvangen hun bewegingen van de eerste oorzaak, in
overeenstemming met hun natuur. Vermigli maakt dit aan de hand van een voorbeeld duidelijk.
Wanneer een dier een gebrek heeft aan zijn poot, zorgt dit gebrek ervoor dat hij mank loopt. De poot
op zich wordt bewogen door de bewegende kracht van de ziel; het is immers een beweging. Maar het
kreupel zijn is echter slechts betrokken op het gebrek in de poot. Soms is er een gemeenschappelijke
invloed, en deze invloed wordt verkregen in overeenstemming met hun kwaliteit; het onderwerp van
het gebrek is afkomstig van God, en het goddelijk handelen vindt soms plaats door de verdorven geest,
zodat het verkeerde van een handeling niet bij God gezocht moet worden, maar bij een tweede
oorzaak. Het is dan volgens Vermigli dan ook terecht dat het gebrek of de gerechtigheid niet op het
handelen van de wil volgen, maar meer op de soort van handeling.
God werkt en handelt dan ook door de mens, terwijl de zonde niet door Hem veroorzaakt is. Het is
voor de wil dan ook niet mogelijk om zonder God iets te doen. Hij is de eerste Oorzaak van het
handelen. Echter: op het moment dat er gehandeld gaat worden werkt Hij met de schepselen. Wanneer
er wordt gesproken over het resultaat, dan zijn zowel God als de ziel de volkomen oorzaak van dit
handelen, alleen op onderscheiden manieren. De menselijke wil doet alles, en de goddelijke wil doet
alles, maar de ene wil is de eerste oorzaak, de andere de tweede.118

114 SAM, II, pag. 280: “…non verebimur Deum dicere causam”.
115 Naar Gen. 1:3.
116 Thomas van Aquino, Summa Theologiae, Ia-IIae, Q. 86.
117 SAM, II, pag. 280: “Proinde videmus hic actum voluntatis, et illa eius actio, qua est actio naturae, a Deo
pendet, deformitas et privatio non item”.
118 SAM, II, pag. 280r: “Ita est de voluntate et Deo, ipsa totum facit, et Deus totum facit: sed una causa est prima,
altera secundaria”.
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4.3.10 Zonde als straf op de zonde.
Ten derde gaat hij in de gedachte dat de zonde als straf op de zonde gezien kan worden.119 Op het
moment dat God Zijn genadegave terugtrekt, wordt de zondaar aan grotere zonden overgeleverd,
omdat het goede hem nu onthouden wordt.120 Omdat God goed en rechtvaardig is in al Zijn wegen, is
het rechtvaardig wanneer zondaren vanwege hun zonden de genade moeten missen.121

God kan niet zondigen, omdat Hij de zonde haat. Dit betekent echter niet dat Hij hierom minder
volmaakt zou zijn, omdat Hij geen zonde kan doen en maken. Integendeel: God kan dit niet doen
omdat Hij op de hoogst mogelijke wijze volmaakt is. Hij veroordeelt en straft de zonde. Om die reden
kan Hij de zonde dan ook niet in de diepste zin willen, omdat Hij op deze manier zou ontkennen dat
Hij God is.122

In het laatste deel komt Vermigli tot zijn conclusie en behandelt hij de eerder genoemde argumenten
waaruit blijkt dat God niet de Auteur van de zonde kan zijn. Daarnaast weerlegt hij de in deel één
genoemde argumenten waarom God de Auteur van de zonde zou moeten zijn.

4.3.11 Bespreking.
Het is voor Vermigli overduidelijk dat God niet de Auteur van de zonde kan zijn. Op het moment dat
Hij het wil, onthoudt Hij mensen de genade die hen weerhoudt van het zondigen. God regeert de
zondaar door middel van Zijn voorzienigheid, zodat zij niet verder gaan dan dat Hij toestaat. Hierbij is
Zijn wil van doorslaggevende betekenis. Dat wat Hij wil gebeurt, al betekent dit niet dat Hij om die
reden ook de oorzaak van de zonde is. God maakt dan ook gebruik van de zonde en staat deze zonde
toe.
Vermigli werkt in dit onderdeel ook uit op welke manier hij de zonde ziet. De zonde is voor hem het
ontbreken van het goede. God schenkt de zonde dan ook niet: doordat Hij Zijn genadegaven terugtrekt
wordt de zondaar overgegeven aan de zonde en de gevolgen daarvan: de dood.
Uit dit onderdeel werd ook duidelijk op welke wijze Vermigli de menselijke wil beschouwt. De wil is
in zichzelf vrij en wordt door God niet gedwongen tot het zondigen of tot het doen van het goede. De
wil moet voor Vermigli wel vrij zijn, omdat het anders geen wil kan zijn.
Deze wil is echter diepgaand verdorven door de zondeval van Adam, die gewillig koos om in de zonde
te vallen. Vermigli heeft hierbij opgemerkt dat dit in overeenstemming was met de wil van God, maar
Zijn wil was hiervan niet de oorzaak. Zijn wil stond dit toe. Op deze manier weet Martyr te
voorkomen dat God de schuld kan krijgen voor de zondeval van Adam. Hij komt echter niet tot een
beslissende uitspraak waarom God Adam hiervan niet heeft weerhouden. Vermigli meent dat deze
zaken voor ons mensen verborgen zijn.
Daarnaast bleek uit dit geschrift dat hij de menselijke natuur opdeelt in verschillende staten, al noemt
hij ze hier niet bij naam. Dit doet hij later in zijn De Libero Arbitrio wel.123

Na de zondeval zondigt de niet-wedergeboren mens noodzakelijk en gewillig. Alleen zij die door het
geloof met Christus Jezus zijn verbonden kunnen het goede gaan willen. Hij merkt hier nog niet op dat
deze nieuwe gehoorzaamheid en het willen van het goede, betrekkelijk zijn. In zijn De Libero Arbitrio
zou hij dat wel doen.124

In dit geschrift wordt ook duidelijk hoe Vermigli de verhouding tussen noodzakelijkheid en
contingentie ziet. Ook al gebruikt Vermigli de termen noodzakelijkheid en contingentie nog niet direct
met betrekking op elkaar, toch worden de zaken wel degelijk besproken.
De noodzakelijkheid van dingen wordt óf in de interne principes gevonden (het wezen van dingen), óf
in een uitwendige oorzaak, zoals Gods wil en besluit, óf in beiden. De mens is evenwel vrij om dingen
te kiezen. Hij wordt niet gedwongen om bepaalde handelingen te verrichten. Hij kan er voor kiezen
om sommige handelingen wel en andere handelingen niet te doen. Dit geldt echter slechts voor de
zaken van de lagere orde.

119 SAM, II, pag. 280r.
120 Vermigli stelt dit naar aanleiding van Rom. 1:28.
121SAM, II, pag. 280r: “Iuste tamen hoc fit. Iustus enim est Deus, et rectus in omnibus vuis suis. Verum si
privamur gratia, id commeriti sumus”.
122 Vermigli, An Deus sit Author Peccati (vert. McLelland) in PMVPHIL, pag. 241-242.
123 Zie daarvoor par. 6.1.5, pag. 57.
124 Par. 6.4.1, pag. 89.
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Wanneer Vermigli over de zaken van de hogere orde spreekt wordt het anders. Gods eeuwige besluit
richt dingen altijd tot het doel dat Hij bepaald heeft. Zo kan iemand zelf een eigen keuze maken,
terwijl deze keuze overeenkomstig Gods besluit wordt genomen. Hieruit wordt duidelijk dat een en
hetzelfde ding tegelijkertijd contigent en noodzakelijk kan zijn. Contingent in de tweede oorzaak, en
noodzakelijk wanneer er gelet wordt op Gods eeuwig besluit.
Dat deze opvatting juist is wordt duidelijk wanneer we letten op de toepassing hiervan in Vermigli’s
geschriften. Zo leert hij aan de ene kant dat Adam vrij was van de noodzaak om wel of niet te
zondigen. Door Gods voorkennis, wil en voorzienigheid moest hij wel zondigen; deze daad ging niet
buiten Gods wil om, zonder dat hiermee wordt gezegd dat God schuldig is aan de zonde. De
noodzakelijkheid of contingentie van de tweede oorzaken en effecten staan evenwel niet op zichzelf.
Zij zijn afhankelijk van Gods voorzienigheid. Niet alleen de gebeurtenissen, maar ook de wijze van
bestaan zijn door Gods besluit gevormd.
Achter deze opvatting ligt Vermigli’s causaliteitsgedachte, waarin hij meent dat God de Oorzaak is
van alle bewegingen en gebeurtenissen in de geschapen wereld. Zonder de schepselen te schenden,
beweegt, regeert en regelt God alles. Door gebeurtenissen als handelingen te verstaan, kan hij stellen
dat deze in beweging zijn gezet door God en door middel van de mens. Goede of slechte handelingen
worden vervolgens voortgebracht door een goede of slechte wil.125

Vermigli lijkt hier te wijzen op wat Eef Dekker ‘christelijke vrijheid’ (libertas christiana) noemt.126

Kenmerkend hiervoor is dat de wil zodanig vrij is, dat hij niet-noodzakelijkerwijs wil, maar ook dat de
menselijke wil, in het bijzonder in de statu corruptionis, volstrekt is aangewezen op de genade van
God om ook maar iets goeds voort te brengen.127

4.4 Deelconclusie.
Uit de bovenstaande besprekingen wordt duidelijk dat Vermigli zijn bespreking van de wil duidelijk
binnen de context van de voorzienigheid en predestinatie plaats. Het is in dit kader dat hij de
menselijke wil steeds weer opnieuw aanhaalt. Voor hem is het helder dat zowel de verkiezing als
verwerping samenhangen met Gods soevereine wil. Ook al wordt de zaligheid bepaald door Gods
uitverkiezende wil, toch betekent dit niet dat de menselijke wil gedwongen wordt om te geloven.
Vermigli wil de vrijheid van de menselijke wil dan ook nadrukkelijk houden staan.
Uit het commentaar op de brief aan de Romeinen wordt duidelijk dat de menselijke wil pas gaat willen
wat God wil, wanneer God dit wil. Hierbij dwingt God de menselijke natuur niet, maar Hij beweegt de
wil en haalt de wil over om dat te doen wat Hij wil. Op deze manier blijft de menselijke wil werkelijk
een wil, en Gods wil soeverein.
Daarnaast werd duidelijk dat Vermigli de geschapen werkelijkheid ziet vanuit twee kernpunten: (i)
vanuit de eerste Oorzaak, (God en Zijn voorzienigheid) en (ii) vanuit secundaire oorzaken.
Voor Vermigli is het duidelijk dat er hier sprake is van een synchrone contingentieleer, al spreekt hij
niet in deze term. De noodzakelijkheid die uit God als de eerste Oorzaak voortkomt is daar vanwege
(i) Gods bewegende en uiteindelijke oorzaak van alle dingen en (ii) vanwege Zijn onfeilbare
voorkennis en besluit met betrekking tot de uitkomst van gebeurtenissen. Dit staat voor Vermigli vast.
Hij verbindt hierbij de noodzakelijkheid met de onfeilbaarheid en onveranderlijkheid van God.
De onveranderlijkheid van God zorgt ervoor dat er een noodzakelijkheid wordt gekend in de
secundaire oorzaken, terwijl op hetzelfde moment hun vrijheid en contingentie in stand blijven. In dit
hoofdstuk bleek dan ook dat Vermigli vanuit de ‘christelijke vrijheid’ denkt en werkt.
De verbinding tussen de noodzakelijkheid en de contingentie van gebeurtenissen ligt daarin, dat Gods
voorzienigheid niet alleen zorg draagt voor de uitkomst, maar ook voor de wijze waarop dit doel
bereikt wordt en voor de causale relaties van de geschapen gebeurtenissen. Alle dingen gebeuren in
Zijn voorzienigheid.

125 Zie voor een uitleg van deze primaire en secundaire oorzaken, RTOF, pag. 20-33.
126 Zie hiervoor: Eef Dekker, Rijker dan Midas, Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus
Arminius (1559-1609), Zoetermeer: Boekencentrum, 1993, pag. 134-143.
127 Eef Dekker, Rijker dan Midas, Vrijheid, genade en predestinatie in de theologie van Jacobus Arminius (1559-
1609), pag. 141.
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5.0 De Libero Arbitrio: Achtergronden.

5.0.1 Werkwijze.
In dit onderdeel behandel ik de achtergronden bij De Libero Arbitrio. Allereerst ga ik na wanneer
Vermigli eerder heeft nagedacht over de vrije wil, om vervolgens kort de verschillende tekstedities te
bespreken. In deel 2 ga ik vervolgens na tegen wie Vermigli zich in zijn geschrift richt.

5.1 Het denken over de wil.

5.1.1 Vormingsproces.
Vermigli is al vroeg in aanraking gekomen met het denken over de vrije wil. Al tijdens zijn
studentendagen in Padua was het thema meerdere malen aan de orde gekomen. Dat de gedachten hier
omtrent hem beïnvloed hebben blijkt uit zijn eerste boek, dat handelt over de Apostolische
Geloofsbelijdenis waar het thema al door hem wordt genoemd.1

Vermigli stond niet alleen in het denken over de wil. In zijn commentaar op Romeinen uit 1536 had
Bucer uitgebreid geschreven over de vrije wil, alsook Calvijn die in zijn Institutie van 1539 een
onderdeel had gewijd aan het onderwerp. Gezien Vermigli’s nauwe omgang met in ieder geval Bucer
en zijn geschriften, heeft hij ongetwijfeld ook kennis genomen van deze werken, zodat zijn gedachten
ook door hem gevormd zijn. Het voert in deze scriptie te ver om de parallellen en verschillen tussen
deze reformatoren op dit punt volledig uit te werken.
Het schrijven van zijn werk De Libero Arbitrio in 1560 vormde voor Vermigli niet het eerste moment
dat hij ook op systematische wijze nadacht over de wil. Eerder had hij hierover al geschreven in
bijvoorbeeld zijn commentaar op Romeinen (1558) en in het scholastieke geschrift An Deus sit author
peccati (1555), zoals ook bleek in hoofdstuk 4. Gedurende zijn leven is het thema van de wil een
steeds weer terugkerend onderdeel geweest, waarover steeds opnieuw een bezinning plaatsvond.
Gezien het feit dat De Libero Arbitrio in de laatste periode van zijn leven is geschreven is het aan te
nemen dat zijn gedachten over de wil sindsdien weinig zijn veranderd en De Libero Arbitrio een goede
weergave van zijn denken over de wil vormt. In deze scriptie wordt daarom voornamelijk gebruik
gemaakt van dit geschrift. De behandeling van de vrije wil in de brief aan de Romeinen en andere
werken zal worden gebruikt om lastige passages te verduidelijken.

5.1.2 Verschillende uitgaven.
Omdat De Libero Arbitrio een volledig geschrift vormt zijn er weinig verschillende varianten in
omloop. Een afzonderlijke uitgave van het geschrift is zelfs niet bekend. Het geschrift werd namelijk
pas na Vermigli’s sterven door Pietro Perna (1522-82) (eveneens een vluchteling uit Italië) toegevoegd
in diens driedelige uitgave van Vermigli’s Loci Communes, die in Bazel tussen 1580 en 1582 werden
gevormd.2 In 1583 werden zijn LC. voor het eerst in het Engels vertaald en uitgegeven door Anthonie
Marten. Ook hierin komt het geschrift voor.3 De meest recente Engelse vertaling dateert uit 1996 en
werd als onderdeel van de Peter Martyr Library uitgegeven.4

Ook is er een samenvatting van De Libero Arbitrio bekend, die eveneens toegevoegd werd aan de LC.
Naast de samenvatting die handelt over de vrije wil, zijn er ook twee samenvattingen die enerzijds de
voorzienigheid en de predestinatie, en anderzijds de vraag of God de oorzaak en auteur van de zonde
is, behandelen. Rudolph Gualther heeft de samenvattingen tussen Martyrs papieren gevonden en ze
vervolgens aan zijn verzamelde werken toegevoegd. Het auteurschap van deze samenvattingen wordt
echter in twijfelgetrokken; misschien is het één van Martyrs studenten geweest die de geschriften heeft
geschreven, maar mogelijk is het toch Vermigli zelf geweest. McLelland concludeert na een
bespreking van het mogelijke auteurschap dat het onduidelijk blijft wie de geschriften geschreven

1 Vermigli, Una Sepmlice Dichiaratione Sopra Gli XII Articoli Della Fede Christiana. Di M. Pietro Martyre
Vermigli Firentino, Basel: Johan Hervagius, 1544.
2 Voor een overzicht van de verschillende uitgaven van de LC.: John Patrick Donnelly, S.J. (red.), Bibliography
of Peter Martyr Vermigli, Vol. xiii, Sixteenth Century Essays and Studies, Kirksville: Sixteenth Century Journal
Publishers, Inc. 1990, pag. 98-127.
3 Anthonie Marten (translated and partlie gathered), Peter Martyr Vermigli, The Common Places of… Peter
Martyr, London: H. Denham and H. Middleton, 1683, add. 101-125.
4 PMVPHIL, pag. 271-319.
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heeft.5 Voor deze scriptie hebben de samenvattingen verder geen gevolgen: de samenvattingen
handelen immers over de in hoofdstuk vier beschreven geschriften.

5.2 Tegenstanders.

5.2.1 Directe aanleiding: Theodorus Bibliander.
De directe aanleiding voor het schrijven van De Libero Arbitrio is uit het geschrift zelf niet af te
leiden. Wel wordt uit het werk duidelijk wanneer deze rede werd uitgesproken: 25 januari 1560.6

Vermigli’s polemische geschriften laten vaak niet aan duidelijkheid te wensen over aan wie het
geschrift gericht is. Zo had hij eerder geschriften gericht aan Richard Smith, Stephen Gardiner en
Johannus Brenz. In De Libero Arbitrio blijft Vermigli echter opvallend algemeen. Steeds spreekt hij in
termen van “Men zegt”; “Sommigen zullen tegenwerpen” en: “zelfs onze tegenstanders geloven”. Het
lijkt alsof hij voor alles wil voorkomen dat de lezers inzien tegen wie hij zich ten diepste verzet:
Theodorus Bibliander.
De directe aanleiding voor het schrijven van De Libero Arbitrio in 1560 wordt namelijk gevonden in
de tegenstand die hij in Straatsburg ondervond van Theodorus Bibliander (c. 1504-64).7 Vermigli’s De
Libero vormt zijn formele reactie op Bibliander’s aantijgingen. Als geboren Zwitserlander had
Bibliander de Latijnse school in Zürich gevolgd om vervolgens naar de universiteit van Bazel te gaan
waar hij samen met Konrad Pellicanus en Johannes Oecolampadius hebreeuws studeerde. Van 1527
tot 1529 gaf hij onderwijs in Liegnitz, maar keerde uiteindelijk terug naar Zürich waar hij in 1531
Zwingli als hoogleraar Oude Testament opvolgde.
Aan zijn hervormingsgezindheid lag het niet. Hij had Zwingli en Oecolampadius geassisteerd in het
publiceren van brieven en keerde zich actief en openbaar tegen het concordaat van Wittenberg, dat een
overeenkomst ten aanzien van de sacramenten vormde tussen Zuid-Duitse en Noord-Duitse
protestanten (Lutheranen). In het concordaat werd geprobeerd om een consensus tussen de
verschillende sacramentsopvattingen te bewerken.8 Daarnaast schreef Bibliander polemische werken
tegen de katholieke kerk, het concilie van Trente en de paus. Gezien zijn grote kundigheid op het
gebied van het hebreeuws werd hij ook wel de vader van de exegetische theologie in Zwitserland
genoemd. Naast het schrijven van verschillende commentaren op de profeten, had hij zich toegelegd
op het uitgeven van een Hebreeuwse grammatica voor beginners; in 1535 en in 1542 had hij een
volledige grammatica gevormd. Daarnaast publiceerde hij verschillende algemene historische studies
en studies op het Nieuwe Testament. In 1542 rondde hij de vertaling van het Oude Testament in het
Latijn af, een taak die hij van de inmiddels overleden taalgeleerde Leo Jud (1482-1542) had
overgenomen. In datzelfde jaar gaf hij een boek uit waarin de christenen voor de Turken werden
gewaarschuwd. Een vertaling van de koran in het Latijn die hij later wilde uitgeven mocht pas worden
gedrukt nadat Luther persoonlijk een brief van goedkeuring had verzonden aan de magistraten, om hen
van het nut van deze publicatie te overtuigen.
Het was dus niet de minste persoon met wie Vermigli te maken had gekregen en in veel opzichten
konden Vermigli en Bibliander het dan ook met elkaar vinden. De wegen gingen echter sterk uiteen op
het punt van de predestinatie en daarmee samenhangend de wil. Bibliander wordt wel een erasmiaan,
een proto-arminiaan en een universalist genoemd.
In 1535 had hij zijn positie al duidelijk gemaakt in een brief aan zijn vriend en gewezen collega,
Oswald Myconius (1488-1552). Hij vond het een vreselijke leer dat God mensen door absolute
noodzakelijkheid bewoog en dwong tot schaamtevolle daden. God is absoluut heilig, kan niet
zondigen en wenst de dood van goddelozen niet. Bibliander wenste boven alles Gods goedheid te
beschermen. Er moet volgens hem een onderscheid gemaakt worden tussen Gods predestinatie en Zijn
voorkennis. God kent sommige dingen die Hij niet gepredestineerd heeft. Hij wees het idee van de

5 Zie voor een discussie en overzicht met betrekking tot het auteurschap van de samenvattingen Joseph
McLelland in PMVPHIL, pag. 268-269.
6 In par. 15 verwijst Vermigli namelijk naar de bekering van Paulus, DLA, pag. 26.
7 Zie voor zijn levensbeschrijving, Robert H. Oehninger, Theodor Bibliander (1505-1564), NZZ Libro, 2005; J.
Wayne Baker, Heinrich Bullinger and the Convenant: The Other Reformed Tradition, Athens, Ohio, 1980, pag.
39-41 en J. Wayne Baker: ‘Bibliander, Theodor’, in OER, I, pag. 171-172.
8 Zie voor een uitvoerige beschrijving: William R. Russell, Wittenberg Concord in OER, IV, pag. 286-287.
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verkiezing van afzonderlijke mensen af, maar wel werden twee klassen van mensen gepredestineerd:
gelovigen en ongelovigen, zodat de predestinatie niet persoonlijk was. God wil alle mensen redden en
allen worden als zonen en dochters geadopteerd, tenzij zij God dwingen om hen af te wijzen, omdat zij
Zijn genade afwijzen. In Biblianders optiek was niemand werkelijk verloren en om die reden was het
voor hem dan ook duidelijk dat de mens wel degelijk een vrije wil moet hebben om zodoende voor of
tegen God te kiezen. Wanneer de mens verloren gaat, is dat te wijten aan zijn eigen onwil en afwijzing
van Gods genade.
In een latere brief werkt Bibliander zijn gedachten meer uit, waarbij hij opmerkt dat hij geen pelagiaan
of manicheeër is. De ene groep ontkent de genade van God; de andere groep zag God als de auteur van
de zonde en al het kwaad. Bibliander erkent dat de mens niets kan doen om de zaligheid te beërven,
maar hij spreekt in deze brief over de voorafgaande genade, dat de basis is voor de verkiezing in
Christus, vóór de vorming van de wereld.9

Bijna 25 jaar werkte Bibliander in goede harmonie met zijn collega’s in Zurich. De sporadische kritiek
op zijn predestinatieleer kwam van Myconius die hem door middel van persoonlijke correspondentie
op zijn leer aansprak. Ook Calvijn had met Biblianders opvattingen te maken gekregen, zo blijkt uit
een brief uit april 1553 aan Bullinger, waarin Calvijn klaagt over de vijandigheden van Bibliander
jegens hem. Bullinger had een brief teruggeschreven waarin hij opmerkte dat Bibliander geen vijand
van Calvijn was en spoorde Calvijn aan om een vriendelijke brief aan ‘zijn Bibliander’ te schrijven.10

Wayne meent dat Bullinger op dit punt Biblianders visie op de predestinatie werkelijk niet kende.11

Dit zou echter anders worden, nadat Vermigli de opengevallen plaats van Konrad Pellikanus in zou
nemen.
Al in zijn eerste collegeserie begon Vermigli met het spreken over de dubbele predestinatie. Dit liet
Bibliander niet over zijn kant gaan en hij zag kans om over het onderwerp onderwijs te geven, waarbij
hij Vermigli’s standpunt expliciet aanviel.12 Eind 1559 werd duidelijk dat Zurich had te kiezen tussen
de twee theologen, waarbij uiteindelijk voor het standpunt van Vermigli werd gekozen. In februari
1560 verleende de stadsraad Bibliander zijn pensioen, zodat hij zijn taken vanwege ouderdom en
gebreken neer diende te leggen. In september 1564 stierf hij ten gevolge van de pest.
Wayne maakt duidelijk dat dit kwam, omdat de orthodoxe factie de absolute predestinatie over begon
te nemen. Hij stelt: “The Zurichers simply could not support Bibliander in such an either-or situation,
especially since the conflict was known outside of Zurich”.13 Dit betekende echter niet dat Bullinger
het in alles met Vermigli eens was, integendeel. Vermigli’s dubbele predestinatieleer zou hij afwijzen.

5.2.2 Andere fronten.
Theodorus Bibliander vormde de directe aanleiding om De Libero Arbitrio te schrijven. Ten tijde van
zijn verhandeling over de wil in zijn commentaar op Romeinen kende Vermigli de aantijgingen van
Bibliander echter nog niet in de meest directe zin en toch zijn de grondlijnen in dit commentaar gelijk
aan die van De Libero Arbitrio. Het is mijns inziens dan ook te gemakkelijk om te stellen dat Vermigli
zich in zijn De Libero Arbitrio alleen richt tot de persoon van Bibliander.
Zijn commentaar op de brief aan de Romeinen doet namelijk vermoeden dat hij ook andere personen
en stromingen in gedachte heeft gehad, wel in het bijzonder als hij de algemene term ‘pelagianen’
gebruikt. In deze paragraaf probeer ik de personen en stromingen die Vermigli met verschillende
termen aanspreekt, te identificeren, zodat duidelijk wordt tegen wie en welke gedachten hij zich in dit
geschrift verzet. Hierbij heb ik in het gebruik gemaakt van Vermigli’s commentaar op Genesis en in
het bijzonder van zijn commentaar op Romeinen, omdat de bespreking van de vrije wil in dit
commentaar als blauwdruk heeft gediend voor zijn De Libero Arbitrio.

9 Historiae, pag. 705-706.
10 Brief gedateerd op 22 mei 1553, CO 14, kol. 533.
11 Baker, Heinrich Bullinger and the Convenant, pag. 40.
12 Zie Vermigli’s brief aan Calvijn, 1 juli 1557, Historiae, pag. 829.
13 Baker, Heinrich Bullinger and the Convenant, pag. 41.
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5.2.3 Willem van Ockham.
In zijn De Libero Arbitrio spreekt Vermigli op verschillende plaatsen en manieren over de pelagianen.
Dat hij hier niet de historische Pelagius op het oog heeft blijkt wel uit de invulling die hij aan het
begrip geeft. Zo spreekt hij over diegenen die menen dat er gesproken kan worden van een zekere
meewerkende (congruo) genade. Volgens Vermigli meent Pelagius dat God de mensen helpt met de
dingen die zij doen en Hij maakt dat de mens gaat doen wat goed is. Daarnaast lijken de pelagianen de
genade van God te bevestigen, omdat zij ook spreken over de verlichting van de Heilige Geest, maar
de gave van de Geest om zielen te veranderen kennen zij niet.
Het lijkt hierbij zo te zijn dat Vermigli Willem van Ockhams (c. 1288- c. 1348) notie van facere quod
in se est volgt, waarmee wordt aangegeven dat iemand die zonder de genade van God zijn best doet,
uiteindelijk door God wordt beloond volgens de meritum de congruo.14 James meent daarom ook dat
Vermigli hierbij spreekt over zogenaamde Pelagianen die een sterke overeenkomst met Ockham en
zijn theologische nakomelingen hebben.15 Dit bleek alreeds uit Vermigli’s commentaar op Genesis,
waarin Vermigli eveneens het vermeende pelagianisme van het laat-middeleeuwse ockhamisme voor
ogen had. Maar dat niet alleen. Vermigli had hierbij ook tijdgenoten op het oog, zoals blijkt uit zijn
commentaar op de brief aan de Romeinen.

5.2.4 Albertus Pighius.
Uit dit commentaar wordt duidelijk dat Vermigli in het bijzonder de rooms-katholieke Nederlander
Albertus Pighius (c. 1490-1542) voor ogen heeft wanneer hij over de Pelagianen spreekt.16 McNair
noemt de mogelijkheid dat Pighius en Vermigli elkaar in 1533 te Bologna hebben ontmoet.17

Pighius verdedigde de kerkelijke hiërarchie, legde de nadruk op het belang van de paus en stond pal
achter de pauselijke uitspraken. Voor hem was het overduidelijk dat de gereformeerde kerk die Bucer
verdedigde, geen ware kerk kon zijn, omdat de apostolische successie werd gemist. Deze successie
was voor hem het doorslaggevende kenmerk van de ware kerk. Maar dat niet alleen. Uit Pighius’ De
Libero Hominis Arbitrio wordt duidelijk dat het onderscheid tussen de gelovigen en ongelovigen
uiteindelijk in de menselijke wil is gelegen, omdat de één wel wil geloven en de ander niet. De
weldaden van de verkiezing worden algemeen aangeboden; de verworpenen bepalen hun eigen
bestemming door dit aanbod af te wijzen, de verkorenen accepteren dit aanbod en ontvangen om die
reden de eeuwige zegen. Zoals alreeds bleek, is dit voor Vermigli absoluut geen mogelijkheid: zowel
de verkiezing als verwerping zijn afhankelijk van de wil van God. Het is dan ook om die reden dat
James kan stellen “To Vermigli, Pighius is a virtual reincarnation of Pelagius”.18 Vermigli richt zich
om die reden op meerdere plaatsen in het bijzonder tegen Pighius.19

Anders dan bij De Libero Arbitrio hoefde Vermigli zich bij het schrijven van zijn commentaren op
Genesis en Romeinen zich niet ten opzichte van één persoon te verdedigen. Dit is van belang om voor
ogen te houden. Wanneer Vermigli in zijn commentaar op Romeinen spreekt over Pighius spreekt hij
dan ook niet zozeer over een individu, maar over een theologisch systeem dat achter deze persoon
wordt gevonden, en waar Vermigli zich tegen verzet. James merkt hierbij op dat Vermigli ervan
overtuigd lijkt dat hij betrokken was bij een voortgaande historische strijd, waarvan Pighius slechts de
laatste vertegenwoordiger was.20 Vermigli zag zichzelf dan ook niet als vernieuwer van de theologie,

14 Heiko A. Oberman, The Harvest of Medieval Theology: Gabriel Biel and Late Medieval Nominalism, Grand
Rapids: Baker Academic, 2000, pag. 191-196.
15 PMVAP, pag. 53.
16 Remigius Bäumer, Pighius, Albertus in OER, III, pag. 271. Zie hiervoor ook het dispuut dat Calvijn met
Pighius heeft gekend, in John Calvin (A.N.S. Lane (red.), The Bondage and Liberation of the Will; A Defense of
the Orthodox Doctrine of Human Choice against Pighius, Grand Rapids: Baker Books, 1996, in het bijzonder
pag. xiii-xxxiv. Het zou waardevol zijn om dit werk van Calvijn met Vermigli’s De Libero Arbitrio te
vergelijken.
17 PMI, pag. 126.
18 PMVAP, pag. 63.
19 Romanos, 407-409; 421-426.
20 PMVAP, pag. 64.
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maar als een lid van de theologische traditie, die geïnspireerd door Augustinus, terug wilde gaan naar
Paulus en de Schriften.21

Dit is van groot belang en zou tevens een verklaring kunnen vormen voor het feit dat Vermigli zich in
De Libero Arbitrio niet in het bijzonder tegen Bibliander richt. Vermigli zag zijn taak niet zozeer
liggen in het verdedigen van de Schriftuurlijke waarheid tegenover één persoon, maar tegenover een
heel theologisch systeem.

5.2.5 Kaspar von Schwenckfeld.
Naast de hierboven beschreven Bibliander en de andere niet genoemde tegenstanders en groepen richt
Vermigli zich ook in zijn geschrift ook op Kaspar von Schwenckfeld (1489-1561), die hij wel bij
name noemt.22 Het is echter daarom des te vreemder dat veel Vermigli-geleerden weinig tot geen
aandacht aan deze persoon hebben gegeven, terwijl uit De Libero Abitrio duidelijk blijkt dat Vermigli
het niet eens is met zijn opvattingen.23

Von Schwenckfeld is de geschiedenisboeken ingegaan als een spiritueel hervormer. In de verzamelde
werken van Luther is veel te vinden over Schwenckfeld en dat wat over hem te vinden is, is zelden
positief te duiden.
Geboren in Ossig volgde hij onderwijs aan verschillende universiteiten. In 1523 heeft hij zich
teruggetrokken in Ossig en wijdde zijn leven aan lezen en studeren. Hij was bezorgd over de plaats die
de wereldleiders begonnen te krijgen in de protestantse beweging. In 1524 maakte hij duidelijk dat de
lutherse boodschap van de rechtvaardiging door het geloof en de gebondenheid van de wil door
verschillende predikers op de verkeerde manier werden verstaan, zodat fatalisme en antinomianisme
daarvan de gevolgen waren. Rond 1525 begon hij zich openlijk te distantiëren van de lutherse factie,
in het bijzonder op het punt van het heilig avondmaal. Het was voor hem en zijn humanistische vriend
Valentin Crautwald (1465-1545) duidelijk dat Christus niet werkelijk aanwezig was in brood en wijn,
maar dat hier werd gesproken over het geestelijk voedsel. Het lichaam van Christus is spijze voor de
ziel. Luther moest van deze opvatting echter niets hebben en verklaarde hen tot sacramentariërs. Op
dat moment hadden Von Schwenckfeld en Crautwald echter hun eigen weg al gekozen en zij zagen het
als hun levensroeping om mensen de waarheid van het christelijk geloof bij te brengen. Von
Schwenckfeld begon steeds meer nadruk te leggen op de spiritualiteit, waarbij hij meende dat Luther
en aanverwanten gevangen werden door het uitwendige Woord en de sacramenten. Dit resulteerde in
1529 in zijn gedwongen vertrek, richting Straatsburg. In 1535 verplaatste Von Schwenckfeld zijn
thuisbasis onder druk van de stadsraad en in het bijzonder van Bucer richting Ulm, omdat hij als een
potentiële ordeverstoorder werd gezien. In 1540 werden zijn opvattingen veroordeeld op een
theologenconferentie onder leiding van Melanchton (1497-1560) te Schmalkald. Na 1541 reisde hij
door een groot deel van het zuiden van Duitsland. Opnieuw moest hij in 1549 vluchten en kwam in
Esslingen terecht. In de periode 1553-1559 kende hij tegenstand van Matthias Flacius Illyricus (1520-
75), met wie hij van mening verschilde over de plaats van de Bijbel en het gepredikte Woord. Op 10
december 1561 stierf hij.
Zijn theologie wordt gekenmerkt door spirituele ervaringen (die door hemzelf Heimsuchungen worden
genoemd), en wordt rondom zijn avondmaalsopvatting gevormd. Christus heeft als de geïncarneerde
Logos en het levende Woord het menselijke vlees aangenomen om zo dit vlees te vernieuwen. Door
Zijn lijden, sterven, opstanding en verheerlijking werd Zijn menselijk vlees vergeestelijkt en
vergoddelijkt. In 1538 ontwikkelde zijn theologie zich onder invloed van Michael Servetus (1511-53)
meer en meer, zodat hij uiteindelijk leerde dat Christus nooit een schepsel is geweest, maar altijd de
Zoon van God, in zowel Zijn menselijke als goddelijke natuur. Gevallen mensen worden gered op het
moment dat een deel van het hemelse vlees wordt geschonken, waardoor de wedergeboorte
plaatsvindt. De nieuwe christen is de realiteit van twee menselijke wezens: de één nieuw, geestelijk,

21 M.W. Anderson, Peter Martyr, a Reformer in Exile (1542-1562), Nieuwkoop: B. de Graaf, 1975, pag. 273-
275.
22 Zie hiervoor par. 6.3.19, pag. 76. Voor deze levensbeschrijving heb ik gebruik gemaakt van: R. Emmet
McLaughlin, Kaspar von Schwenckfeld, in OER, IV, pag. 21-24.
23 Zo gaan McLelland, VWG en Di Gangi, PMV in het geheel niet op hem in. Een onderzoek naar de wijze
waarop Vermigli’s avondmaalopvatting en die van Von Schwenckfeld zich tot elkaar verhouden, lijkt mij
daarom zeer waardevol.
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maar de ander oud en vleselijk. De gave van dit hemelse vlees vindt plaats zonder de tussenkomst van
menselijke middelaars. Deze implantatie van het hemelse vlees zorgt ervoor dat christenen in Christus
worden geplaatst, en Christus in de christenen en door Christus in de Godheid. Uitwendigheden als de
sacramenten, de Bijbel of de prediking van het Woord spelen geen rol bij deze inwendige
wedergeboorte, zo meent hij.24 Na 1526 legt hij meer nadruk op de activiteit van de Geest. Gezien de
plaats die het avondmaal in het denken van Von Schwenckfeld innam, is het niet vreemd dat Vermigli
met deze persoon in conflict is gekomen. Zoals uit Vermigli’s levensbeschrijving bleek, heeft
Vermigli zich intensief beziggehouden met de betekenis van het avondmaal en in het bijzonder met de
manier waarop Christus in het avondmaal wordt vertegenwoordigd. Daarnaast heeft Vermigli zich ook
tegen de Schriftvisie van Von Schwenckfeld verzet.25 God maakt in de roeping van goddelozen
gebruik van het Woord en de prediking daarvan; dat zijn de instrumenten die Hij gebruikt. Het geloof
is door en uit het Woord van God, zo stelt Vermigli.26 Verder lijkt Vermigli zich in zijn De Libero
Arbitrio niet te richten op de persoon of leer van Von Schwenckfeld.

5.3 Deelconclusie.
Uit dit onderdeel werd duidelijk dat de directe aanleiding voor Vermigli om De Libero Arbitrio te
vormen, gevonden wordt in de aantijgingen van Theodorus Bibliander.
Daarnaast keert hij zich zijdelings tegen de opvattingen van Kaspar von Schwenckfeld, al gaat hij niet
uitgebreid in op zijn werken of opvattingen.
Verder werd duidelijk dat Vermigli de term ‘pelagianisme’ in zijn De Libero Arbitrio niet op een
historische manier hanteert, maar de term voornamelijk gebruikt om tijdgenoten mee aan te duiden,
onder wie Bibliander en in het bijzonder Pighius. Vermigli richt zich daarbij tegen de opvatting dat de
mens zelfstandig kan kiezen voor het goede, en in die zin autonoom is. De wil is wel vrij, maar niet
autonoom.
Met behulp van Vermigli’s commentaar op Genesis en Romeinen wordt daarbij duidelijk dat hij zich
niet alleen tot Bibliander richt, maar ook op het theologisch systeem achter hem. Het is om die reden
beter om niet te spreken van één tegenstander, maar van een onbijbelse overtuiging waartegen
Vermigli zich verzet. Dit zou tevens een verklaring kunnen zijn voor het feit dat Vermigli zich niet in
het bijzonder richt tot Bibliander en zijn geschriften, maar in algemene termen blijft spreken.

24 Toch meent McLelland dat het beeld dat van Schwenckfeld over het algemeen wordt geschetst niet volkomen
zuiver is zoals uit zijn verzamelde werken blijkt: “Those, on the other hand, who without distinction discard the
ministry of the word…despise…Christ”. Zie daarvoor: Corpus Schwenckfeldianorum, (19 vol.), Leipzig, 1907-
1961, XII, 129 en VI, doc. 256, hier in de vertaling van McLelland, PMVPHIL, pag. 298135.
25 Par. 6.3.19, pag. 76.
26 Idem.
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6.0 De Libero Arbitrio: Weergave en bespreking.

6.0.1 Werkwijze.
In dit hoofdstuk sta ik stil bij de tekst van Vermigli’s De Libero Arbitrio. Omdat het betoog van
Vermigli soms moeilijk te volgen is, geef ik in het eerste onderdeel de hoofdlijn weer. De
verschillende nuances en onderscheidingen die hij in zijn geschrift aanbrengt werk ik vervolgens in het
volgende onderdeel, (6.1) uit. Dit onderdeel vormt de weergave en bespreking van Vermigli’s
geschrift. Aan ieder behandeld onderwerp koppel ik een bespreking, waarin geprobeerd wordt om de
tekst te analyseren en van opmerkingen te voorzien. Op deze manier is er een duidelijk onderscheid
tussen mijn weergave van de tekst en de bespreking, zodat het mogelijk is om de evaluatiestructuur te
volgen.
De tussenkopjes zijn toegevoegd om zo de structuur en opbouw van de tekst duidelijk in beeld te
krijgen en te houden. Soms wordt hierbij verwezen naar Vermigli’s eerdere bespreking van de vrije
wil in zijn behandeling van Rom.71, dat de basis heeft gevormd voor De Libero Arbitrio, of naar zijn
andere geschriften die besproken werden in hoofdstuk 4. De cijfers in de tekst geven de
oorspronkelijke indeling weer uit de Loci Communes.2 De Latijnse tekst heb ik in sommige,
belangrijke gevallen in voetnoten verwerkt. In de verschillende besprekingen zal ik tenslotte een aantal
samenvattende opmerkingen maken. De personen en gebeurtenisen die Vermigli aanhaalt, heb ik in de
voetnoten voorzien van een korte (levens)beschrijving. De deelconclusie laat ik in dit hoofdstuk
achterwege, omdat ik in hoofdstuk 7 de kernpunten van het boek bespreek en beoordeel.

6.0.2 Hoofdlijn.
Het betoog van Vermigli is samengevat als volgt weer te geven. Vermigli onderscheidt twee orden
waarop vrijheden betrekking hebben. De lagere orde heeft betrekking tot de aardse zaken en
handelingen; de hogere orde heeft betrekking op de geestelijke zaken. Daarnaast onderscheidt hij vijf
staten van de mens, waarbij hij meent dat met betrekking tot de wil slechts gesproken kan worden over
drie staten: (a) de staat vóór de wedergeboorte, (b) de staat tijdens de wedergeboorte en (c) de staat na
de wedergeboorte.
(a) Voor Vermigli is duidelijk dat in de staat vóór de wedergeboorte de mens alleen een betrekkelijke
vrijheid kent met betrekking tot de zaken van de lagere orde. Door de zondeval in het paradijs zijn alle
mensen niet langer in staat om de zaken van de hogere orde na te streven. Toch blijft de eis om Gods
wetten en inzettingen te gehoorzamen wel staan, zodat deze wet de zondige mens aanklaagt en leert
dat hij God niet kan gehoorzamen. Op deze manier drijft de goddelijke wet een mens uit tot de
Zaligmaker die wel in staat is geweest om deze wetten volkomen te houden. Dit doet de onbewogen en
natuurlijke mens voor de wedergeboorte echter niet.
(b) In de wedergeboorte wordt de wil van de mens zodanig bewogen dat hij opnieuw gaat willen wat
God wil. Dit gebeurt wanneer de Heilige Geest het Woord krachtdadig in de harten brengt.
Hiervoor geldt dat dit niet bij iedereen gebeurt. Vermigli maakt dan ook een onderscheid tussen twee
roepingen; de algemene, uitwendige roeping die tot iedereen komt en de krachtdadige inwendige
roeping die slechts tot die personen komt die God tevoren verkoren heeft. Het horen van alleen het
Woord is daarom niet voldoende: het Woord zal toegepast moeten worden in het hart van mensen.
Daar waar dit Woord daadwerkelijk wordt toegepast ontstaat de wedergeboorte. Dit betekent voor
Vermigli niet dat de mens niet vrijwillig gelooft en Gods geboden gedwongen moet houden. God trekt
de wil zodanig, waardoor de zonden niet langer meer over de zondaar heersen en de mens in een
nieuwe gehoorzaamheid wordt geplaatst. Vóór de wedergeboorte is de menselijke wil dan ook passief,
maar na de wedergeboorte gaat de menselijke wil als vanzelf en vrijwillig meewerken met Gods wil.

1 Deze tekst is afkomstig van Ad-Fontes, The Digital Library of Classic Protestant Texts, geraadpleegd mei
2008, Theologische Universiteit Apeldoorn.
2 Ik heb hierbij gebruik gemaakt van het exemplaar dat in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg ligt: Petri
Martyris Vermilii, Locorum Communium Theologicorum, ex Ipsius Scriptis Sincere Decerptorum Tomus .... -
Basileae: ad Perneam Lecythum, 1580-1582 (Kluis 1076 C 11 (bd. II-III). Voor de volledigheid heb ik kopieën
van deze tekst toegevoegd in bijlage 1.
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(c) Na de wedergeboorte wordt het voor zondaren opnieuw mogelijk om Gods wetten te gehoorzamen.
Deze gehoorzaamheid is echter in dit leven heel beperkt omdat de gelovigen bemerken dat als zij het
goede willen doen zij toch steeds weer tot het kwade worden getrokken. De gelovigen vinden deze
blijvende gehoorzaamheid erg en kennen hier droefheid over. De ongelovigen daarentegen vinden
deze ongehoorzaamheid niet erg en geven zich des te meer in de zonden over.

6.1 Weergave en bespreking.

6.1.1 Inleiding.

6.1.2 Begripsbepaling.
In zijn inleiding wil Vermigli tot een definiëring van het begrip liberum arbitrium komen. Hij
behandelt hierbij allereerst de manier waarop de filosofen over het onderwerp hebben geschreven, om
vervolgens via de kerkvaders tot een uiteindelijke begripsbepaling te komen.3

Hij begint zijn bespreking door aan te geven dat het begrip liberum arbitrium in het Woord niet
voorkomt. Wel heeft de zaak al veel mensen, doorlopende de eeuwen bezig gehouden en dit wordt
duidelijk wanneer hij de nagaat hoe de filosofen over deze zaken hebben gesproken.
Wanneer de filosofen over de ziel spreken, gebruikten zij de term ‘keuze’4 en niet vrije wil. Het
verstand en de wil worden door hen slechts in de geest (mens) geplaatst waarbij sommigen het
geheugen toevoegen. Vermigli verwijst naar Cicero (106-43 v. Chr.)5 om aan te geven dat hij, hoewel
hij nooit liberum arbitrium gebruikte, wel met libera voluntas hetzelfde bedoelde.
De Grieken noemden dit autexousion, wat aangaf dat iemand autoriteit en macht over zichzelf had,
zodat hij niet gedwongen kon worden. Op deze manier kan ook over God worden gesproken, zo meent
Vermigli, omdat ook voor Hem geldt dat Hij op geen enkele wijze gedwongen kan worden, omdat Hij
geen wil heeft die bewogen kan worden.6

Vervolgens werkt Vermigli de betekenis van het Latijnse woorden liberum arbitrium uit. Onder
arbitrari verstaat hij wegen, waarnemen, veronderstellen of oordelen, waarbij hij liber weergeeft met
het hebben van autoriteit over zichzelf. De vrije wil maakt dat het verlangen door zichzelf wordt
verschoven, richting dat wat het verstand aan het verlangen openbaart.7 Vermigli wijst erop dat dit dus
plaatsvindt in de wil, maar de wortel van heel deze beweging ligt in het verstaan van dit alles, omdat
iets eerst wordt beoordeeld en gemeten, waarna uiteindelijk de afwijzing of aanname volgt.
Vervolgens richt hij zich op de kerkvaders om aan te tonen dat zij ditzelfde hebben geleerd.
Augustinus8 heeft hierover vaak gezegd dat het hier het vermogen van zowel de rede als de wil betreft
en Johannes Damascenus (674-749)9 stelde dat de vrije wil zowel beoordeeld als verstaat (capere). Het
oordeel behoort daarom tot de functie van het verstaan, maar het verlangen behoort tot de wil, zo stelt
Vermigli. De rede neemt zodoende de plaats in van een adviseur, maar de wil verlangt, accepteert of
wijst iets af.

3 Johannes Calvijn komt op dezelfde manier tot een begripsbepaling: Johannes Calvijn, Institutie: of
onderwijzing in de Christelijke godsdienst, (uit het latijn vertaald door Dr. A. Sizoo), Zoetermeer: Meinema,
199913, II.2.4.
4 Proairesis; gr. Wat men als beter of gewenst voor iets anders, dus bij voorkeur neemt of aanpakt
5 Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.); Romeins redenaar, politicus, filosoof en advocaat. Vermigli wijst in
het bijzonder naar hem als filosoof.
6 DLA, pag. 1: “…hoc pacto liberum arbitrium potest Deo tribui, qui non potest cogi, quoniam non habet
vertibilem voluntatem”.
7 DLA, pag. 1: “Quamobrem videtur esse liberum arbitrium, quando apertius in id fertur ultro, quod intelligentia
vel vis cognoscens ostderit”.
8

Augustinus, De Gratia et Libero Arbitrio, 5 (iii), (PL. 44.890).
9 Johannes Damascenus (674-749); monnik, priester, theoloog en heilige uit de Oosterse Kerk. Door sommigen
wordt hij de laatste kerkvader genoemd. Zijn grootste verdiensten liggen op het vlak van het schrijven van een
omvattende synthese in de theologie. Vermigli verwijst in dit geschrift in het bijzonder naar hem als hij spreekt
over de vrije wil; De Fide Orth. II.27, (PG. 94.959ff).
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6.1.3 Begripsomschrijving.
2. De vrije wil is voor Vermigli een zeker vermogen van de wil, die de aanwijzing van de rede volgt
om iets van zichzelf te verlangen of af te wijzen.10 Onder vermogen verstaat Vermigli de kracht en niet
een of andere kwaliteit, als ware het een toegevoegde toestand (habit), ook al meende Bernardus van
Clairvaux (1090-1153)11 dat de vrije wil een vrije toestand van zijn eigen geest was. Dit vermogen om
te willen is geen absolute wil, omdat de mens slechts het geluk nastreeft en niets anders kan doen dan
dat. Wat er ook gekozen wordt; dit gebeurt omwille van iets anders, niet omwille van de wil zelf, maar
vanwege een eerdere overweging.
Het onderscheid tussen zaken wordt door middel van het verstand gemaakt. Vermigli beroept zich op
zijn naamgenoot Petrus Lombardus (c. 1100-60)12 die aangeeft dat de vrije wil het vermogen van de
rede en de wil is, waarbij óf het goede wordt gekozen wanneer Gods genade hierin assisteert, óf het
kwade wordt gekozen wanneer de genade afwezig is.13 Deze genade is geen rechtvaardigende genade,
zo merkt de gereformeerde Vermigli, op maar een voorafgaande genade die de wil kan bewegen.
Wanneer de mens vervolgens instemt met Gods Woord volgt de wedergeboorte.

6.1.4 Verschillende orden.
Om duidelijk te maken waar de wil naar uitgaat, maakt Vermigli een onderscheid tussen een (i) lagere
en (ii) hogere orde. Onder de lagere orde verstaat Vermigli de zaken die de menselijke natuurlijke
mogelijkheden en zintuigen niet te boven gaan, zoals het wel of niet onderwijzen en het wel of niet
aangaan van een oorlog. De hogere orde daarentegen betreft alles wat onze natuurlijke mogelijkheden
en zintuigen wel te boven gaat, zoals het geloof in Jezus Christus of het houden van Gods geboden.
Hij doet hierbij een beroep op 1 Kor. 2:9 en 14.

6.1.5 Verschillende staten.
3. In de volgende paragraaf maakt Vermigli een ander onderscheid met betrekking tot de menselijke
staat. Hij beschrijft hierin vijf verschillende staten van de mens: (a) de staat die Adam kende vóór de
zonde; (b) de donkere staat van de mens voordat hij wedergeboren is; (c) de staat van de
wedergeboorte zelf; (d) de staat na de wedergeboorte en (e) de staat van degenen die in de hemel zijn.
Over de eerste staat valt weinig meer te zeggen dan dat God de mens rechtvaardig geschapen heeft en
dat hij door zijn vrije wil in de zonde is gevallen. Ook over de laatste staat valt weinig te zeggen met
het oog op dit onderwerp. De overige drie staten blijven dan nog over, zo stelt Vermigli waarbij hij
aangeeft dat hij in zal gaan op de plaats van de wil vóór, tijdens en na de staat van de wedergeboorte.

6.1.6 Bespreking.
De manier waarop Vermigli tot een begripsbepaling wil komen is traditioneel. Door na te gaan op
welke manier er in de Schriften en doorlopende de traditie over de vrije wil gesproken wordt, probeert
Vermigli aan te tonen dat soms met andere woorden dezelfde zaak werd bedoeld. Hierbij moet echter
wel oog worden gehouden voor het ‘eigen gebruik’ van Vermigli van deze autoriteiten.14

Het is voor Vermigli allereerst van belang om aan te geven dat God door niets en niemand wordt
beïnvloed of gedwongen. Zijn wil is ten diepste volkomen en absoluut vrij.
Vermigli beschouwt het menselijke vermogen om te willen niet als een absolute wil, omdat de wil
wordt aangestuurd en beïnvloed door andere factoren. Wél verdedigt Vermigli dat de wil vrij is in

10 DLA, pag. 1: “Possumus igitur sic definere liberum Arbitrium, quod sit facultas quaeda voluntatis, quaedum
sequitur partem cognoscentem, aliquid repudiat aut expetir ultro”.
11 Bernardus van Clairvaux (1090-1153), Cisterciaanse monnik en mysticus, stichter en abt van de abdij van
Clairvaux en een van de meest invloedrijke geestelijke van zijn tijd. Vermigli verwijst hier naar zijn De Gratia et
Lib. Arb., 2, (PL. 182.1003).
12 Petrus Lombardus (c. 1100-1160); Bisschop van Parijs. Zijn Sententiarum libri IV (Sent.) vormde de standaard
theologische tekst van de middeleeuwen. Vermigli verwijst hier naar zijn Sent. II, dist. 25, (PL. 192.1052).
13 DLA, pag. 2: “…liberu arbitriu esse facultatem rationis et voluntatis, qua deligitur bonu assistere gratia Dei,
aut malum dessistente gratia”.
14 Zoals bleek uit onderdeel 3.1.4, pag. 26.
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zichzelf. Hierbij maakt hij gebruik van Thomas van Aquino (1224/25-74)15, die een onderscheid maakt
tussen de immanente handelingen en de noodzakelijke handelingen van de wil.16

Alleen God heeft een absolute wil, omdat Hij wil wat Hij wil. Hierin wordt Hij niet beïnvloed door
een uitwendige factor. Zijn voorkennis is in overeenstemming met Zijn wil.17

Vervolgens spreekt Vermigli over de mens. Hij maakt hierbij gebruik van de klassieke mensvisie van
de gereformeerde scholastici, waarbij de mens in essentie als rationeel wezen wordt gezien, de
zogenaamde natura intelligens. Volgens hen behoort het tot de essentie van de mens om de
mogelijkheid te hebben om te kennen, te verstaan en te oordelen, ook al is dit vermogen door de zonde
beïnvloed.18 Dit alles vindt volgens Vermigli plaats in het kenvermogen. Door het verstand wordt iets
beoordeeld, waarna de wil besluit om iets wel of niet te willen. Hierin volgt hij Aristoteles die
eveneens de prioriteit aan het kennen geeft, boven het willen.19

Naast de essentie van de mens, waarbij de mens wordt onderscheiden als rationeel wezen,
onderscheiden de gereformeerde scholastici de mens ook in het zogenaamde statenmodel, waarbinnen
de accidentele vrijheid wordt beschreven.20 In zijn inleiding geeft Vermigli er dan ook blijk van dat hij
zowel de essentiële als accidentele mensvisie hanteert. Dit deed hij ook in zijn An Deus Sit Author
Peccati.21

De twee orden die Vermigli onderscheidt, de lagere, aardse en hogere, geestelijke orde is opmerkelijk.
Op deze manier is hij in staat om een duidelijke scheiding tussen verschillende vormen van vrijheid
aan te brengen.22

Door te verwijzen naar Augustinus en Damascenus, probeert Vermigli zijn stelling zo te onderbouwen
dat blijkt dat hij met betrekking tot deze zaken in de traditie van de kerk staat.
Het verschil tussen de opvatting van Lombardus en Vermigli blijkt duidelijk wanneer Vermigli geen
ruimte wenst te bewaren om de genade als meewerkende genade te zien die de wil uiteindelijk helpt
om het goede te kiezen. De genade zoals Lombardus die bespreekt, is voor Vermigli duidelijk geen
rechtvaardigende genade, al wil hij hierin wel erkennen dat er zonder deze genade geen juiste keuzen
gemaakt kunnen worden. Voor hem is duidelijk dat deze genade niet een tijdelijke kracht is zoals
Lombardus stelt, waardoor de ene keer het goede, een andere keer het kwade wordt nagevolgd. Zoals
later zal blijken is het namelijk niet mogelijk dat er iets goeds wordt voortgebracht zonder Gods
genade. In zijn An Deus Sit Author Peccati heeft Vermigli duidelijk gemaakt hoe hij een onderscheid
aanbrengt in de eerste en secundaire oorzaak. God is in alles de eerste Oorzaak; zonder Hem kan er
dan ook niets zijn.23

6.2 Vóór de wedergeboorte.

(a) Vrijheid in de lagere orde.

6.2.1 Een beperkte vrije wil.
Vermigli meent dat de mens vóór de wedergeboorte een beperkte vrije wil kent met betrekking tot de
zaken van de lagere orde, die door de zintuigen worden aangestuurd en de menselijke mogelijkheden
niet overstijgen. De ervaring leert hem dat hij kan zitten of gaan staan; kan blijven of weg kan gaan.
Deze beweging worden vanwege de menselijke natuur gedaan: de zenuwen, spieren en ledematen
worden weloverwogen bewogen. Er zijn meer bewegingsmogelijkheden, maar een zekere

15 Thomas van Aquino (1224/25-1274); Italiaans, dominicaans theoloog; een van de belangrijkste middeleeuwse
scholastici. Ontwikkelde eigen conclusies vanuit aristotelische premissen, in het bijzonder over de metafysica
van de persoonlijkheid, schepping en voorzienigheid.
16 Thomas van Aquino, Summa Theologiae, II, q. 6.7.
17 Dit bleek eerder ook uit par. 4.1.10, pag. 36.
18 RTOF, pag. 33.
19 Aristoteles, Nicomachische Ethiek, I.1, VI.2. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van de Engelse vertaling:
Nichomachean Ethics, in Jonathan Barnes (red.), The Complete Works of Aristotle; The Revised Oxford
Translation II, Princeton: Princeton University Press, 1948.
20 RTOF, pag. 34.
21 Zie hiervoor par. 4.3, pag. 42. Hier gebruikt hij dezelfde onderscheidingen, maar benoemt ze niet.
22 Eerder had hij al gesproken over deze verschillende vormen, zie daarvoor par. 4.2.9, pag. 39.
23 Par. 4.3.9, pag. 46.
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mogelijkheid om deze bewegingen te binden ligt in de wil of de rede.24 Volgens Vermigli is het op
deze manier ook voor hypocrieten mogelijk om zich in bepaalde zaken in te houden omdat zij door de
rede beperkt worden.
Toch kent ook deze wil beperkingen, omdat de emoties en verlangens zulke sterke krachten kunnen
hebben, waardoor de rede ze niet altijd in goede banen kan leiden. Martyr doet hierbij een beroep op
Ambrosius van Milaan25 en Augustinus om dit te onderstrepen, waaruit duidelijk wordt dat de rede
bepaalde angsten of verlangens niet altijd in toom kan houden. De vrijheid die in deze zaken wordt
gekend is daarom maar betrekkelijk. Deze vrijheid wordt ook niet altijd gekend; Vermigli wijst hierbij
op kinderen en zotten, die eerder als dieren worden gedreven dan door zichzelf.26

6.2.2 Gods wetten en de lagere orde.
4. In dit onderdeel gaat Vermigli dieper in op de vraag of de mens Gods wetten met behulp van de
menselijke vrijheid, van de lagere orde kan houden.
Vermigli meent met een beroep op Rom. 2:14 dat dit ten dele mogelijk is. Ieder volk kent op de een of
andere wijze een zekere moraal. De wet vereist echter vooral goede innerlijke motieven, zoals het
liefhebben van God met heel het hart, heel de ziel en met al de kracht, en niet zozeer met een
uitwendige gehoorzaamheid. Dit vormt de grondregel voor alle andere regels, zodat alle andere
geboden eveneens met heel het hart nagevolgd moeten worden.27 Omdat een mens God met heel zijn
hart liefheeft, heeft hij zich te onthouden van diefstallen, onreinheid en dergelijke.28 Bij deze vrijheid
komen de werken overeen met de burgerlijke wetten (legi oeconomicae), die voornamelijk betrekking
hebben op de uitwendige handelingen en minder op de wil.
Het is voor Vermigli duidelijk dat Paulus in 1 Tim. 1:9 niet meent dat het geven van de wet aanduidt
dat de mens die wet ook houden kan. Ook al is het mogelijk om te zeggen dat de wet in principe niet
voor de rechtvaardigen gegeven is, omdat zij vrij zijn van de dreiging van ondergang en daarom geen
wet meer hebben die hen aanklaagt of hen veroordeelt, toch wil dit niet zeggen dat de mens door deze
vrijheid in staat is om de wet daadwerkelijk te vervullen. Vermigli beschrijft hoe de wet meer functies
heeft dan alleen de vervulling daarvan. Zo geeft de wet kennis van de zonde en laat de wet de
ontoereikendheid van de menselijke krachten zien, opdat zondaren in zouden zien wat zij hadden
moeten doen. De wet heeft dan als doel om zondaren zo te drijven, dat zij tot Christus komen.29

Met een beroep op Augustinus wil Vermigli duidelijk maken dat de menselijke vrije wil logischer
wijze volgt uit deze grondregels, omdat zij anders waardeloos zouden zijn.30 Vermigli vult hierbij aan
dat de vrije wil afgeleid is van de wet die werd gegeven aan de mens in de oorspronkelijke, zondeloze
staat. Ook is de wet gegeven aan de wedergeborenen, zodat zij deze wet (al hoewel nog niet
volkomen) zouden gehoorzamen.
Hij vraagt zich vervolgens af wat er uit de wet afgeleid kan worden voor degenen die niet
wedergeboren zijn. Duidelijk is voor hem dat de menselijke krachten en vermogens door de wet niet
worden bewezen; het enige dat werkelijk duidelijk wordt is dat de mens een wil heeft die, wanneer
deze door genade bewogen wordt, een zekere kracht heeft om toe te geven of te gehoorzamen. De
wedergeboorte is namelijk niet vreemd aan de wil, omdat deze wil wedergeboren kan worden door
God. Dit gebeurt wanneer deze wil Hem met tenminste een onvolkomen gehoorzaamheid gaat
gehoorzamen.

24 DLA, pag. 3: “Nam physice sic agitur in nobis, cogitationibus moventur nervi, et musculi, et membra: fiunt
magni impetus, sed in voluntate seu ratione potestas quaeda est coercendi”.
25 Vermigli grijpt hier terug op Ambrosius, De Fuga Saeculi, 1; Augustinus: Contra Duas Ep. Pelag. IV.30, De
Bono Persev. 20, 32 (13), 48 (19).
26 DLA, pag. 3: “Neque in omni aetate est: pueri enim et moriones, potius moventur, ut bruta, quam moveant”.
27 Peter Martyr Vermigli, Early Writings: Creeds, Scripture, Church, Kirksville: The Thomas Jefferson
University Press/Sixteenth Century Journal Publishers, 1994, pag. 143, these 41N9.
28 DLA, pag. 3: “ Atque illud praeceptum est anima quodammodo et spiritus aliorum praece. [p]toru, ita, ut qui
voluerit obedire alijs pceptis, oporteat eum id facere ex toto corde, tota anima, et omnib. viribus quibus
prosequatur Deu, et eo animo abstinere, a furtis, scortationibus, et alijs huiusmodi, propter Deum, quem amet
toto corde”.
29 DLA, pag. 4: “…extimulentur ad meliora, veniantq: ad Christu: eo organo utitur Deus ad reducedu eos in via”.
30 DLA, pag. 4: “…ex ipsis preceptis cosequi nostru liberu arbitriu”. Augustinus, De Gratia et Libero Arbitrio, 2
(ii), (PL. 44.883).
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6.2.3 God straft zondaren rechtvaardig.
Met het oog op de uitwendige zaken is er volgens Vermigli dus sprake van een zekere vrijheid. Deze
vrijheid is echter niet toereikend om de wet te vervullen, aangezien hiervoor de inwendige bewegingen
vereist zijn die hun oorspong hebben in het geloof en in de Heilige Geest. Deze vrijheid bestaat dus,
omdat de ervaring dit leert, maar niet omdat Vermigli ervan overtuigt is dat de wet niet gehouden zou
kunnen worden door een vrije wil. Want als dit argument waar zou zijn dan zou hieruit volgen dat de
mens ook een vrije wil met betrekking tot de bovennatuurlijke zaken zou hebben, zelfs op het moment
dat hij nog niet wedergeboren is, omdat God Zijn wetten heeft gegeven met betrekking tot deze zaken,
zelfs aan diegenen die nog niet wedergeboren zijn en hen straft wanneer zij deze wetten niet houden.
Vermigli geeft zo toe dat de mens een gedeeltelijke vrijheid heeft met betrekking tot de uitwendige
zaken. Verolgens geeft hij het voorbeeld van een magistraat die een dief of overvaller straft, wanneer
hij voor hem gebracht wordt, in zoverre hij zijn misdaden willens en wetens heeft begaan. Op dit punt
zou de magistraat niet nagaan of zij een vrije wil hadden of werden gedreven door een emotie die door
de rede niet beheerst kon worden.
Op dezelfde manier geldt dit voor de niet-wedergeborenen, zo meent Vermigli. Wanneer zij zonder
geloof, hoop en liefde sterven en door God gestraft worden, zal God niet overwegen of zij in die niet-
wedergeboren staat het geloof, de hoop en liefde wel of niet konden bezitten. God straft de
oorspronkelijke zonde; wanneer we geboren worden vraagt Hij niet of wij met of zonder deze zonde
zijn.31 Opnieuw grijpt Vermigli terug naar Augustinus om aan te geven dat de kinderen ook hun
gebreken en zonden hebben.32 Zij zijn geïnfecteerd met afgunst (invidia). Dit zijn zonden, ook al
kunnen de kinderen niets anders doen en hebben zij het verstand (ratione) niet om deze bewegingen
tegen te staan.

6.2.4 De plaats van de wet: bevel en vrijheid.
5. Het vermogen (vis) van de vrije wil moet niet gededuceerd worden tot de wet en de geboden van
God. Wanneer iets is geboden, dan wordt dat wat geboden is door middel van de vrije wil overdacht,
omdat de mens met behulp van de wil de wet gehoorzaamt of tegenstaat. Dit bewijst echter niet dat
gedaan kan worden wat de wet van ons eist.
Om deze reden wil Vermigli nagaan wat de Schriften zeggen over de plaats van de wet. Hij bespreekt
Romeinen 1, waaruit hij afleidt dat de onwedergeboren mens vanaf het moment van zijn schepping de
verborgen zaken met betrekking tot Gods godheid en eeuwigheid aanschouwt. In dezelfde brief wordt
duidelijk dat de naties, die Gods wet niet hebben, van nature doen wat Gods wet vereist. Zij hebben
een kennis van dat wat goed is (notitia rectitudinis) en zijn daarom niet te verontschuldigen omdat zij
niet hebben gedaan wat zij doen moesten. Want als zij de gerechtigheid van God gekend zouden
hebben, en wisten dat degenen die de zonden doen de dood verdienen, dan doen zij deze zonden niet
alleen, maar zij stemmen ook in met degenen die ze doen en zijn zo niet te verontschuldigen omdat zij
weten dat zij zelfs de meest kleine dingen niet geprobeerd hebben. Ook kunnen zij zich niet
verontschuldigen vanwege de zwakheid van hun krachten, omdat zij deze zwakheid zelf mogelijk
hebben gemaakt door de zonde van Adam in wie iedereen gezondigd heeft.33 Op deze manier wordt
voor Vermigli duidelijk dat geen mens te verontschuldigen is vanwege de zonde; iedereen heeft een
zekere kennis met betrekking tot God en de goddelijke zaken.

6.2.5 Algemene (genade)gaven.
Vermigli geeft vervolgens aan dat goede manieren over het algemeen door iedereen worden
gewaardeerd, waarbij hij een beroep doet op Matth. 7:11. Hierbij wijst hij op de zorg die natuurlijke
ouders voor hun kinderen hebben, alsook de wijze waarop Paulus voor zijn bekering uitmuntte in een
uitwendige ethiek.34 Ook anderen als Scipio35, Caesar36, Cato37 en Cicero waren in staat om in hun
onwedergeboren staat goed te handelen ten opzichte van anderen.

31 DLA, pag. 4: “Et Deus ipse punit peccatum originis: Neque querit cum nascimur, an eo possimus carere vel
non carere”.
32 Augustinus, Confessiones, I.7, (PL. 32.665-666).
33 DLA, pag. 5: “Nec recte possunt excusare debilitatem virium, cum ipsi ei aditum patefecerint, per Adami
peccatu[m], in quo omnes peccauerut.”
34 Zoals blijkt uit Gal. 1:13-14 en Filip. 3:6.
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Vanuit zowel de Schriften als de ethische geschriften blijkt dus dat er enige waarheid aan deze vorm
van vrijheid moeten worden toegekend, al hoewel niet iedereen deze vrijheid op dezelfde manier heeft
ontvangen. Deze vrijheid is afhankelijk van het karakter, gewoonten, kennis, ontwikkeling en van de
plaats of het land, de ervaring en andere zaken.38 Daarbij merkt Vermigli op dat de zorg van heidenen
ten opzichte van de naaste werd ingegeven door een bijzonder ingrijpen van God39, die er op deze
wijze zorg voor wilde dragen dat niet alles in verwarring zou eindigen.
De geest van de profetie en andere, soortgelijke genadegaven wordt door God soms aan diegenen
geschonken die geen geloof hebben.40 Buiten de rechtvaardigende genade kan God niet alleen een
algemene invloed schenken, maar ook de geest van vastberadenheid en vriendelijkheid.
Vermigli geeft hierbij aan dat deze genade gegeven is, ook al gaan deze gaven gepaard met een zekere
zwakheid en gebondenheid. Zo is er eerst blindheid en duisternis in het verstand, zodat het haast niet
weet wat het doen moet. Daarbij is er een grote zwakheid in de wil ten aanzien van de lusten die zich
tegen God verzetten. Ook is er een voordurend conflict tussen het hogere en lagere deel, zodat op
sommige momenten slechts de overgave rest. Zij die strijden lopen soms dodelijke wonden op. Daarbij
is ook het lichaam een hindernis voor de ziel en vaak voor het verstand, zodat niet gedaan kan worden
wat juist is. Met een beroep op Rom. 7:19, 23 wil Vermigli weergeven dat deze zwakheid voor de
wedergeborenen al groot is, laat staan voor hen die niet wedergeboren zijn.

6.2.6 Filosofen en de moraal.
In het volgende onderdeel wordt weergegeven waarom de filosofen meenden dat de mens in
overeenstemming met de rede en de moraal heeft te handelen41, waarbij Vermigli direct bespreekt hoe
weinig filosofen erin zijn geslaagd dit te bereiken. Op deze manier wordt voor hem duidelijk dat de
menselijke moraal maar beperkt is.

6.2.7 Bespreking.
Voor Vermigli is het duidelijk dat de mens een zekere vrijheid heeft tot de zaken die betrekking
hebben op de lagere orde. Hij spreekt hierbij over de zogenaamde libertas contractionis, waarbij de
voorbeelden met betrekking tot het bewegen van ledematen worden gebruikt.
Hij maakt hierbij een onderscheid tussen de uitwendige zaken en inwendige zaken. In de uitwendige
zin kunnen mensen Gods wet gedeeltelijk houden. Hier hebben zij een betrekkelijke vrijheid in
ontvangen. In dit kader wijst Vermigli op de gemeenschappelijke moraal die alle volken hebben. Hij
verstaat de wet hier in navolging van Paulus in Romeinen 1 ethisch. De wet wijst echter niet op
uitwendige gehoorzaamheid maar op de innerlijke motieven.
Als het gaat om de inwendige zaken staat de mens namelijk volkomen schuldig tegenover God. God
eist namelijk van de mens dat hij Hem met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand liefheeft. Hieruit
blijkt voor Vermigli dat de niet-wedergeboren mens Gods wet niet kan houden.
Het is voor Vermigli duidelijk dat met het geven van de wet niet blijkt dat de mens deze wet ook
daadwerkelijk kan houden. Vermigli lijkt in dit gedeelte vervolgens in te gaan op de vraag, waarom
God de wet gegeven heeft, als de mens deze wet toch niet kan houden. Om deze vraag te
beantwoorden maakt hij een onderscheid tussen de verschillende functies van de wet, waarbij de wet

35 Publius Cornelius Scipio Africanus (236-183 v.Chr.); Romeins generaal en politicus die in de Tweede
Punische Oorlog op jonge leeftijd oorlog voerde in Spanje en uiteindelijk Hannibal in Afrika versloeg. Hij wordt
wel beschouwd als de een van de grootse veldheren ooit.
36 Gaius Julius Caesar, (c. 100-44 v. Chr.); Romeins staatsman en generaal; overwinnaar van Gallië, de
burgeroorlog en uiteindelijk dictator.
37 Marcus Porcius Cato (234-149 v. Chr.); Romeins staatsman, orator en de eerste Latijnse dichter van belang.
Mat name bekend vanwege zijn conservatieve en anti-hellenistische politiek tegenover de hellenistische idealen
van de Scipio familie.
38 DLA, pag. 5: “Varietas potest esse penes teperamenta corporis, penes institutionem, seu educationem, penes
loca seu patriam, exercitia, et consimilia”.
39 DLA, pag. 5: “…& impulsu Dei peculiari, qui talia exempla voluerit extare…”.
40 DLA, pag. 5: “Vnde sicut cocedimus a Deo concede spiritu prophetandi, et alia charismata huius generis,
nonnunquam hominibus impijs, ita etia citra iustificante gratia dari potuerunt divinitus, praeter communem
influentiam…”.
41 Hierbij kan in het bijzonder gedacht worden aan het onderwijs van Aristoteles: Nicomachische Ethiek, I.2.
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allereerst gegeven is om mensen hun zonden te doen inzien en tot Christus te brengen. Vermigli ziet
de wet als onderwijzer, die de mens leert wat zonde is. Op dezelfde manier heeft ook Maarten Luther
(1483-1546) de wet gebruikt in zijn De Servo Arbitrio, een boek dat Vermigli getuige het vervolg van
zijn betoog heeft gekend en waarvan hij gebruik heeft gemaakt.42

Daarnaast ziet hij de wet als leefregel voor Gods kinderen, ook al kunnen zij hierin nog niet volledig
naar Gods wil leven en handelen. Ook fungeert de wet als regel voor de burgerlijke wetten.
Pas wanneer de wil van de mens wordt veranderd in de wedergeboorte ontstaat in hem het verlangen
om Gods wetten na te volgen.
Ook bespreekt Vermigli de vraag of het rechtvaardig is als God overtreders van Zijn wet straft,
wanneer zij niet langer meer in staat zijn om Zijn wetten te onderhouden. Vermigli meent van wel
omdat God ziet op de daden en overtredingen van de mens. Op grond daarvan straft Hij een zondaar.
En aangezien ieder kind als zondaar wordt geboren, betekent dit voor Vermigli dat iedere zondaar
rechtvaardig gestraft wordt. Hier wordt duidelijk dat Vermigli zijn onderwijs vanuit het commentaar
op de brief aan de Romeinen onderstreept: ieder mens staat schuldig tegenover God, of hij nu wel of
niet uitverkoren is.43

Daarnaast merkt hij op dat iedereen een zekere ’notitia rectitudinis’ kent, waardoor zij uiteindelijk
schuldig staan voor God omdat zij niet kunnen aanwenden onwetend geweest te zijn van dat wat goed
is, zo stelt Vermigli.
In deze paragraaf wordt ook duidelijk hoe Vermigli de zondeval duidt. Voor hem geldt dat ieder mens
in Adam heeft gezondigd en in hem gevallen is, zodat zij vanaf het moment van hun geboorte schuldig
staan ten opzichte van God. Op dezelfde manier had hij hierover al geschreven in zijn commentaar op
Genesis.44

Uit de Schriften en klassieke auteurs maakt Vermigli duidelijk dat het mogelijk is dat mensen in hun
niet-wedergeboren staat toch bijzondere gaven ontvangen, zodat deze gaven niet voorbehouden zijn
aan gelovigen. Dit betekent echter niet dat zondaren door middel van deze gaven rechtvaardig kunnen
worden. Daarvoor zijn deze gaven ontoereikend.
De bijzondere zorg van heidenen voor de naaste kent Vermigli toe aan een bijzonder ingrijpen van
God. Vermigli maakt in deze woorden duidelijk dat het uiteindelijk God is die deze daden door de
mens bewerkt. Ditzelfde wordt duidelijk wanneer Vermigli stelt dat God ook een geest van
vastberadenheid en vriendelijkheid kan schenken, alsook de geest van de profetie. Voortdurend
spreekt hij over Gods werk in deze gaven. Hij is hiervan de Schenker en Schepper, zodat Vermigli
aangeeft dat de mens volledig afhankelijk is van Gods gave in deze. Ook deze gedachte kwamen we
eerder al tegen; in zijn An Deus Sit Author Peccati heeft Vermigli uitgebreid beschreven op welke
wijze God door de mens werkt, en gebruik maakt van Zijn schepping. De mens kan niets doen zonder
de eerste Oorzaak.45

Door tenslotte te wijzen op het belang dat de filosofen hebben gehecht aan een redelijk en moralistisch
leven en de geringe winsten die de filosofen met betrekking tot deze zaken hebben behaald, maakt
Vermigli duidelijk dat het voor de niet-wedergeboren mens niet mogelijk is om dat leven te leiden wat
hij naar Gods eis zou moeten leiden.

(b) Noodzakelijkheid.

6.2.8 De noodzakelijkheid van het zondigen.
Vermigli vervolgt zijn bespreking, en merkt op dat de niet-wedergeboren mensen ook de
noodzakelijkheid van het zondigen kennen. In dat wat zij zonder de genade van God en het geloof
doen zondigen zij. Omdat zij niet in Christus geloven, blijft de toorn van God op hen liggen, zo stelt
hij.46 Zij kunnen niets doen wat goed is in Gods ogen. Uit Genesis 6:3 en 8:21 blijkt dat de menselijke

42 Maarten Luther, De Servo Arbitrio, in D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe (Weimarer
Ausgabe, WA), Weimar: Böhlaus, 1967, 8.597ff. Zie hiervoor ook par. 6.2.17, pag. 66.
43 Zie: par. 4.1.7, pag. 32.
44 Zie: par. 4.1.3, pag. 31.
45 Zie: par. 4.2.9, pag. 39.
46 DLA, pag. 6: “Alia praeterea cosideretur necessitas, cui homines in hoc statu subijciuntur: ea est peccati. Nam
quaecunque faciunt extra gratiam Dei, et fidem, necesse est ut sint peccata. Sunt enim filij irae, et cum nos credut
in Christum, ira Dei manet super eos”.
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gedachten en overleggingen zelfs vanaf de kindsheid kwaad zijn. Zij zijn zonder geloof en kunnen
daarom voor God niet bestaan, zo merkt Vermigli op. Wat door de niet-wedergeborenen wordt gedaan,
mist het ware doel omdat er niet gewezen wordt naar God. En dat is er de reden van dat zij God niet
boven alles lief kunnen hebben. Al hun werken zijn zonder geloof en daarom zonde, omdat dat wat
niet uit het geloof is, zonde is, zo meent Vermigli naar aanleiding van Rom. 14:32.
Wat God van de mens vraagt is daarom onmogelijk in de niet-wedergeboren staat. Voor de
wedergeborenen is het echter wel mogelijk een zekere, zij het onvolkomen gehoorzaamheid te kennen.
Met een beroep op Augustinus wijst Vermigli op de noodzakelijkheid van het zondigen47; deze
noodzaak komt niet uit de natuurlijke conditie, maar uit het bederf van de mens. In dit boek wordt
verklaard dat zij die noodzakelijk zondigen en daarom niet doen kunnen wat zij willen doen, toch
veroordeeld dienen te worden. Vermigli wijst naar een aantal van Augustinus’ werken, waarbij hij
steeds weer beklemtoont dat de mens van nature niet vrij, maar gebonden is en door de zondeval zijn
oorspronkelijke vrijheid is kwijtgeraakt.48 In dat opzicht werkt Vermigli ook het posse, posse non, non
posse uit, waardoor hij aangeeft dat het voor de eerste mens mogelijk was om niet te sterven, en
mogelijk was om niet te zondigen; nu is het echter niet meer mogelijk om niet te zondigen en niet te
sterven.49 De vrije wil is alleen voor de zonde tot waarde, en die neiging tot het kwade wijst op de
huidige staat van de mensheid.
Op het Milevitaans concilie (418)50 werden diegenen veroordeeld die meenden dat de genade van de
rechtvaardiging werd gegeven, opdat de vrije wil, die dingen die vereist worden, gemakkelijker zou
kunnen volbrengen. De Schriften bewijzen deze zaken eveneens zo meent Vermigli, waarbij hij wijst
op Rom. 8: 3,7. Zij die niet-wedergeboren zijn vallen daarom onder de noodzakelijkheid van het
zondigen, waarbij Vermigli opmerkt dat dit niet geldt voor bijzondere zonden, maar voor het zondigen
in het algemeen.

6.2.9 Noodzakelijkheid van de voorzienigheid.
Daarbij is er nog een andere vorm van noodzakelijkheid, die samenhangt met de voorzienigheid van
God en de voorspellingen door de profeten. Dit is echter geen absolute noodzakelijkheid maar een
relatieve, of ook wel de noodzaak van consequentie (necessitas consequentiae).51

6.2.10 Bespreking.
Voor Vermigli is duidelijk dat de niet-wedergeboren mens zonder genade, zonder geloof is en daarom
zonder Christus en om die reden onder Gods toorn blijft liggen. Opnieuw roert hij hier het leerstuk van
de oorspronkelijke zonde aan. Zelfs vanaf de kindsheid zijn mensen namelijk zondig omdat zij zonder
geloof zijn. Voor deze niet wedergeboren mens is het niet mogelijk om aan de eis die God in Zijn wet
stelt te voldoen.
Vermigli laat in dit gedeelte sterk naar voren komen hoe hij denkt over de gebonden wil met
betrekking tot de hogere orde en geestelijke zaken. Voor hem is duidelijk dat de mens vanwege zijn
verdorvenheid noodzakelijk zondigt. Ook al zondigt de mens noodzakelijk, toch moet hij wel
veroordeeld worden. De mens is namelijk niet vrij om te kiezen of te laten wat hij wil, maar gebonden
omdat hij door de zondeval zijn oorspronkelijke vrijheid waarin hij kan kiezen om wel of niet te
zondigen is kwijtgeraakt. Daarom kan er ook geen sprake van een meewerkende genade zijn, die de
vrije wil ondersteunt in het volbrengen van het door God vereiste. Opnieuw grijpt hij terug naar de
vroege kerkgeschiedenis om zijn standpunt duidelijk te maken.

47 Augustinus, De Natura et Gratia LXVI.79, (PL. 44.286).
48 Augustinus, De Natura et Gratia LXVI.79, (PL. 44.286); LXVII.81, (PL. 44.287) en XLVI.54, (PL. 44.273).
49 Voor Augustinus’ categorieën van posse/posse non/ non posse (peccari, mori): Augustinus, De Corr. et Gratia
XII.33, (PL. 44.936).
50 Milevitaans Concilie (418): concilie onder toezicht van Paus Innocentius I, waarbij onder andere de
kinderdoop verplicht werd gesteld.
51 DLA, pag. 7. Hier wordt de logische onderscheiding gemaakt tussen de implicatie dat iets noodzakelijk is
(necessitas consequentis) en de noodzakelijkheid van de implicatie als geheel (necessitas consequentiae).
Vermigli gaat hier in dit geschrift verder niet op in. In zijn De Praedestinatione, dat opgenomen is in het
commentaar op Romeinen, bespreekt hij deze zaken echter wel, LC. 3.1.49-58. Zie hiervoor ook par. 4.1.5-
4.1.10, pag. 32-36. Zie voor een algemene verklaring van dit onderscheid: RTOF, pag. 17-32. Zie voor
Vermigli’s bespreking van de voorzienigheid, par. 4.2.10, pag. 40.
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Vermigli spreekt in dit gedeelte over het noodzakelijk zondigen. Bernardus van Clairvaux heeft een
drievoudig onderscheid gemaakt in zijn spreken over vrijheid: Libertas a necessitate, libertas a
peccato, en de libertas a miseria. Voor de zondeval was Adam in alle drie de aspecten volkomen vrij.
Na de zondeval werd hij echter een slaaf van de zonde, met als gevolg dat hij allerlei ellende in de
wereld heeft gebracht. Het is duidelijk dat Vermigli hier in het bijzonder spreekt over de tweede
onderscheiding, waar het gaat over de noodzaak van het zondigen. Was Adam eerder in staat om niet
te zondigen; door zijn val moeten hij en zijn nakomelingen noodzakelijk zondigen. Hier wordt de spil
met betrekking tot het denken over de vrijheid van de wil gevonden. Ten diepste gaat het in het
denken over de wil over de vrijheid van noodzakelijkheid.52

Wanneer Vermigli spreekt over de voorzienigheid, brengt hij een ander onderscheid aan. In zijn De
Libero Arbitro gaat hij hier verder niet op in, in zijn commentaar op 1 Samuël 10 doet hij dat echter
wel en noemt deze noodzakelijkheid de hypothetische noodzakelijkheid.53

(c) De plaats van de wil en hoe de wil vrij kan worden.

6.2.11 Wil en emoties.
6. In deze paragraaf beschrijft Vermigli de wijze waarop de wil en emoties met elkaar samenhangen en
elkaar beïnvloeden.
In de verschillende soorten van het menselijke willen wordt ook een verandering van de gevoelens
(affectuum) gekend, zodat deze gevoelens elkaar domineren en de meest sterkste gevoelens superieur
zijn.54 Vermigli beschrijft hoe er ook een verschil onder de gevoelens kan wezen; sommige zijn
immers meer attractief en andere meer repulsief. Ook hierin heeft de wil een zekere vrijheid door de
ene keer naar het ene gevoel te luisteren en de andere keer naar het andere gevoel. De natuurlijke wil
is van zichzelf echter blind en volgt alleen datgene wat door de geest of het verstand wordt
voorgesteld.
Tenzij dat de rede de wil onderwijst, weet de wil niet van zichzelf dat iets in zichzelf goed is. Het is
voor Vermigli daarom nodig om God aan te roepen, opdat Hij met Zijn Geest de wil zal bevrijden, en
deze wil meer aan de menselijke redding en Zijn glorie zal bijdragen.55 Het is immers door Hem
mogelijk dat de menselijke wil boven de andere verlangens wordt uitgetild, zodat Zijn eer op de eerste
plaats komt te staan.
Het is voor Vermigli duidelijk dat de wil alle menselijke handelingen stuurt en behandelt, maar omdat
de wil tussen de kennis en de affecties in staat, twijfelt Vermigli waardoor de wil nu het sterkst
beïnvloed wordt. Uit 2 Petr. 2:29 wordt voor Vermigli duidelijk dat wanneer de wil door de zonde
wordt overwonnen, de wil dienstknecht wordt van de kennis en de affecties.

6.2.12 Niet wedergeboren mens is niet vrij.
Ditzelfde wordt duidelijk uit Rom. 6:16, en Joh. 8:36 waaruit blijkt dat alleen Christus mensen vrij kan
spreken en maken. Voor Vermigli blijkt uit deze Schriftplaatsen dat het voor niet-wedergeboren
mensen niet mogelijk is om werkelijk vrij te zijn. De tirannie van de duivel zorgt er voor dat zij
gevangen worden gehouden.56

De vrijheid van de wil is geruïneerd door de gedeeltelijke gebondenheid. Het is daarom voor Vermigli
vreemd dat de wil in deze staat, door maar een zeer kleine vrijheid te hebben, toch vrij genoemd kan
worden. Op dit punt haalt Vermigli Luther aan die aangeeft dat er daarom beter gesproken kan worden
van de gebonden of geknechte wil dan over de vrije wil. Kan nu gesteld worden dat iemand die met

52 Zie hiervoor ook: R.T. te Velde, Always Free, but not Always Good: Girolamo Zanchi (1516-1590) on Free
Will, in RTOF, pag. 69-70.
53 Par. 4.2.10, pag. 40.
54 DLA, pag. 7: “Est etiam attendendum, in varietate humanarum voluntatum, affeactuum esse alternationem, ut
unus alterum vincat, idque fieri alternis vicibus, et illos esse superiores, qui vehemetiores fuerint”.
55 DLA, pag. 7: “Quamobrem ego nullum scio praesentius remedium, quam Deum invocare, ut suo Spiritu
efficiat illam cogitationem et consilium in voluntate potentiorem, quae magis ad salutem nostram et eius gloriam
pertineat”.
56 Zoals blijkt uit Matth. 12:29 en 2 Tim. 2:26.
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zijn handen en voeten in de ketenen vast is gelegd, maar zijn hoofd nog kan bewegen werkelijk vrij
is?57

De wil kan in deze staat, vóór de wedergeboorte geestelijke (of andere) zaken weigeren, maar het is
niet mogelijk voor de wil om vanuit zichzelf het goede te zoeken of daarnaar te verlangen.58

6.2.13 Meewerkende genade.
Nadat Vermigli aan heeft gegeven dat de niet-wedergeboren mens ten diepste niet vrij, maar gebonden
genoemd moet worden, behandelt hij de zogenaamde meewerkende genade.
Zonder namen te noemen geeft hij aan dat er sommigen zijn die menen dat de wil slechts in staat is om
een aantal externe zaken van een lagere orde na te streven. In deze lagere orde hebben zij ook de staat
van verdienste geplaatst, zodat de genade op een zekere manier verdiend wordt, als de wil maar doet
waartoe de wil capaciteiten heeft. Hij spreekt in dit kader dan ook over de zogenaamde meewerkende
genade.59 Voor Vermigli is echter duidelijk dat genade die vanwege de werken wordt gegeven geen
genade is.60 Direct voegt Vermigli daaraan toe dat dit dus niet betekent dat er van een ongebreidelde
uitleving in de zonde sprake kan zijn, want zelfs diegenen die niet zijn wedergeboren worden zwaarder
gestraft op het moment dat zij de uitwendige zaken niet doen waartoe zij wel in staat zijn.
De vrije wil wordt op deze manier gereduceerd, maar Vermigli ziet dit als positief. Degenen die deze
dingen weten zullen niet hoogmoedig worden over hun eigen vermogens, maar zullen meer zoeken
naar goddelijke hulp en ondersteuning, omdat zij zichzelf als zwakkelingen leren zien. Daarnaast
zullen zij na hun wedergeboorte en het zien van de vele zonden waaruit zij gered zijn, meer bereid zijn
om hun Verlosser voor die redding te danken.
In dit kader spreekt Vermigli ook over de pelagianen, die menen dat zij vóór de wedergeboorte door
hun eigen krachten iets aan de genade kunnen toevoegen, waardoor zij zichzelf meer toekenden dan
passend was.61 Dit heeft ervoor gezorgd dat zij zichzelf tot de ondergang hebben geleid en de kerk
hebben verstoord, zo merkt Martyr op.62

6.2.14 De ziel en mensen als instrument van God.
7. Vermigli voegt aan het voorafgaande toe dat ook de ziel (animus) door God als instrument wordt
gebruikt, waarbij hij verwijst naar Spreuken 21:1. Met een beroep op verschillende Bijbelplaatsen
maakt Vermigli duidelijk dat God tevens mensen gebruikt als instrumenten in Zijn hand, zoals dat
bijvoorbeeld ook blijkt uit Jesaja 10:5. Toch betekent dit niet dat de menselijke vrijheid hierdoor wordt
weggenomen. Voor Vermigli geldt daarom dat de morele, civiele en economische kennis stevig
standhoudt.63

6.2.15 Begripsbetekenissen.
Vervolgens bespreekt Vermigli verschillende woorden die gebruikt kunnen worden in de discussie
over de vrije wil, waarbij hij na wil gaan welk woord of verzameling van woorden de bovenstaande
zaken het beste weergeeft. Om dit te bereiken gaat hij in op het onderscheid tussen proairesis of
proaireisthai en autexousion, waarbij hij opmerkt dat deze beide termen niet hetzelfde betekenen.
Johannes Damascenus gebruikt de term autexousion wanneer hij proairesis definieert.64 Vermigli wijst
erop dat dit tot de genus van kwaliteit behoort aangezien het een affect en eigenschap van de wil is,

57 Luther, WA, 18, 634ff.
58 DLA, pag. 8: “Potest sane voluntas nostra libere spiritualia dona repudiare, cum in hoc statu versatur: potest
etiam opposita eis deligere, at ea ipsa non valet sibi vindicare aut expetere”.
59 DLA, pag. 8: “Cumque sit adeo debilis, ut tantum externa quaedam, et humiliora praestare queat, non
desuerunt, qui ei meritu de congruo ista conditione tribuerint, nempe ut si faceret, quod in se est, gratiam
utconque mereretur, et si no de condigno, ut loquuntur, salte de congruo”.
60 DLA, pag. 8: “…gratia si ex operibus daretur, iam non esset gratia”.
61 Zie voor deze pelagianen, par. 5.2.3-5.2.4, pag. 52.
62 DLA, pag. 8: Haec Pelagiani minime custodierunt, qui ante regeneration putabat, se posse suis virib. mereri
gratia et ideo sese efferedo plaequo, sese perdiderunt. et Ecclesiam turbarunt”.
63 DLA, pag. 9: “Itaque illam concedo et ex divinis literis cofirmaui. Quaere per me stat, et salua manet scientia
moralis, civilis, et oeconomica”. Hoe God van de mens gebruikt maakt, werkt Vermigli meer in detail uit in zijn
An Sit Deus Author Pecatti, zie daarvoor par. 4.3, pag. 42.
64 Zie hiervoor zijn De Fide Orthodoxa, II.25.
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maar proairesis wordt gebruikt om een handeling aan te duiden. Vermigli stelt dat iedereen weet hoe
bezit en handeling in zichzelf verschillen. Op deze wijze gebruikt Damascenus het begrip ook.
Proairesis betekent één of twee proposities voor de andere prefereren. Ook spreekt Damascenus over
de wil van de God, door te zeggen dat de wil (thelèsis) te combineren is, omdat de wil zelfcontrolerend
(autexousion) is, terwijl de keuze (proairesis) dit duidelijk niet is. De keuze vereist namelijk
weloverwogenheid (consultationem) en impliceert eerdere onwetendheid die niet aan God
toegeschreven kan worden.
Verder beschrijft Aristoteles in zijn ethiek hoe het woord willen (boulèsis) betrekking heeft op het
einde, maar proairesis heeft betrekking op dat wat doelt op het einde.
De zaken die de mens kan doen behoren tot de proairesis, terwijl de wil betrekking heeft op dat wat
niet door de mens gedaan wordt. Zo zijn er dingen die gewenst en gewild kunnen worden, maar die
toch niet gekozen kunnen worden. De keuze is daarom afhankelijk van de mogelijkheden. Daarom zijn
ze onderscheiden, met een bredere betekenis voor autexousion, omdat deze niet in alles overeenkomt
met de proairesis maar ook met de thelèma, terwijl het niet hun genus betreft. Wanneer er echter
wordt gesteld dat autexousion door proairesis wordt ingesloten, dan meent Vermigli dat dit terecht is,
ook al betekenen de woorden niet hetzelfde. Het woord autexion zelf komt in de Schriften niet voor,
maar datzelfde geldt voor homoousion, terwijl de zaak die met het woord tot uitdrukking wordt
gebracht wel in de Schriften voorkomt.

6.2.16 Oecolampadius: zonder Gods goedheid niet goeds voort te brengen.
In dit kader komt ook Johannes Oeclampadius (1482-1531) ter sprake65, wanneer hij tegen de
pelagianen verdedigt dat Jesaja niet spreekt over de vrije wil. Door een beroep te doen op
verschillende Schriftgedeelten66 maken de pelagianen duidelijk dat de mens een vrije wil heeft.
Oeclampadius wijst de pelagianen erop dat als zij slechts spreken over de gebruikte naam, zodat de wil
en de vrije keuze als zelfdeterminering (autexousion) wordt geïdentificeerd. Hij staat het gebruik van
deze term wel toe, omdat tweedracht niet de weg van de kerk is en ‘charitas’ belangrijker is dan
woorden. Want wie weet niet dat willen zowel zondigen als weldoen betekent? Wanneer echter onder
door gebruik te maken van deze woorden de glorie en genade van God worden geminacht, dan is het
beter om deze mensen tegen te spreken dan in deze blasfemie te delen. Oeclampadius wijst erop dat de
mens zonder de goedheid van God niets goeds voort kan brengen. Alleen wanneer de Geest van God
in een mens gaat werken, kan worden gezegd dat die mens werkelijk vrij is. Deze Geest moedigt de
wil eerder aan dan dat hij de wil uitschakelt. Oecolampadius staaft deze opvattingen door middel van
verschillende Schriftcitaten. Vervolgens haalt Vermigli Oecolampadius aan wanneer hij Augustinus
citeert, waar deze uitspreekt “Geef wat U beveelt en beveel wat U wilt”.
8. Het begrip proaeresis wordt gebruikt en onderwezen door de filosofen, maar zij plaatsen het begrip
en de wil in het verstand en mogelijk in het geheugen. Zij plaatsen zo de vrije wil daar niet als een
vierde of vijfde kracht van de geest, maar zij voegen proairesis toe aan de wil. De gecombineerde
uitdrukking liberum arbitrium werd niet door Cicero, Ceasar en Terentius (c. 195/190-159 v. Chr.)67

gebruikt en Vermigli meent dat de zaken die hij eerder in zijn geschrift heeft gesteld voldoende
duidelijk zijn geworden.

6.2.17 Bespreking.
De wil stuurt alle menselijke handelingen aan, maar omdat de wil tussen de kennis en affecties in staat
is het wel de vraag waardoor de wil nu wordt beïnvloed. Voor Vermigli is het duidelijk dat eerst de wil
door de zonde wordt overwonnen zodat de wil zich laat beïnvloeden door de kennis en affecties.68

Wanneer deze redenering wordt voorgezet geeft Vermigli aan dat eerst de wil van de oorspronkelijke
mens Adam veranderd werd waardoor hij zichzelf heeft overgegeven aan zijn verlangens. Ditzelfde

65 Johannes Oeclampadius (1482-1531); Duitse hervormer uit Bazel. Stond in het bijzonder bekend om zijn
nadruk op de verzoening door het bloed van Christus. Assistent van Huldrych Zwingli. Vermigli maakt hier
gebruik van zijn In Iesaiam Prophetam, Basel, 1525, 1:19.
66 Jer. 21:8, Pred.15:14 en Deut. 30:15, 18.
67 Publius Terentius Afer (c. 195/190-159 v. Chr.); Latijns schrijver, die mogelijk als slaaf naar Rome kwam,
werd vrijgelaten en carrière maakte als blijspeldichter.
68 Ditzelfde wordt ook duidelijk uit Vermigli’s bespreking van de predestinatie, zie par. 4.2.7, pag. 38.
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werd duidelijk uit zijn An Deus Sit Author Peccati, waarin hij duidelijk maakt hoe Adam door zijn
verlangens te volgen, gewillig heeft gezondigd.69

Opnieuw spreekt Vermigli in deze paragraaf uit dat de menselijke wil van niet-wedergeboren mensen
niet volkomen vrij genoemd kan worden. Ook al is de wil in zichzelf vrij, toch is hij gebonden door
het willen van de zonde.
Uit zijn beroep op Luther blijkt dat Vermigli weet heeft gehad van de opvattingen van Luther, zoals hij
die in zijn De Servo Abritrio heeft weergegeven. In dit boekje betoogt hij tegen Desiderius Erasmus
(1466-1536)70 dat de niet wedergeboren mens volkomen gebonden is door de zonde en alleen door
Gods ingrijpen zalig kan worden. Nu gaat het te ver om in deze scriptie De Servo Abritrio en De
Libero Arbitro met elkaar te vergelijken, maar een opmerkelijk verschil tussen beiden is gelegen in de
zekere vrijheid die Vermigli toegekend aan de zaken van de lagere orde, terwijl Luther deze vrijheid
ontkent. Vermigli probeert ook aan te geven hoe de menselijke wil gebonden is door de zonde, maar
brengt hierin meer onderscheidingen aan dan Luther, die slechts de passieve staat van de niet-
wedergeboren mens aan wilde tonen.
Omdat de mens gebonden is door de zonde en daarom noodzakelijk zondigt is dit nog geen reden dat
de mens zich over kan geven aan de zonde. De mens wordt volgens Vermigli namelijk gestraft naar
dat wat zij wel of niet hadden kunnen doen. Dit komt overeen met wat hij eerder heeft weergeven in
par. 6.2.371 toen hij aangaf hoe God zondaren straft op grond van hun zonden en niet in eerste instantie
nagaat of zij hierin wel of niet niet hadden kunnen zondigen.
De wetenschap dat de vrije wil maar heel beperkt is, maakt nederig en ootmoedig, zo meent Vermigli.
Door te gaan beseffen wat voor de mens niet meer mogelijk is wordt het roepen om hulp en
ondersteuning alleen maar groter. Degenen die wedergeboren zijn zullen daarbij niet groot van
zichzelf spreken maar de goddelijke genade gaan erkennen. Vermigli spreekt in dit kader daarom
duidelijk positief over het genadewerk van God; van de natuurlijke mens is namelijk niets te
verwachten.
Vermigli spreekt in dit gedeelte over de zogenaamde meewerkende genade. Zoals in par. 5.2.3 en
5.2.472 al werd aangegeven heeft Vermigli hier schijnbaar pelagianen op het oog die in de lijn van
William van Ockham en zijn opvolgers staan. Zoals daar werd aangegeven, verstaat Vermigli onder de
‘pelagianen’ een algemene stroming, die door de eeuwen heen gekenmerkt wordt door de nadruk die
er op de vrije wilskeuze en meewerkende genade wordt gelegd en waarbij er gedacht wordt vanuit een
relatieve autonomie van de mens.
Dat ook de ziel en mensen door God als instrument gebruikt kunnen worden is voor Vermigli duidelijk
en in overeenstemming met dat wat hij eerder heeft aangegeven in zijn bespreking van de
predestinatie73, maar ook over de oorsprong van de zonde.74 Geen mens doet iets buiten de wil van
God om en Hij gebruikt mensen om Zijn wil uit te voeren. Vermigli wil hierbij echter wel blijven
benadrukken dat de wil vrij blijft, omdat God anders schuldig gesteld kan worden voor het verkeerde
menselijk handelen.
Vermigli komt uiteindelijk tot een conclusie waarin hij aangeeft dat het woord proairesis niet
toereikend is, en dat liberum arbitrium daarom wordt toegestaan, zolang het dezelfde betekenis heeft
als voluntas en dat de vrijheid van de geestelijke zaken niet aan de uitdrukking wordt toegeschreven.
Voor Vermigli is dus duidelijk dat er wel sprake kan zijn van een vrije wil, maar niet met betrekking
tot de geestelijke zaken. De wil is slechts door genade vrij en anders vormt de wil een slaaf van de
zonde. Daarbij is duidelijk geworden dat de woorden liberum arbitrium en autexousion niet worden
gevonden in de heilige boeken. Vermigli plaatst zichzelf in de lijn van Oeclampadius.

69 Zie hiervoor ook par. 4.3.7, pag. 45.
70 Desiderius Erasmus (1469-1536); humanist, een van de grootste wetenschappers van de noordelijke
Renaissance, eerste samensteller van het Nieuwe Testament in de Griekse taal. Heeft zich tegen Luther’s
opvatting over de gebonden wil verzet in zijn boek De Libero Arbitrio. Ook al doet de titel dit niet vermoeden,
toch staan Vermigli en Erasmus ver uit elkaar. Zie voor een bespreking van Erasmus’ werk: T.H.M Akerboom,
Vrije wil en/of genade; Een theologie-historisch onderzoek naar het dispuut tussen Erasmus en Luther over de
(on)vrijheid van het menselijke willen, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1995.
71 Pag. 52.
72 Pag. 52.
73 Par. 4.1, pag. 31.
74 Par. 4.3, pag. 42.
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De vraag is echter wel waarom Vermigli in dit kader een tijdgenoot aanhaalt. Hij zou ook
verschillende kerkvaderen hebben kunnen aanhalen, zoals eerder. Vermigli’s geschrift is echter gericht
tegen Bibliander en het ligt meer voor de hand dat Vermigli om die reden Oeclampadius citeert. Ook
Oeclampadius kende de tegenstand van de ‘moderne’ pelagianen75 en dat niet alleen: Oecolampadius
had samen met Bibliander onderwijs genoten. Door nu juist hem te citeren zou Vermigli aan kunnen
geven dat Bibliander, anders dan verschillende van zijn studiegenoten, op het verkeerde spoor zit.
Het is mogelijk dat Vermigli om diezelfde reden veel andere van zijn tijdgenoten citeert in zijn De
Libero Arbitrio, waardoor hij aangeeft dat ook andere reformatoren dezelfde standpunten uitdragen.
Op deze manier wordt Bibliander als vanzelfsprekend buiten de gereformeerde lijn geplaatst.

6.3 De verandering van de wil in de wedergeboorte.

(a) De werking van de wedergeboorte.

6.3.1 Inleiding: Gods Geest.
Vermigli komt nu tot de kern van de zaak en vraagt zich af hoe de wil van de niet-wedergeborenen
zich verhoudt tot de goddelijke en hemelse zaken. Voor hem is duidelijk dat niemand van zichzelf de
hemelse en goddelijke zaken wil begrijpen, zodat het noodzakelijk is dat de Heilige Geest hiervoor
zorg draagt. Op dezelfde manier als de zintuigen de verschillende universums niet kunnen begrijpen,
zo is het menselijk en verdorven verstand niet in staat om de hemelse zaken te begrijpen.

6.3.2 Woord en beloften van God.
Sommigen menen dat het Woord en de beloften van God die worden gegeven door de Geest
voldoende zijn, maar Vermigli bestrijdt dit.76 De goddelijke zaken zijn voor een niet-wedergeboren
mens volstrekt niet duidelijk tenzij zij met kracht in de mens worden gewerkt. Op het moment dat dit
gebeurt en de wil zich niet onderwerpt aan de zondige verlangens en verleidingen die de wil wegtrekt
van de geestelijke zaken, wordt de wil richting het Woord en beloften van God getrokken. Uiteindelijk
volgt hierop de rechtvaardiging, zo stelt Vermigli.
Het intellect (intellectus) is actief onderworpen, door te willen en in te stemmen met dat wat
voorgesteld is, maar het intellect blijft passief met betrekking tot de kracht van God hem heelt en
bekeert; want het is door Hem dat dit alles plaatsvindt en gebeurt. In de Schriften wordt immers
gesproken van een trekken van Godswege, zo stelt Vermigli.
Ook wordt van God gesproken dat Hij op de deur van het mensenhart klopt; Vermigli geeft aan dat dit
kloppen zich richt op het verstand, en dat dit kloppen mensen niet direct enthousiast maakt voor het
geloof. De enthousiastelingen die inspiraties en verlangens kennen tot de zondige zaken worden door
Vermigli ernstig terecht gewezen. De krachtdadigheid van het Woord wordt aan God Zelf
toegeschreven, waardoor het verstand naar de beloften en woorden, die tezamen met het Woord van
God verschijnen, gaat neigen.77

6.3.3 Twee verschillende roepingen.
Vermigli gaat vervolgens in op de vraag waarom dit roepen van God dan bij veel mensen uiteindelijk
toch niet leidt tot bekering. Hij is hierin zeer duidelijk: de krachtdadigheid van de Geest wordt niet aan
iedereen geschonken en niet iedereen kan in staat worden gesteld om de goddelijke gaven die God zelf
gunt, uitdeelt en toepast te ontvangen.78 Hieruit volgt voor Vermigli dat er over twee soorten van
roeping gesproken kan worden. De ene roeping is algemeen; de andere roeping wordt gegeven met een
ander doel, waar Vermigli op een andere plaats uitgebreider over zal spreken.79

75 Zie hiervoor in het bijzonder zijn commentaar op Jesaja.
76 DLA, pag. 11: “Sed an sit fatis, ut per spiritum Dei verbum et promissiones nobis suggerantur, aliqui
affirmant: ego nego”.
77 DLA, pag. 11: “Nos vero ponimus talem Dei efficaciam, quae ad promissiones et verba Dei animos inclinet, et
simul siat cum verbo Dei…”
78 DLA, pag. 11: “…neque omnes capaces fiant coelestium donorum, quae Deus ipse dispensat, distribuit, et
temperat, ut visum fuerit”.
79 Zie: par. 6.3.12-6.3.15, pag. 72-74.
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6.3.4 Wedergeboorte niet door dwang, maar door de Heilige Geest.
Op het moment dat God de wil bekrachtigt en begiftigt, dan doet Hij dit niet door middel van dwang,
waardoor de wil of keuze zondig wordt, maar Hij perfectioneert de wil echter omdat Hij de vorm van
de wil liefheeft en het wezen van deze wil vervult, zonder deze teniet te doen.80

Vermigli verwijst hierbij naar het commentaar van Zwingli (1484-1531)81 op de brief aan de
Romeinen, waarin hij spreekt over de kracht van God in de menselijke bekering.82 Hij geeft hierin aan
dat zondaren niet door eigen kracht bevrijd kunnen worden, zodat het nodig is om door de kracht van
God bevrijd te worden. Deze kracht heeft Hij aan zondaren door Christus geschonken, die het leven
schenkt aan allen die dood zijn in Adam. Vermigli merkt hierbij op dat dit alles verstaan moet worden
met het oog op de bovennatuurlijke zaken, die de menselijke vermogens te boven gaan.83

6.3.5 Pelagianen.
9. De pelagianen lijken de genade van God te bevestigen, omdat zij ook spreken over de verlichting
van de Heilige Geest, maar de gave van de Geest om zielen te veranderen kennen zij niet. Met een
beroep op Augustinus wil Vermigli aangeven dat Pelagius meent dat door Gods genade duidelijk
wordt wat mensen moeten doen, in plaats dat deze genade wordt geschonken en mensen helpt in hun
handelen.84

Pelagius meent dat God de mens in die zaken helpt die zij doen en dat Hij maakt dat zij gaan doen wat
goed is. Vermigli citeert Augustinus om aan te geven dat God het is die een mens gewillig maakt om
te gaan willen wat Hij wil. Daarom is het volgens Vermigli van belang om God aan te roepen, opdat
Hij de wilskracht zou geven waardoor zij dingen willend gaan doen. Augustinus wenst dat de
pelagianen gaan erkennen dat God de ijver voor het goede in de harten van het die zich verzetten
plaatst; deze ijver is onmogelijk tenzij dat de menselijke geest wordt veranderd van het kwade en
verval en uiteindelijk goed wordt. Deze verandering wordt gewerkt door de Heilige Geest waardoor zij
die hard en koppig zijn uiteindelijk met God worden verzoend.

6.3.6 Werking van de Heilige Geest.
Vermigli concludeert met een beroep op deze woorden, dat de Heilige Geest ervoor zorgt dat zij die
niet in staat zijn om de goddelijke zaken van zichzelf te leren, toch gewillige leerlingen van God
worden.85 God is de ware Leermeester die niet alleen instrueert en onderwijst, maar er ook voor zorgt
dat mensen gaan leren en dat is iets wat uitwendige leraren niet kunnen doen. God geeft oren om te
horen en ogen om te zien.86 Wanneer dit niet gebeurt dan zullen mensen hiervan niets zien en verstaan.
Vermigli verwijst vervolgens naar Deut. 29:4, waaruit blijkt dat God mensen aanraakt. In 1 Kor.
maakt de apostel Paulus duidelijk dat geen enkel oog en oor de dingen van God heeft verstaan, alsook
dat in geen hart is opgeklommen wat God heeft voorbereid voor degenen die Hem liefhebben. In 1
Kor. 2:14 is ook te lezen dat de natuurlijke mens de dingen van God niet op de juiste wijze verstaat. Ze
zijn dwaasheid voor hem. Het zijn immers geestelijke zaken zijn en deze geestelijke zaken kunnen
alleen door de Geest geleerd worden, zo merkt Vermigli op.87

80 DLA, pag. 11: “Et quos Deus afficit suo dono et efficacia, quemadmodum est dictum, non cogit neque vim
infert, ita ut voluntatem vel arbitrium corrumpat, sed potius perficit, quemadmodum forma ornat et absoluit
materiam, non perdit”.
81 Huldrych Zwingli (1484-1531); Zwiterse reformator, van grote betekenis geweest voor het afschaffen van de
aflaat, celibaat en versobering kerk en avondmaal.
82 Zwingli, in M. Schuler, J. Schulthess (ed.), Opera, Comm. Ad. Loc., Zurich, 1836, VI.2.78, en: Opera, III.57,
De vera et falsa religione, 3.
83 DLA, pag. 12: “Quod ego intelligo quoad supernaturalia, quae nostrum captum superant”.
84 DLA, pag. 12. Hij maakt hier gebruik van Augustinus’ De Gratia Christi, VII.8, (PL. 44.364); VIII.9, (PL.
44.364); X.11, (PL. 44.365f) en XVI.32, (PL.44.900).
85 DLA, pag. 13: “Hoc efficit Spiritus Sanctus, ut reddamur dociles Dei, cum divinarum rerum per nos ipsos
simus incapaces”.
86 DLA, pag. 13: “Deus est verus Magister, qui non tantum erudit et docet, sed etiam efficit ut discamus, quod
externi preceptores minime facere possunt. Nam Deus dat aures ad audiendum, oculos ad videndum, et cor ad
intelligendum”.
87 DLA, pag. 13-14.
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Uit 2 Kor. 3:5 blijkt dat de bekwaamheid van en uit God is. Vermigli vraagt zich af hoe het mogelijk is
dat als de mens deze (geestelijke) zaken nog niet kan bedenken, hij deze zaken dan toch kan verstaan
of naar deze zaken kan verlangen, terwijl die twee zaken nog moeilijker zijn dan het denken over deze
dingen. Als de Geest de wet, de beloften, of de woorden van de Heilige Schrift aan de natuurlijke
mens voorstelt en er geen verandering ontstaat, dan zal de niet wedergeboren mens niet bewogen
worden omdat hij niet in staat, noch gewillig is om naar deze dingen te gaan verlangen. Om dit
mogelijk te maken is een bekering vereist, die een soort van dispositie (dispositio) genoemd kan
worden.88

Vermigli beschrijft vervolgens hoe anderen, in het bijzonder de pausgezinden (papistici), dit geheel
aan de menselijke kracht en onze eigen wil toeschrijven, waardoor zij de genade en het geloof aan
zichzelf toeschrijven. Vermigli geeft echter aan dat dit werk volledig aan de Geest van God moet
worden toegeschreven en niet aan de menselijke kracht of wil.89

6.3.7 Het genezen van het verstand.
Nadat Vermigli gesproken heeft over de wijze waarop de wedergeboorte plaatsvindt gaat hij na hoe
Augustinus heeft gesproken over het gezond worden van het verstand, omdat de menselijke natuur
door de zonde verdorven en verontreinigd is geworden. Deze verdorven menselijke natuur zorgt
ervoor dat er kwade daden uitbreken.90

Vermigli beschrijft op welke manier de mens in de wedergeboorte wordt veranderd. Eerst is daar een
zekere genezing van het verstand; vervolgens komt de bijval van het geloof, het vertrouwen en liefde
tot God en de omarming van Gods Woorden.91 Als zo’n medicijn of bekering niet vooraf is gegaan,
dan vlucht de mens daarentegen bij God vandaan, zoals Adam en Paulus dat deden. Uit Rom. 8:7
wordt duidelijk dat het bedenken van het vlees vijandschap is voor God, omdat het vlees niet onder
God wil buigen.

6.3.8 Geloof gewerkt door de Heilige Geest.
Dat deze gaven door God worden geschonken wordt voor Vermigli duidelijk uit de gebeden van de
Bijbelheiligen, waarbij hij Ps. 119: 37, 73 en Ef. 1:18 aanhaalt. In de psalmen 119: 36 en 51:10 bidt
David met betrekking tot zijn wil. Salomo bidt om een wijs en verstandig hart in 1 Kon. 8:58.
Vermigli beschrijft hoe de bijbelheiligen gebeden hebben om de opening van Gods Woord en om het
wonder dat Zijn Geest het verstand zou verlichten.92 Hij stelt hierbij de vraag waarom de heiligen dit
gedaan hebben, als ze zelf in staat zouden zijn geweest om zichzelf deze verlichting te geven. Voor
Vermigli blijkt uit deze gebeden dan ook dat zij door God vereist zijn, opdat Hij de menselijke geest
zou veranderen.93 Vermigli vraagt zich met Augustinus af wat voor zin het heeft om voor de bekering
van ongelovigen te bidden wanneer het geloof afhankelijk is van de vrije wil en niet wordt geschonken
door God.94

Hij vervolgt zijn bespreking van Schriftplaatsen en maakt met citaten van Augustinus duidelijk dat in
Ps. 95:8 de menselijke vrije wil wordt aangesproken. Dit betekent echter niet dat de mens ook zelf zijn
hardheid weg kan nemen. Uit Ezech. 11:19 wordt namelijk duidelijk dat het Gods werk is om harde
harten te verbreken. Verder beschrijft hij de eenzijdigheid van Gods werk aan de hand van de opdracht
om te bidden voor hen die de christenen vervolgen. De door Saulus vervolgden hebben niet voor niets
voor hem gebeden, want God wilde hun gebed verhoren. Augustinus vraagt zich af hoeveel vijanden
van God dagelijks tot Christus worden getrokken door de verborgen genade. Dit blijkt voor

88 DLA, pag. 14: “Opertet, ut antecedat conversio, quae potest appellari dispositio quaedam”.
89 DLA, pag. 14: “At id prorsus spiritui divinio non humanis viribus aut arbitrio, ut ostendimus, dandum est
Diceretur etiam recte sanitas animi…”.
90 DLA, pag. 14: “Quoad peccata nos primo statuimus, naturam humanam corruptam et vitiatam: deinde prauos
actus erumpere ani[:?] maduertimus”. Vermigli bespreekt hier Augustinus’ De Spiritu et Littera, 5 (iii), (PL.
44.203).
91 DLA, pag. 14: “In e diverso ponendum est prius aliquam sanationem mentis antecedere, postea sequi assensum
fidei, fiduciam et amorem erga Deum, et amplex verborum euius”.
92 DLA, pag. 14: “An ut Deus ostendat verbum suum, ut Spiritus euius pulset”.
93 DLA, pag. 14: “At cum, recte a sanctis oratum sit, id nobis indicio est a Deo id postulari, ut mentes nostras
immuter”.
94 Met een beroep op Augustinus, De Gratia et Lib. Arb., XIV.29, (PL. 44.898).
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Augustinus duidelijk uit de Schriften, waarbij hij wijst op 2 Kron. 30:12, Ezech. 36:26 en de
geschiedenis van Esther95, waar zij vraagt om duidelijkheid van spreken en de verandering van het hart
van de koning ten nadele van de vijanden. Om duidelijk te maken dat God alleen in staat is om het hart
van een mens te veranderen, stelt hij zich hier de vraag wat voor zin het heeft dat zij dit gebed heeft
gebeden op het moment dat God Zijn wil niet uitwerkt in het hart van een mens.96 Esther kreeg echter
antwoord in overeenstemming met haar gebed, waaruit voor Vermigli duidelijk blijkt dat God het is
die Zijn wil in het hart uitwerkt.

6.3.9 Pellikanus: Geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest.
Vermigli wijst daarnaast op de geschiedenis van Lydia (Hand. 16) waaruit blijkt dat God haar hart
opent terwijl Hij het hart van anderen onberoerd laat. Konrad Pellikanus (1478-1556)97 verklaarde
deze tekst door aan te geven dat dit alleen mogelijk is door de werking van de Heilige Geest, omdat
niemand het geloof in het evangelie door zijn eigen kracht kan bewerken.98 Wanneer de beloften van
het evangelie worden gehoord, is het daarom nodig om tot God te bidden opdat Hij door Zijn Geest de
harten opent en dat waarvan gehoord wordt dat het vereist wordt, in het hart geloofd wordt en in de
daad tot uiting komt. Dit gebeurde bij Lydia, maar ook uit de geschiedenissen die gelezen worden in 1
Sam. 10; Filip. 2:13; Ef. 2:8; 2 Thess. 3:2 en Ef. 1:19, zo merkt Vermigli op. Uit deze woorden wordt
duidelijk dat de menselijke wil wordt veranderd door dezelfde kracht die ook Christus uit de doden op
heeft gewekt.99 Pellikanus legt uit dat God Zijn kracht heeft willen openbaren waardoor mensen al de
vorige gewoonten van zich afzetten en zich volkomen op Hem zijn gaan verlaten.100 Dit komt overeen
met wat Paulus in Ef. 2:5 weergeeft, waaruit blijkt dat God de mens levend heeft gemaakt met
Christus, zo stelt Vermigli. Zoals een dode uit zichzelf niet op kan staan, zo geldt dat ook voor de niet
wedergeboren mens, zelfs als hij Gods Woord aanroept. Pas op het moment dat de geest en het leven
eerst zijn hersteld wordt de mens bewogen en aangespoord om goed te doen. Dit blijkt ook uit 1 Kor.
4:7.101

6.3.10 Tegenwerping: Wilskeuze maakt onderscheid.
Vermigli werpt vervolgens een mogelijke tegenvraag op. Wanneer wordt aangenomen dat de vrije wil
de aangeboden beloften zelf kan ontvangen en daarmee kan instemmen, dan is het mogelijk om hierop
te antwoorden dat de vrije wil iemand onderscheid van de anderen, omdat zij wél willen en anderen
niet. Dit is echter niet juist, zo meent Vermigli met een beroep op Paulus.102 Want wanneer hij zegt dat
er niets is wat de mens niet ontvangen heeft dan wijst Paulus niet op de schepping, maar op het geloof,
het christendom en de wedergeboorte, omdat hij met de Korinthiërs sprak terwijl zij alreeds het
christendom beleden.

95 Esther 17:13, LXX. Augustinus, Contra Duas Ep. Pel., I.XIX.37, (PL. 44.568) en I.XX.38, (PL. 44.568).
96 DLA, pag. 15: “Ut quid ista in oratione dicit Deo, si non operator Deus in cordibus hominum voluntatem?”
97 Konrad Pellikanus (1478-1556); Protestantse theoloog en hebreeuwse wetenschapper. Eerste christen die een
hebreeuwse grammatica publiceerde. Werkte vanaf 1516 nauw samen met Erasmus. Publiceerde veel werken
van Luther in Bazel en droeg op die wijze bij aan de reformatie in deze stad. In 1523 was hij hoogleraar
theologie in Bazel, samen met Johannes Oecolampadius; in 1526 hoogleraar Oude Testament in Zurich.
Vermigli heeft na Pellikanus’ overlijden zijn plaats ingenomen.
98 Zie hiervoor: K. Pellikanus, In Sacrosancta Quatuor Evangelia et Apostolorum Acta, Zurich: Froschauer,
1537, 157.
99 DLA, pag. 16: “Quibus verbis ostenditur eandem esse potentiam, qua mutatur et convertitur nostra voluntas ad
credendum, et qua Christus resuscitatus est ex mortuis”.
100 Ef. 1:15, in K. Pellicanus, In omnes apostolicas epistolas…commentarii, Zurich: Froschauer, 1539, 370.
101 DLA, pag. 16: “Quaere ut mortuus ad sui excitationem seu resurrectione nihil agere potest: Ita et nos minime
resurgim quantumuis inclamentur Dei verba, nisi prispiritus et vita restituta fuerit, tunc nos movemus et
incitamus ad bene agendum”.
102 DLA, pag. 16: “Si constituamus Liberum arbitrium posse accipere oblatas promisiones et verbis Dei
propositis assentiri, facilis erit resposio, ut quis dicat: Me discreuit meu Liberu arbitrium a caeteris, quia ego
volui, illi noluerunt: Ego sum assensus, illi repudiarunt”.
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6.3.11 Bespreking.
Het Woord en de beloften van God zijn voor Vermigli duidelijk niet voldoende om wedergeboren te
worden. Het is duidelijk dat de Heilige Geest nodig is om het hart van een zondaar te openen en te
vermurwen.
Hierbij worden twee soorten van roepingen gekend. Voor hem is duidelijk dat de krachtdadige
werking van de Geest niet aan iedereen wordt geschonken, zodat hij uiteindelijk uitkomt bij het
leerstuk van de predestinatie om duidelijk te maken waarom de een wel krachtdadig wordt geroepen
en de ander niet. Dat deze predestinatie het luisteren naar de roeping daarentegen niet uitsluit blijkt uit
zijn werk over de predestinatie, waarin hij duidelijk uiteenzet dat een ieder die tot het eeuwige leven
gepredestineerd is door God wordt geroepen. De roeping geldt dan als een van de eerste bewijzen van
deze verkiezing.
Vermigli wil duidelijk maken dat God in de bekering van de zondaar niet tegen diens wil in gaat
werken, maar de wil daarentegen perfectioneert en zo meer volledig maakt. Ten koste van alles
probeert Vermigli zo te voorkomen dat gedacht wordt dat de wil gedwongen wordt om het goede te
zoeken. De wil wordt zodanig beïnvloed en gebogen, dat hij het goede gaat zoeken en verlangen.
Hierbij werkt hij vanuit het onderscheid dat hij eerder in zijn commentaar aan de Romeinen had
gemaakt tussen de necessitas certitudinis en necessitas coactionis, zonder de termen te gebruiken.103

Zwingli maakt vervolgens duidelijk dat een zondaar door het werk van Christus gaat leven. Tussen de
gelovigen en ongelovigen is dan ook geen verschil wanneer het hun wezen betreft; zij waren beiden
zonder God en daarom geestelijk dood. Op deze wijze bevestigt Vermigli zijn eerdere uitspraak dat het
door God levend worden gemaakt alleen maar kan leiden tot ootmoed en ontzag.104

Dat Vermigli de pelagianen veroordeelt, is vervolgens niet vreemd. Zij ontkennen dat de Heilige Geest
de wil verandert; hooguit erkennen zij dat God door Zijn Geest zondaren verlicht, zodat zij met hun
wil het goede gaan nastreven. Voor Vermigli geldt dit echter anders: God leert niet alleen wat geleerd
moet worden, maar Hij schenkt ook de mogelijkheden om daadwerkelijk te leren. De werking van de
Heilige Geest is dan ook noodzakelijk om de verandering van wil en leven te bewerken.
Vermigli hoort in de hierboven beschreven geschiedenissen de bevestiging doorklinken dat het geloof
een gave van God is en dat Hij daar ook om gebeden wil zijn.
Daarbij is dezelfde kracht die nodig was om Christus uit de doden op te wekken noodzakelijk om
zondaren tot het leven te roepen. Het is echter opmerkelijk dat Vermigli de vraag niet beantwoordt hoe
de mens ooit tot God gaat bidden om de werking van de Heilige Geest, wanneer God hem eerst niet
aanraakt en hem zijn natuurlijke staat doet inzien. Vermigli geeft immers zelf al aan dat een mens pas
aangespoord en bewogen wordt wanneer én zijn geest én leven zijn hersteld. In het vervolg geeft hij
op deze vraag het antwoord.

(b) De manier waarop de mens gaat willen.

6.3.12 De wijze waarop de mens gaat willen.
10. In de voorafgaande paragraaf heeft Vermigli duidelijk willen maken dat God de mens gewillig
maakt. In deze paragraaf wil hij dieper ingaan op de wijze waarop de wil wordt veranderd.
De genezing van de geest is afhankelijk van God, zodat er terecht wordt gebeden: “Genees mij Heere,
en ik zal genezen zijn”105, en in de psalmen: “Herstel ons, God der heirscharen”106. Augustinus’
bespreking van Joh. 6:44 wordt aangehaald, waarbij hij opmerkt dat geen mens tegen zijn wil wordt
getrokken, omdat de ziel (animus) eveneens met liefde wordt getrokken. Zondaren worden niet alleen
door de wil, maar ook door het verlangen getrokken. Zij worden getrokken door de koorden van het
hart. God moet ervoor zorgen dat de woorden die gehoord worden in de harten van mensen worden
gebracht.107 Op een andere plaats leert Augustinus: “Niemand komt tenzij hij gewillig is. Op een
bijzondere wijze wordt iemand gewillig gemaakt door Hem die weet hoe er in de harten van mensen

103 Par. 4.1.8, pag. 33.
104 Par. 6.2.13, pag. 64.
105 Jer. 17:14.
106 Ps. 80:7.
107 Augustinus, In Johannis Evangelium, Tract. XXVI.4ff, (PL. 35.1608).
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gewerkt moet worden”. De mens gaat niet willen tegen zijn wil in, want dat is onmogelijk stelt
Augustinus; hij wordt van onwillig, gewillig gemaakt.108

6.3.13 Tegenwerping: iedereen wordt door God geleid.
Vermigli behandelt vervolgens de tegenwerping die Augustinus in zijn brief noemt. Zo zijn er
sommigen die menen dat uiteindelijk iedereen door God wordt geleid, maar sommigen niet tot Hem
komen omdat zij niet kiezen en niet omdat zij niet getrokken worden. Dit komt echter niet overeen met
het evangelie. Velen verzetten zich tegen Christus terwijl de discipelen bij Hem blijven en Christus
geeft daarvan zelf als verklaring dat er niemand tot Hem komt, tenzij de Vader hem trekt. Augustinus
stelt dat diegenen die niet tot Christus komen, niet door Hem getrokken zijn. Wanneer men vervolgens
de vraag stelt waarom de één geleid wordt en waarom de ander niet, stelt Augustinus dat hier niet
geoordeeld moeten worden. Vermigli sluit zich bij deze gedachte aan.109

Vervolgens beschrijft Vermigli hoe Paulus en Jesaja spreken over de boetseerder en de klei, naar
aanleiding van Jes. 45:69 en Rom. 9:20, waarbij het niet alleen gaat over de schepping maar ook over
de verandering (reformatione).110 Vermigli geeft aan dat Paulus beschrijft hoe heel het heilswerk het
werk van God is, zodat er geen discussies gevoerd moeten worden over de vraag wat Hij doet en wat
de mens doet. Voor Vermigli is het overduidelijk: met betrekking tot de hogere zaken doet God
alles.111 Oecolampadius geeft in zijn beschrijving op Jesaja 26 weer, dat alle werken van God
afhankelijk zijn.112 Ook Augustinus heeft dit gesteld, door aan te geven dat iemand op de juiste manier
leeft, wanneer alles aan God wordt toegeschreven.113 Hij citeert vervolgens Cyprianus (gest. 258)114

om aan te geven dat de mens niets heeft om zichzelf boven anderen te verheffen.

6.3.14 De genade is toereikend, zonder het menselijke willen.
Voor sommigen geldt dat de genade van God niet toereikend is, tenzij de mens gewillig is. Om
duidelijk te maken dat deze gedachte niet juist is, citeert Vermigli grote delen van Augustinus.115 Zo
schrijft hij dat Paulus in Filip. 2: 12-13 aangeeft dat een goede wil door God wordt gewerkt. Omdat
gezegd kan worden dat de menselijke wil alleen niet voldoende is om juist en rechtvaardig te leven,
tenzij de mens geholpen wordt door de genade van God, kan ook gesteld worden dat dit niet in de
genadige God maar in de menselijke wil ligt, omdat de genade van God, zonder het toestemmen van
de menselijke wil, op zichzelf niet voldoende is. Voor Augustinus is in ieder geval duidelijk dat het
willen van de mens zinloos is, tenzij God naar de mens omziet. Voor hem is het niet duidelijk wat er
bedoeld wordt wanneer er wordt gesteld dat het willen van God zinloos is, tenzij de mens ook wil. Als
God Zijn genade schenkt worden zondaren namelijk tegelijk gewillig. Het menselijk willen van de
geestelijke dingen hoort bij dezelfde genade. God bewerkt deze verandering en ombuiging van de wil
door middel van de roeping,waardoor de uitverkorenen worden geroepen.

108 Augustinus, Contra Duas Ep. Pel., I.XIX.37, (PL. 44.568).
109 Deze passage vormt een bevestiging van de gedachte dat Vermigli zich in dit geschrift in het bijzonder richt
tegen de opvattingen van Bibliander. Hij was het immers die meende dat alle mensen door God werden
getrokken, terwijl sommigen verloren gingen omdat zij het heilsaanbod verwierpen. Zie hiervoor par. 5.2.1, pag.
50.
110 Vermigli heeft dit beeld en deze geschiedenis eerder gebruikt. Zie daarvoor par. 4.1.9, pag. 34.
111 DLA, pag. 17: “…quibus verbis Paulus testatur, nostram salutem eius totam esse: neque oportere cum eo de
finibus litigare, ut dicamus: Hoc est meum, et hoc est eius, sed synceriter, ac vere fatendum est, quantum
quantum est nostrae salutis, Dei esse”.
112 Oecolampadius, In Iesaiam Prophetam, Bazel, 1548, fol. 156.
113 Augustinus, De Dono Perseverantiae II.4, (PL. 45.996).
114 Thascius Caecilius Cyprianus (gest. 258); Bisschop van Carthago. Bekend om schisma in deze plaats, omdat
Cyprianus weigerde christenen die onder de vervolgingen waren gezwicht opnieuw in de christelijke
gemeenschap aan te nemen. Hier geciteerd vanuit zijn De Oratione Dominica, XI-XII, (PL. 4.526-527).
115 Augustinus, Enchiridion ad Laurentium 32, (PL. 40.247-248); Ad Simplic. 1.Q 2:12, (PL. 40.117-118) en Q
2:13-114, (PL. 40.118-119).
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6.3.15 Waarom velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren.
Vervolgens behandelt Augustinus de vraag waarom er zoveel mensen geroepen zijn, terwijl niet
iedereen uitverkoren is.116

Augustinus merkt hierbij op dat ook al zijn er velen geroepen, alleen zij deze roeping kunnen volgen
die in staat zijn om deze roeping op zich te nemen, omdat niet allen op dezelfde manier door de
roeping worden aangedaan. Wanneer God mensen genadig is, dan is Hij in staat om hen te roepen op
een manier die voor hen geschikt is zodat zij bewogen worden, de zaken gaan verstaan en navolgen.117

De verkoren mensen hebben gehoor gegeven aan de roeping, maar zij die niet geschikt of niet
voorbereid waren voor hun roeping waren niet verkoren omdat zij niet zijn gaan volgen, ook al zijn ze
geroepen. Het is verkeerd om te zeggen dat het in de mens ligt om zowel het werken als het doen te
verrichten. Diegenen die God in genade wil aannemen roept Hij op die manier waarvan Hij weet dat
zij hem zullen accepteren en Hem als de Roepende niet zullen afwijzen.118

Augustinus gaat vervolgens in op de vraag waarom Ezau niet op die manier is geroepen zodat hij
gehoorzamen zou. Dit is gebeurd, zo stelt hij, omdat verschillende mensen op onderscheiden manieren
tot het geloof worden bewogen, terwijl zij dezelfde zaken meemaken. Hij wijst hierbij op Simeon,
Nathanaël, Petrus en de bruiloft te Kana, waarop de discipelen in Hem geloofden. Velen werden
aangesproken door de prediking en niet door de opwekking van de doden; de discipelen waren
verschrikt door het kruis en de dood terwijl de moordenaar aan het kruis in Hem geloofde en dit niet
vanwege Zijn daden maar vanwege Zijn gelijkheid aan het kruis. Na Zijn opstanding geloofde één van
de leerlingen niet in de levende leden, maar wel in de levende littekens.
Velen die de wonderen hebben gezien, geloofden niet in Hem, maar later weer wel in de boodschap
van Zijn leerlingen. De één wordt op de ene manier aangesproken, de ander op een andere manier.
Augustinus stelt zijn opponenten dan de vraag wie het durft om te stellen dat God Ezau niet op deze
manier heeft geroepen. Er is echter zo’n grote halsstarrigheid (obstinatio) van de wil waardoor de
geest verhard wordt voor iedere soort van roeping, dat afgevraagd moet worden of de hardheid zelf
een goddelijke straf is, want als God niet op deze manier roept wordt iemand niet tot het geloof
geroepen.119 En wie meent dat de Alwetende niet weet op welke manier iemand overgehaald zou
moeten worden tot het geloof?

6.3.16 Bespreking.
In deze paragraaf spreekt Vermigli over het gegeven dat de boetseerder geen verantwoording schuldig
is aan het leem dat hij vormt. Dat geldt op dezelfde manier met betrekking tot de vrije wil; God trekt
de één wel en de ander niet, en God is geen verantwoording schuldig aan Zijn schepselen. Hij doet dat
wat in overeenstemming is met Zijn wil. Ditzelfde heeft Martyr ook gesteld in zijn bespreking van de
predestinatie.120

Vermigli stelde dat zij die tot Christus komen, door de Vader getrokken zijn omdat ze anders niet tot
Christus gegaan zouden zijn. Deze opvatting komt overeen met zijn opvattingen met betrekking tot de
verkiezing. Zij die bij Christus uitgekomen zijn mogen op grond van dit komen tot Christus weten
uitverkoren te zijn. De grond ligt daarom in Christus en totaal niet in de mens. Op deze manier gaat
Vermigli ook pastoraal om met dit vraagstuk: hij spoort niet aan tot passiviteit omdat God het is die
zondaren tot Zichzelf trekt. Integendeel: de roeping komt als eerste tot de zondaren; zij die vervolgens
gelovig acht slaan op deze roeping en door de Geest tot Christus worden gedrongen mogen weten dat
God naar hen wilde omzien. Hierin komt de lijn uit zijn commentaar op Genesis terug, waarin hij
duidelijk maakt dat het eenzijdige Godswerk niet betekent dat het evangelie niet verkondigd moet
worden. God maakt immers gebruik van de instrumenten om zondaren tot Zichzelf te roepen.121

116 DLA, pag. 18: “…multi vocati, pauci vero electi…”.
117 DLA, pag. 18, laatste gedeelte.
118 DLA, pag. 19: “Cuius autem miseretur, sic eum vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat”.
119 DLA, pag. 19: “Quod si tanta quoque potest esse obstinatio voluntatis, ut contra omnes modos vocationis
obdurescat mentis adveriso, quaeritur etiam utrum de divina poena sit ipsa duritia? Cum enim Deus deserit non
sic vocando quomodo ad fidem moveri potest?”
120 Par. 4.1.9, pag. 34.
121 Par. 4.1.3, pag. 31.
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Ditzelfde wordt duidelijk in zijn bespreking over de voorzienigheid, waarin ook wordt gesteld dat God
instrumenten gebruikt om de wil van mensen te veranderen.122

Daarbij hoeft er niets menselijks meer aan het zaligmaken worden toegevoegd. Gods genade is
toereikend, zonder dat de mens daar nog iets aan toevoegt. Het is duidelijk dat Vermigli hier denkt
vanuit de positieve zijde van dit eenzijdige Gods werk.
Door veelvuldig naar Augustinus te verwijzen wil Vermigli duidelijk maken dat een zondaar zonder
de Heilige Geest niet gaat geloven. Daarnaast houdt hij volledig staan dat de wil niet wordt
gedwongen; God beïnvloedt de wil, zodat de wil gaat willen wat God wil. Toch is het hierbij wel de
vraag hoe de wil tot God gaat roepen als God dit niet wil. Vanuit zichzelf zal de mens echter nooit
gaan roepen. Vermigli maakt hiermee duidelijk dat de mens wel afhankelijk is van God en zonder
Hem nooit zalig zal worden. De wil kan daarom zonder genade nooit vrijwillig kiezen voor God.
Door Augustinus uitvoerig aan te halen wil Vermigli duidelijk maken dat God de wil van de mens
gewillig maakt, zodat hij gaat willen wat God wil. Dat de één dit heil wel ontvangt en de ander niet is
niet onrechtvaardig; God roept iedere mens, maar de wil is zo halsstarrig waardoor de geest verhard
wordt voor iedere soort van roeping. Vermigli wil op deze manier aangegeven dat God niet de
schuldige is wanneer een zondaar wel geroepen wordt, maar niet tot verandering komt. De hardheid en
halstarigheid van een zondaar waardoor hij Gods Woord niet verstaat en zich door dat Woord niet laat
gezeggen wordt door Augustinus (en met instemming door Vermigli) gezien als een straf van God op
deze verharding en boosheid van de mens. Hier wordt daarom duidelijk dat God rechtvaardig straft
door sommige zondaren vanwege hun hardheid met hardheid te straffen. De schuld van deze hardheid
ligt dan niet bij God, maar bij de mens. Ditzelfde wordt duidelijk uit zijn commentaar op 2 Samuel,
waaruit spreekt dat God als straf op de zonde Zijn genade wegneemt, waardoor iemand zichzelf steeds
meer overgeeft aan het zondigen.123 God is hiervan niet de schuldige, maar dit wordt veroorzaakt door
de zonden van de mens zelf.

(c) Veranderingen door de wedergeboorte.

6.3.17 Synergisme.
Na de uitvoerige uiteenzetting van Augustinus staat Vermigli stil bij Paulus die opmerkt dat de Geest
ervoor zorgt dat Gods kinderen ‘Abba, Vader’ mogen zeggen.124 Deze Geest maakt dat mensen in God
gaan geloven, zoals voor hem blijkt uit Ezech. 11:19-20 en Rom. 8:14.125

De heiligen zijn soms slechts op passieve wijze betrokken op bepaalde bewegingen van de Geest. De
wil is het subject van beide veranderingen, zowel die van de genezing alsook van het geloof. In de
genezing is de wil passief maar met betrekking tot het geloof is de wil ook actief betrokken, omdat de
gelovige willend gelooft.126 Daarom is er geen synergie in de verandering, maar in de beweging van
het geloof is er sprake van een samenwerking.127

Uit 1 Kor. 12:11 blijkt dat de Heilige Geest de vrije gaven schenkt aan een ieder waar Hij deze gaven
aan wil schenken. Hij is niet minder de Heere van de wedergeboorte en de God van het geloof dan van
de vrije gaven. Daarom schenkt Hij beide gaven zoals Hij dat doen wil.128 Uit verschillende
bijbelgedeelten129 maakt Vermigli duidelijk dat God het inzicht schenkt en maakt dat het geloof wordt
geschonken.

122 Commentaar 1 Samuël 10; zie daarvoor par. 4.2.12, pag. 42.
123 Par. 4.3.4, pag. 43 en par. 4.3.8, pag. 45.
124 Volgens Galaten 5.
125 DLA, pag. 19: “Quod si spiritus a Deo immissus in homines, facit eos clamare, facit etiam credere, simulque
facit et recte vivere”.
126 DLA, pag. 20: “Est itaque voluntas subiectum utriusque, conversionis inquam, seu sanationis, et fidei, sed
quod ad prius tantum passiue concurrit: quo vero ad alterum et active: quoniam volentes credimus”.
127 Vermigli stelt dit met een beroep op Gal. 1:15 en Rom. 12:3.
128 DLA, pag. 20: “Non autem minus est Dominus regenerationis, et fidei Deus noster, qua gratuitorum donarum.
Et idcirco distribuit utrunq; genus prout lubet”.
129 Filip. 1:29 , 2 Tim. 1:7 en Matth. 13:11.
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6.3.18 Meer dan stokken en stenen.
11. Dit betekent echter niet dat de mens alleen maar passief is en als stokken en stenen door God
wordt bewogen. Stokken en stenen nemen niets waar en zij verstaan noch kiezen iets wanneer zij
worden bewogen. En ook al wordt de mens passief bewogen zoals stokken en stenen, dan is het nog
niet juist om dat op deze manier te zeggen, zo meent Vermigli.130 Zondaren worden namelijk niet tot
het bewegen gedwongen, zoals dat wel geldt voor stenen en bomen; zondaren worden door een
beweging die passend is voor hun doel en perfectionering aangespoord.131

Vermigli stelt vervolgens een tweetal syllogismen op om aan te geven dat de logische redenering zelf
ook verkeerd is.

(a) Stenen en stokken worden passief bewogen;
(b) Mensen worden gedurende de bekering passief bewogen;
(c) Daarom zijn zij stenen en stokken.

Ook kan gezegd worden:
(a) Stenen en stokken zijn lichamen als ook substanties;
(b) Mensen zijn op dezelfde manier lichamen en substanties;
(c) Daarom zijn zij stenen en stokken.

Voor Vermigli is duidelijk dat deze redenering niet opgaat, omdat in het tweede figuur van het
syllogisme sprake is van een ongeldige consequentie.132

6.3.19 Het geloof is door het gehoor.
Vermigli kent hier de opvatting dat de bekering van de ziel vóór het geloof in de hemelse zaken wordt
gewerkt en richt zich nu tegen de leer van Kaspar von Swenckfeld (1489/1490-1561).133 Hij meende
dat het geloof vóór het Woord van God wordt gekend. Vermigli meent dat dit niet het geval is, omdat
het Woord van God zowel een uitwendig als inwendig instrument van de Heilige Geest is, waardoor
Hij overtuigt en laat zien wat geloofd en gedaan moet worden, zodat Hij Zijn werkzaamheid in
verandering en bekering van de mens openbaart en verklaart.134 Het geloof is immers door het gehoor
en het gehoor door het Woord van God.135

Ook lijkt Schwenckfeld duidelijk positie te nemen tegen het uitwendige Woord, dat hij als een soort
verdienste van de gelovigen beschouwt. Dit maakt dat hij de Woordbediening als zodanig afwijst. Het
is niet vreemd dat Vermigli deze opvattingen afwijst aangezien hij meent dat zowel het inwendige als
het uitwendige Woord instrumenten van de Heilige Geest zijn en hij er niet aan twijfelt of het Woord
aan het geloof voorafgaat, zeker wanneer er gelet wordt op de aard (natura) daarvan aangezien het
geloof het subject van het Woord is.136

12. Vermigli vat het voorafgaande samen door de stellen dat de wil of de keuze vóór de wedergeboorte
niets kunnen doen met betrekking tot de goddelijke en geestelijke zaken. De Geest van God is
noodzakelijk, omdat Hij de zaken voorstelt en onderwijst. Dit is niet genoeg, tenzij dat er een
verandering van de ziel optreedt.137

130 DLA, pag. 20: “Deinde si aliqua in re passive moveamur, quemadmodum trunci et lapides, non tamen idciro
sic appelandi sumus,…”.
131 DLA, pag. 20: “…quamuis in ista immutatione de qua nunc agimus, non moveamur violenter, ut lapides et
trunci, sed motu convenienti nostro fini ac perfectioni”.
132 Zie hiervoor ook Aristoteles, An. Prior. 1:17, 36a26ff, 2.19.66a25ff.
133 Zie voor hem par. 5.2.5, pag. 53.
134 DLA, pag. 21: “…quia ponimus verbum Dei, cum externu, tum internum instrumentum esse Spiritus sancti,
quo suadeat et ostendat, quae sint credenda, et agenda et efficaciam suam declaret et exerat, in nobis
immutandis”.
135 Vermigli wijst hierbij op Jes. 53:1; Rom. 10:14, 27 en Rom. 10:16.
136 DLA, pag. 21: “Quod nos detestamur: tam enim verbum externum, quam internum, instrumenta Spiritus
sancti facimus: nec dubitamus, Verbum saltem natura prius esse fide, cum sit eius subiectum”.
137 DLA, pag. 21: “Constituimus iraq; voluntatem seu arbitrium ante renovationem per se nihil posse, quo ad res
divinas et spirituales: exigi autem spiritum Dei, qui proponat et doceat, nec illum esse satis, nisi efficiat
immutationem animi”.
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De pelagianen leren ook dat de genade van God nodig is, maar dan wel opdat een zondaar
gemakkelijker zou gaan geloven en goed zou doen. De genade vormt zodoende een meewerkende
genade. De scholastici gingen hierin niet mee en wezen met nadruk op de voorafgaande genade,
waarbij Vermigli zich afvraagt welke genade dit is.138 Het is voor hem niet voldoende om te zeggen
dat het deze genade is waardoor Gods beloften en woorden hetzij in- of uitwendig tot ons komen. Een
verandering is echter noodzakelijk wil een zondaar de zaken van God verstaan.

6.3.20 Bespreking.
In deze paragraaf gaat Vermigli in op de wijze waarop de wil in de wedergeboorte wordt veranderd.
Allereerst maakt hij duidelijk dat de wil vóór het moment van de wedergeboorte volledig passief is.
Op het moment dat de wil door de Geest wordt veranderd, gaat de wil actief geloven, zodat de
gelovige willend gelooft. Vermigli maakt in deze paragraaf dan ook duidelijk dat de gelovige nooit
gedwongen geloofd; omdat zijn wil is veranderd, gaat hij gewillig geloven. Door op deze wijze te
spreken doet Vermigli recht aan de zelfstandigheid van de menselijke wil; die gaat medewillen met dat
wat God wil. De wijze waarop God met de zondaar werkt wordt duidelijker vanuit Vermigli’s andere
geschriften, zoals deze besproken werden in hoofdstuk 4. Hieruit werd duidelijk dat hij een
onderscheid maakt tussen de Eerste, of primaire Oorzaak en de secundaire oorzaken.139 God beweegt
het hart en de affecties zodanig dat de wil naar Hem omgebogen wordt.140

Voor de gaven geldt evenzeer dat God de gaven schenkt aan wie Hij wil en wanneer Hij wil. Dit
betekent voor hem echter niet dat de mens te vergelijken is met stokken en stenen die passief worden
bewogen. Hieruit spreekt zijn aristotelische achtergrond waarbij hij gebruikt maakt van de
syllogismen. Er vindt geen dwang plaats om zondaren tot handelen te bewegen, maar een beweging.
Toch blijven hier zaken wringen. Want als God uiteindelijk het eerste bewegen moet werken waardoor
de wil wordt omgebogen en de zondaar gaat willen wat God wil, is deze eerste beweging wel van God
afhankelijk. Als God deze eerste beweging echter niet werkt; hoe zou de mens dan nog bewogen
kunnen worden? Het feit dat God sommigen echter niet op deze manier beweegt is niet onrechtvaardig
van God volgens Vermigli. Zij worden niet bewogen vanwege hun eigen schuld en als straf op de
zonde. Ditzelfde wordt duidelijk in zijn commentaar op Genesis, waarin hij duidelijk maakt dat
niemand ergens anders recht op heeft dan op de eeuwige ondergang, waaruit God in Zijn genade
sommigen redden wil.141

Krachtig keert hij zich tegen Von Schwenckfeld, omdat hij meent dat het geloof aan (de prediking
van) het Woord voorafgaat. Voor Vermigli is echter duidelijk dat (de prediking van) het Woord aan
het geloof vooraf gaat, omdat het geloof uit het gehoor is. Ditzelfde maakt hij duidelijker in zijn
bespreking over de predestinatie, waarin hij verklaart hoe God gebruik maakt van de prediking.142

De onderscheiding tussen het inwendige en het uitwendige Woord wordt reeds bij Thomas van Aquino
gevonden.143 Ook hieruit blijkt de invloed van Vermigli’s thomistische achtergrond.
Wanneer hij over de scholastici spreekt noemt hij geen namen in het bijzonder. Zoals in de voetnoot
werd verwerkt kan hier wel gedacht worden aan Lombardus en Van Aquino.

(d) Twee soorten van roeping.

6.3.21 Twee roepingen.
Vermigli gaat nu over tot de bespreking van twee soorten van roeping; de algemene en de
krachtdadige (efficax) roeping. Opnieuw wordt terugverwezen naar Augustinus die aan heeft gegeven
dat onder de lofprijzingen van de natuur (laudibus naturae) de vijanden van de genade verborgen
liggen.144 Eerst wil Vermigli dit onderscheid op grond van de Schriften bewijzen en hij doet dit aan de
hand van Rom. 8:29, (waaruit blijkt dat de rechtvaardiging aan deze roeping is verbonden), Matth.

138 DLA, pag. 21: “Scholastici, ut ab ills different, statuerunt gratiam praevenientem:...” Hierbij kan gedacht
worden aan Lombardus, Sent. II, dist. 26 (PL. 192.1055) en Aquino, ST, IaIIae.Q 111.3.
139 Par. 4.1.8-4.1.10, pag. 33-36; par. 4.2.3, pag. 37; Par. 4.3.9, pag. 46. In het bijzonder: 4.2.9, pag. 39.
140 Par. 4.4, pag. 48.
141 Par. 4.1.3, pag. 31.
142 Par. 4.2.12, pag. 42.
143 Zoals blijkt uit zijn De Veritate xviii.3.
144 Augustinus, Contra Duas Ep. Pel., III.viii.24, (PL. 44.606).
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20:16 (waaruit blijkt dat deze roeping niet wordt gevolgd door de rechtvaardiging) en Rom. 8:28
waaruit een duidelijk onderscheid blijkt.
Vervolgens gaat Vermigli na hoe Augustinus over deze verschillende roepingen heeft geschreven,
waarna hij concludeert dat er twee soorten van roepingen zijn.145 Zo onderscheidt hij een algemene
roeping en een roeping met een doel. Dit doel is niets anders dan een zeker en vast besluit van God,
waardoor Hij mensen predestineert, zodat Hij in Zijn besluit bepaald heeft wie er gerechtvaardigd, en
zo gezegend, tot Christus gebracht moeten worden.146

De roeping die hiermee samenhangt is krachtdadig en bekeert mensen met behulp van het Woord van
God en vindt plaats door het werk van de Heilige Geest. De andere roeping is algemeen waardoor de
beloften van God door het uitwendige en inwendige Woord van God worden aangeboden, maar niet
met die kracht dat zielen bekeerd worden.147

Opnieuw grijpt Vermigli terug naar Augustinus die dit onderscheid op duidelijke wijze heeft
weergegeven.148 Augustinus merkt op dat God veel van Zijn gepredestineerde kinderen roept om als
lidmaten verbonden te worden aan Zijn enige en gepredestineerde Zoon, maar niet met die roeping
waarmee degenen zijn geroepen die niet tot de bruiloft wilden komen.149 Ook de Joden, door wie
Christus werd gekruisigd en voor wie Hij een aanstoot is werden met die roeping geroepen. Ditzelfde
geldt voor de heidenen, voor wie de gekruisigde Christus een dwaasheid is. Maar de gepredestineerden
roept Hij met die roeping die de apostel Paulus heeft benoemd, door te zeggen: “Hij predikt Christus,
de kracht van God en de wijsheid van God tot hen die zijn geroepen, zowel Joden als Grieken”.150

Deze bekering is volgens hem mogelijk door Diegene die roept. Dus niet door de mens, maar door
God. De gaven en roeping van God zijn onherroepelijk. Vermigli onderbreekt het citeren en merkt kort
op dat de ene roeping slechts een aanbeveling vormt, terwijl de andere roeping overtuigt en tot
overreding brengt.151 Na deze korte interruptie laat hij Augustinus opnieuw aan het woord om zijn
standpunt te verdedigen, waarbij hij teruggrijpt op Rom. 11:33 en 9:14.152

6.3.22 Waarom God niet iedereen roept.
13. Augustinus geeft aan dat de gelovige zich niet bezig heeft te houden met de vraag waarom er
mensen verloren gaan. Augustinus draait de vraag om en wijst erop dat God geen zonde zou begaan
wanneer Hij iedereen verloren zou doen gaan. Hieruit spreekt de grote genade van God dat Hij nog
zoveel mensen wil redden. Op deze manier wordt uit de woorden van Augustinus duidelijk dat niet
iedereen met dezelfde roeping is geroepen, en dat is niet onrechtvaardig van God.153

In hoofdstuk 8 van zijn De Praedestinatione Sanctorum gaat Augustinus in op de vraag waarom God
niet iedereen onderwijst. Augustinus rust niet in het antwoord dat zij niet onderwezen worden omdat
zij niet willen leren, want God kan de onwilligen gewillig maken.154

6.3.23 Prosper van Aquitaine.
Een duidelijke uitleg van deze twee onderscheiden vormen van roeping vindt Vermigli bij Prosper van
Aquitaine (gest. c. 463).155 Wanneer er onder de roeping niets anders verstaan wordt dan de prediking

145 Augustinus, Contra Duas Ep. Pel., II.x.22, (PL. 44.586-587).
146 DLA, pag. 22: “…ipsum propositum nihil aliud esse, quam certum et firmum, constansque decretum Dei, quo
praesciuit, et conitituit quos vellet Christo coniungere, iustificare, ac beare”.
147 DLA, pag. 22: “Vocatio quae ad istud propositum confirmatur, est efficax, et immutat homines per verbum
Dei opera Spiritus sancti. Altera vero communis est, qua offeruntur Dei promissiones per verbum, aut externum,
aut internum, sed non ea efficacia, qua animi f[s?]anentur”.
148 Augustinus, Contra Iulianum Pel., V.IV.14, (PL. 44.792).
149 Augustinus, De Praedestinatione Sanctorum, XVI.32-33, (PL. 44.983-984).
150 Naar 1 Kor. 1:24.
151 DLA, pag. 22: “… alterum attingit discrimen istarum vocationum, quod una suadeat, altera persuadeat…”.
152DLA, pag. 22, laatste gedeelte. Vermigli grijpt hier terug op Augustinus’ De Spiritu et Littera, XXXIV.60,
(PL. 44.241).
153 DLA, pag. 23: “Hic quoque dilucide Augustinus ostedit, vocatione illa qua liberamur, quicunque liberamur,
no omnes vocari. Idque citra ullam Dei iniustiam”.
154 DLA, pag. 23.
155 Prosper van Aquitaine (gest. c. 463); Tijdgenoot en verdediger van Augustinus. Vermigli maakt hier gebruik
van zijn Pro Augustino Responsiones ad Capitula Obiectionum Gallorum Calumiantium, 5, (PL. 51.160).
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van het evangelie, dan is het niet juist om te stellen dat dit evangelie aan verschillende mensen
verschillend wordt gepredikt. Er is namelijk één God is, één geloof, één wedergeboorte en één
belofte.156 Maar wanneer er wordt gelet op het resultaat van het zaaien van het Woord157 dan wordt
duidelijk dat er sprake is van een tweeërlei resultaat. Bij hen die het Woord met de lichamelijke oren
horen, gebeurt iets anders dan bij diegenen waarvan God het inwendig verstaan geopend heeft en in
wiens harten Hij het fundament van het geloof en het vuur van de liefde heeft geschonken.158

6.3.24 Hyldrich Zwingli.
Ook geeft Vermigli weer hoe Zwingli over de roeping heeft gesproken.159 Hij spreekt over de
uitwendige roeping, waaronder hij de prediking van de apostelen verstaat. Daarnaast kent ook hij een
inwendige roeping, waarbij de Geest ervoor zorgt dat degenen die verkoren zijn, gaan verlangen om
God zowel in het gebod als in de belofte te gehoorzamen.160 Degenen die Hij gelovig maakt,
rechtvaardigt Hij eveneens met een vast geloof, dat is: van Zijn Zoon, zo stelt Zwingli met een beroep
op Joh. 6. Alleen diegenen waar de Heilige Geest het verstand verlicht komen tot bekering, zodat zij
Hem (Jezus) gaan leren kennen als de Redder. De Vader trekt hen zodat zij tot Hem komen en Hem
omhelzen. De uitwendige zaken kunnen niets anders doen dan duiden en tonen.161

6.3.25 Konrad Pellicanus.
Konrad Pellicanus merkt bij zijn verklaring van Ef. 1:6 op dat eerst de verkiezing plaatsvindt en
vervolgens de adoptie of aanname tot kinderen.162 Vermigli wil op deze manier aangeven dat de
tweevoudige roeping niet door hem is uitgevonden, maar al eerder op schrift werd gesteld. Zij die het
evangelie tegenstaan en beschimpen doen dit vanuit hun eigen boosheid, die God niet in hen heeft
geschonken. Maar zij die in het Evangelie geloven en dit aannemen doen dit door de krachtdadige
roeping van God die niet aan iedereen is gegeven.163

6.3.26 Augustinus.
Opnieuw citeert Vermigli Augustinus, die eveneens aangeeft dat de gelovigen in de prediking door het
geloof de Vader horen spreken, maar zij die dit geloof niet hebben, horen de stem van God niet.164 Zij
horen slechts de stem van de prediker. Het is daarom aan de één wel gegeven om te geloven, terwijl dit
voor de ander niet geldt.
Er is dan ook een grote verscheidenheid onder de hoorders, die Augustinus herleidt tot een
onderscheid in de roeping. Augustinus gaat hierbij in op de vraag waarom God de één wel krachtdadig
roept en de ander niet, waarbij hij wijst naar Rom. 9: 22-23. Vermigli voegt hier aan toe dat Hij
sommigen in hun zonde laat liggen om zo Zijn kracht en majesteit te bewijzen, opdat de uitverkoren
des te meer de rijkdom van Zijn genade zouden aanschouwen. God heeft besloten om hen niet alleen
Zijn goedheid, maar ook Zijn rechtvaardigheid en ernst (severitatem) te tonen. Sommigen zullen
zeggen dat God dan niet universeel maar particulier is. Vermigli geeft aan dat dit niet ontkend kan

156 DLA, pag. 23: “Si vocatio in Euangelij tantum praedicatione intelligatur, no veraciter dicitur, quod alijs atque
alijs aliter atq; aliter praedicetur, cum unus sit Deus, una fides, una regeneratio, una promisio”.
157 Daarbij wordt verwezen naar 1 Kor. 3:7.
158 DLA, pag. 23: Si autem ad effectum plantationis et rigationis aspicitur, aliud actum est cum eis, quorum
exteriores aures corporali voce pulsatae sunt, aliud in eis, quorum interiorem sensum Deus aperuit, et in quorum
corde posuit fidei fundamentum, dilectionisque feruorem, et c.”.
159 Zwingli, De Electione in De Providentia, VI, (CR. 93.3), 178.
160 Zwingli, De Providentia,1 f.370, geciteerd in DLA, pag. 23: “Ea definitio s[i?]eu ordinatio ubi decreta sit, iam
vocari hominem a Deo, no generali ista vocatione modo, quae externa Apostolorum praedicationem significat,
sed ea etiam, qua spiritus electis aurem vellicat, ut Deo auscultare quid iubeat, aut promittat, cupiant, et c.”.
161 Zwingli, De Providentia,1 f.370, geciteerd in DLA, pag. 23: “…ut porro externa nihil possent, qua significare
et nuntiare, etc.”.
162 Zie zijn commentaar op Ef. 1:6, in K. Pellicanus, In Omnes Apostolicas Epistolas…Commentarii, Zurich:
Froschauer, 1539, 367.
163 DLA, pag. 24: “Porro qui contenunt, rident et respuunt, sua militia id faciunt, quam Deus illis non insundit:
qui aut credunt, et amplectuntur, ex efficaci vocatione Dei hoc faciunt, quae minime omnibus datur”.
164 Augustinus, De Praedest. Sanctorum VIII.15, (PL. 44.972); VI.11, (PL. 44.968-969) en VIII.14, (PL.
44.971).
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worden, wanneer er gelet wordt op de manier waarop Hij overeenkomstig Zijn wil regeert en twee
soorten van roepingen uit doet gaan. 165

6.3.27 Bespreking.
In deze paragraaf maakt Vermigli dus een duidelijk onderscheid tussen de algemene en bijzondere (of
ook wel: krachtdadige) roeping. Velen zijn inderdaad geroepen, maar slechts bij hen die op krachtige
wijze worden geroepen zal het Woord een zaligmakende bekering in het leven uitwerken. De roeping
is voor iedereen hetzelfde, maar alleen diegenen die krachtdadig, inwendig worden geroepen worden
tot het heil gebracht. Voor de anderen die uiteindelijk niet gepredestineerd zijn vormt de roeping
slechts een aansporing die het zaligmakend geloof niet uitwerkt. Diegenen die door de Geest echter
krachtdadig aangeraakt worden, worden tot het geloof in Christus geleid en ontvangen een vernieuwde
wil die vrijwillig wil wat God wil.
Het hoofdmotief om sommigen wel te roepen en anderen niet, vindt Vermigli in de predestinatie.
Omdat God het behoud of de ondergang van iemand wil, gebeurt dit ook. Hierbij denkt hij vanuit het
doel waartoe mensen geschapen zijn, en dat doel is altijd het doel van God.166 In het voorbijgaan van
een zondaar spreekt Zijn rechtvaardigheid. Ditzelfde wordt duidelijk uit de geschriften waarin hij
spreekt over de verkiezing, maar ook over Gods handelen in en door een zondaar.167 Iedere keuze die
gemaakt wordt is in overeenstemming met dat doel, omdat God boven deze keuzes staat. Toch blijft de
mens zelf verantwoordelijk voor deze keuzes.
Opnieuw maakt Vermigli gebruik van de klassieke methode om eerst de Schriftuurlijke basis van zijn
opvattingen te onderzoeken om vervolgens bij de autoriteiten van de traditie uit te komen, om op deze
manier aan te tonen dat ook zij deze opvattingen kenden.

(e) De grenzen van de vrijheid.

14. In de volgende paragraaf bespreekt Vermigli verschillende tegenwerpingen op de voorafgaande
onderdelen.

6.3.28 Tegenwerping (1): De vrije wil is maar een vonkje.
Zo zijn er die menen dat de vrije wil slechts een kleine vonk is.168 Vermigli staat achter deze gedachte
in zoverre er gesproken wordt over die zaken die de menselijke zaken en natuur niet te boven gaan. Dit
geldt ook voor degenen die vernieuwd zijn, maar voor hen die niet vernieuwd zijn kunnen deze dingen
niet gelden. Deze vonk zorgt namelijk niet voor licht, maar voor rook, waardoor de mens uiteindelijk
trots wordt en deze vonk zorgt ervoor dat mensen van de genade en rijkdom van God worden afgeleid.
Zij geven aan dat zij van anderen verschillen door deze kleine vonk en niet onderscheiden wensen te
worden aan de hand van de goddelijke genade en rijkdom, in plaats van de vrije wil, gaven en
waarden. Augustinus schreef over deze zaken, waarbij hij met Paulus de vraag stelde wat mensen
hebben wat zij niet hebben ontvangen?169 Hoogmoed ten opzichte van verkregen gaven (zoals geloof
en gerechtigheid) past dus niet.

6.3.29 Tegenwerping (2): Het is armoedig om iets te bezitten wat zelf niets doet.
Ook zijn er die menen dat het hebben van de wil maar armoedig is, wanneer deze wil zelfs niets doet.
Vermigli merkt op dat dit ook van de genade gezegd kan worden, omdat de genade ook niets doet
tenzij de menselijke geest hierbij betrokken is. Het is absurd om iets tot verandering te brengen, omdat
niemand iets tot zijn eigen voordeel kan doen. Dit geldt voor de fysieke en vleselijke zaken, hoeveel te
meer geldt het voor de geestelijke? Oecolampadius heeft dit aangegeven bij zijn uitleg van de woorden
“Keert weder tot Mij”170, waarin hij opmerkt dat hij zichzelf niet tot een fysiek leven kan stellen

165 DLA, pag. 24: “S[?]ires se hoc pacto habet, Deus non erit universalis, sed particularis. Quo ad hoc, sane id
negari non potest. Videmus quippe illum pro suo arbitrio imperare, ac distribuere duo haec vocationum genera”.
166 Zie hiervoor ook de omschrijving van de predestinatie in par. 4.1.6, pag. 32.
167 Par. 4.1, pag. 31; par. 4.3, pag. 42.
168 DLA, pag. 24.
169 1 Korinthe 4:7, in zijn De Praedestinatione Sanctorum, V.10, (PL. 44.968).
170 Zie hiervoor zijn commentaar op Zacharia 1:3, in Oecolampadius, In Minores, Quos Vocant Prophetas,
Geneve: 1568, ‘In Zach.’, 1.3.169.
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wanneer hij niet bestaat; hetzelfde geldt voor het geestelijke leven.171 Het is om deze reden dat hij deze
gedachten tegenstaat. Degenen die dit leren staan niet alleen God, maar ook Zijn genade tegen omdat
zij Zacharia 1:3 verkeerd uitleggen. Uit dit gedeelte blijkt namelijk dat de Heilige Geest de stad
gebouwd heeft. Zij die menen dat de vrije wil slechts een vonkje is passen dit echter toe op de
geboorte en menen dat zij vanaf de fysieke geboorte een zekere vorm van vrijheid hebben waardoor zij
zelf tot verandering kunnen komen en de stad van God zelf kunnen bouwen. Vermigli merkt hierbij op
dat Oeclampadius niet ontkent dat mensen sinds hun geboorte een zekere vrijheid hebben, maar hij
ontkent wel dat het mogelijk is om door deze vrijheid veranderd te worden.172

6.3.30 Tegenwerping (3): God zend waardige gidsen.
Vervolgens gaat hij in op de tegenwerping dat God ook goede gidsen heeft geschonken, zodat de vrije
wil met behulp van deze gidsen de juiste weg kan bewandelen.173 Vermigli merkt hierbij op dat deze
gelijkenis mank gaat. Zij die de weg aanwijzen hebben namelijk niet de kracht om de reizigers over te
halen of hun wil te veranderen om deze reis te maken. God kan deze dingen echter wel doen en dat
doet Hij ook bij hen die Hij krachtdadig roept.174

6.3.31 Tegenwerping (4): Verdorvenheid belemmert niet om het goede te zoeken.
Ook wordt gesteld dat niemand zo verdorven is dat hij met zijn eigen vrije wil niet het geluk, de
genade en welgezindheid van God kan zoeken.
Vermigli geeft aan dat over het algemeen alle niet-wedergeboren mensen het geluk zoeken. Alleen,
wanneer hen het geluk wordt voorgesteld dat zij ontvangen als zij in Christus en Zijn kruis geloven
wordt het anders. Zij zullen niet naar deze keuze verlangen, maar eerder verwerpen, zo meent
Vermigli.175

6.3.32 Traditie bewijst dat het zoeken ontstaat door Gods trekken.
15. Om zijn stelling te bevestigen verwijst Vermigli naar Gregorius van Nazianze (c. 330- c. 389)176.
Hij heeft aangegeven dat alles wat goed is van God komt en wordt gegeven aan hen die Hij roept en
Zijn roeping niet verwerpen. Vermigli verstaat onder het woord katorthoomenon (rechte handeling) de
taken van geloof, hoop, en liefde tot God en onze naaste en de juiste manier van leven. Deze zaken
komen van God en worden geschonken aan hen die Hij roept. Wanneer zij krachtdadig zijn geroepen
dan stemmen zij in Hem toe. Dat konden zij eerder vóór hun verandering niet ontvangen.
Ook Chrysostomus wordt aangehaald, wanneer hij zegt dat God hen trekt die gewillig zijn.177 Vermigli
verwerpt deze gedachte niet, maar meent dat wel voor ogen gehouden moet worden dat de Goddelijke
trekkracht allereerst de verandering bewerkt, omdat de mens vanaf het eerste moment onwillig is.
Wanneer de niet-wedergeboren mens door God wordt veranderd en wordt vernieuwd wordt hij
gewillig gemaakt en gewillig getrokken tot de andere zaken zoals het geloof, de hoop en het
liefhebben van God zelf, maar op het eerste moment dat God begon te trekken was de mens echter
onwillig.178

171 DLA, pag. 25: “Qui me ad carnalem vitam, cum non essem, generare non potui, quomodo ad spiritualem
vitam generabo?”
172 DLA, pag. 25: “Non negat Oecolampadius nos a nativitate quippiam liberum habuisse: sed id negat esse tale,
quo convertamur”.
173 Versta hieronder de kerkelijke autoriteiten.
174 DLA, pag. 25: “Deus vero hęc facere potest, si velit, et facit erga eos quos efficaciter vocat”.
175 DLA, pag. 25: “Fateor homines non renatos felicitate cupere generaliter, at si eis proponatur illa, quam firmus
habituri per Christum, et fidem in eum, et per crucem, dico id non positum in arbitrio eorum, ut illam cupiant
imo spernunt ac repudiant”.
176 Gregorius van Nazianze (c. 330- c. 389); kerkvader. Zijn verdediging van de Triniteitsleer maakt dat hij
bekend staat als een van de meest bekende verdedigers van de orthodoxie tegen het arianisme. Vermigli verwijst
hier naar zijn Orat. 37.13 over Matth. 19:11, (PG. 36, 297).
177 Vermigli verwijst hier naar zijn Hom. 55.1 op Matth. 26:24, (PG. 57.541).
178 DLA, pag. 26: “Istud quoque dictum non reijcimus: verum attendendu est, cum divinus tractus mutationem
dicat, si eius terminusa quo incipit, cosideretur, homo depreheditur noles: et cum immutetur a Deo, et sanetur,
efficitur volens: et cum ad ulteriora trahitur, nimirum ad credendum, sperandum et amadum ipsum Deum, iam
volens trahitur, qui tamen illo primo momento quo coepit trahi, erat nolens”.
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Dat blijkt ook uit de woorden van Augustinus die hij richt tot de pelagianen, waarmee hij aangeeft dat
dat Christus de juiste term ‘trekken’ heeft gebruikt en niet het woord ‘leiden’.179 Want zij die geleid
worden, zijn alreeds gewillig; maar zij die getrokken worden, zijn niet gewillig.

6.3.33 Voorbeeld: Paulus door de vrije wil getrokken.
Om dit alles duidelijk te maken gebruikt Vermigli het voorbeeld van de bekering van Paulus. Hij geeft
aan dat het niet gemakkelijk is om na te gaan of Paulus bij zijn bekering door de vrije wil getrokken is.
Wanneer er gevraagd wordt hoe de Heilige Geest Paulus is gaan trekken, dan zou Vermigli
instemmend antwoorden, dat dit door middel van de vrije wil is geweest. Er kan echter niet worden
gezegd dat Paulus door de vrije wil als actief principe tot zijn bekering is geleid. Vermigli meent dat
Paulus niet door de vrije wil werd getrokken, omdat hij vanaf het begin de Geest en genade heeft
tegengestaan en zonder hen is geen kracht toereikend voor de hemelse en geestelijke zaken. Het moet
dan ook wel zo wezen dat zijn wil door Gods Geest veranderd is geworden, waardoor hij uiteindelijk
getrokken kon worden.180

6.3.34 Tegenwerping (5): Gods beloften worden geschonken aan passieve zondaren.
Ook zijn er mensen die menen dat de beloften aan niet-wedergeboren mensen worden voorgehouden
op het moment dat zij nog niet wedergeboren zijn. Zij moeten daarom strijden om te geloven.
Vermigli merkt hierbij op dat dit een eenvoudig bevel is, maar dat het tegelijkertijd onmogelijk is om
dit bevel uit te voeren. Tenzij zondaren door de Geest worden wedergeboren, zullen zij tegenstribbelen
in plaats van dat zij voor deze zaken strijden. “We zullen wegrennen, zoals Paulus en Augustinus voor
hun wedergeboorte tegen het ware geloof waren”, zo merkt Vermigli op.181

6.3.35 Tegenwerping (6): Er wordt gezocht naar een heftige (violetos) beweging.
Vermigli gaat vervolgens in op de tegenwerping dat zij die leren dat de mens op krachtdadige wijze
bekeerd moet worden, een heftige verandering of beweging in mensen verwachten. Hij ontkent dit
stellig. Vermigli zoekt niet naar heftigheid, maar hij preekt de krachtdadigheid van de goddelijke
kracht en dat is een groot verschil.
Aristoteles beschrijft de kracht (violentum) als dat wat door een extern principe wordt voortbewogen
en zelf niets bijdraagt.182 Dit geldt voor de menselijke wil echter niet. Om dit duidelijk te maken
gebruikt Vermigli een fysieke gelijkenis: door een herschikking of verandering (transmutatio) neemt
de materie eerst een andere vorm aan en wordt zij bewogen door een passende kracht. Het neemt een
nieuw subject aan, omdat het onderworpen is aan deze bewegingen.
Zo geldt dat voor de menselijke geest nu ook; die was passief in vergelijking met God, omdat God in
staat is om deze geest te activeren. Een passieve kracht kan daarom terecht worden beschreven met de
kracht van de gehoorzaamheid (potentia obedientalis), omdat de mens in staat is om een goddelijke
verandering te ondergaan, wanneer God dit wil bewerken.
Op deze manier moet Augustinus begrepen worden wanneer hij stelt dat de mogelijkheid tot het
hebben van geloof, hoop en liefde vanuit het wezen komt, maar het hebben daarvan is uiteindelijk
afhankelijk van de genade.183 Door de aard van de mens is het mogelijk dat deze mens passief
veranderd wordt door God, maar de uiteindelijke verandering komt uit de genade voort.
Vermigli wijst naar Augustinus om met hem aan te geven dat de vrije wil onvoldoende is, tenzij deze
wordt veranderd door de almachtige God en dat er geen noodzaak voor kracht zou zijn wanneer er
genoeg mogelijkheden zouden zijn om het navolgen van het goede te bewerken. Er is dus kracht nodig
zodat de verandering plaats kan vinden.184

179 DLA, pag. 26: “…trahendi non ducendi…”. Augustinus, Contra Duas Ep. Pel., I.37 (XIX), (PL. 44.568).
180 DLA, pag, 26.
181 DLA, pag. 26: “…fugiemus, ut Paulus aversabatur vere fidei et Augustinus, priusqua coverterentur et sana
rentur”.
182 Aristoteles, Nicomachische Ethiek, III.1, 111ob2.
183 Augustinus, De Correptione et Gratia, I.xi.31, (PL. 44.935).
184 DLA, pag. 26-27. Augustinus, De Gratia Christi, I.xxiv.25, (PL. 44.373).
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6.3.36 Tegenwerping (7): Uit Johannes 1:12 blijkt dat God de mens kracht heeft gegeven om zonen
van God te worden.
16. Vermigli gaat in op de tegenwerping dat uit Joh. 1:12 zou blijken dat God zondaren de kracht zou
hebben gegeven om kinderen van God te worden. Volgens Vermigli spreekt Johannes hier echter over
de gelovigen omdat er direct aan toegevoegd wordt: “Zij die geloven in Zijn Naam”, en “zij die uit
God geboren zijn”. Wanneer deze woorden echter verstaan worden voor diegenen die nog niet
vernieuwd zijn geworden dan wijst Vermigli op het gegeven dat zij deze kracht vanwege de
predestinatie al voor de eeuwigheid hebben gekend, maar nog niet feitelijk hebben bezeten.185

6.3.37 Tegenwerping (8): Mens heeft de kracht om zichzelf te bekeren.
In Zach. 1:3 en Ez. 18:31 lijkt het alsof de mens wel degelijk de kracht bezit om zichzelf te bekeren.
Vermigli geeft echter aan dat het belangrijk is om door de oorsprong van de beweging in ogenschouw
te nemen een onderscheid te maken tussen de verschillende gebruiken van ‘trekken’. De mens is
allereerst vol tegenstand, voordat God hem bekeert, verandert en geneest waardoor Hij van onwilligen
gewilligen maakt. En toch blijft staan dat de gehoorzaamheid van de wedergeborenen ten opzichte van
God en Zijn geboden zolang zij hier leven nog niet voldoende is. Daarom worden zij gesommeerd om
als medewerkers met God meer en meer tot Hem bekeerd te worden en zo dagelijks een vernieuwd
hart te ontvangen.186

6.3.38 Tegenwerping (9): Gods wet is krachtig; waarom houdt niet iedereen deze wet?
Een andere vraag waar Vermigli op in gaat is, waarom niet iedereen Gods wet houdt. Het is immers de
geopenbaarde wil van God is en daarom krachtig en onweerlegbaar. Waarom heeft Zijn wil geen
effect als uiteindelijk alles gebeurt wat Hij wil? De reden hiervan is voor de tegenstander duidelijk niet
vanwege Zijn zwakheid geweest, omdat God deze zaken heeft gegeven opdat de mens ze zou doen die
Hijzelf niet doet.
Vermigli antwoordt dat God niet wil dat de wet alleen door de inzet van de wil wordt gehouden, maar
ook door de genade, waardoor de mens eerst wordt veranderd om vervolgens geleid te worden tot
zulke gehoorzaamheid. De wet is zeker Gods wil, maar niet zomaar een wil. Deze wil kan wel de
goedkeurende wil van God worden genoemd, omdat het de wil is van Zijn vermaak en een
voorafgaande wil. Deze wil is echter geen scheppende, regulerende, beslissende en effectieve wil
richting iedereen maar slechts tot hen die God heeft verkoren.187 Op dezelfde wijze spreekt Vermigli
over de zonde, die God niet wil omdat Hij die verbiedt, en waardoor Hij tekort wordt gedaan en die
Hij uiteindelijk straft door Zijn bevel. Anders zou Hij deze zonde niet toestaan maar tegenstaan. Zo is
er geen enkele wil die God niet kan tegenstaan.188

6.3.39 Tegenwerping (10): De roeping van God kan tegengestaan worden.
Vervolgens wordt er gevraagd of we de roeping van God kunnen tegenstaan. Vermigli meent dat de
algemene roeping voor de wedergeboorte zeker uit de weg gegaan kan worden, zoals Adam en Paulus
hebben gedaan. Zelfs na de roeping en verandering is dit mogelijk, zo stelt Vermigli met een beroep
op de levens van Petrus en David.
De krachtdadige roeping kan echter niet tegengestaan worden. Die roeping heeft de overhand.189

Vermigli wijst op Paulus die zelfs in het uur van zijn bekering hoort dat hij de verzenen tegen de
prikkels slaat.190 Dit betekent niet dat er enige kracht in de wil wordt geïntroduceerd, omdat dat
onmogelijk is.191

185 DLA, pag. 27: “Quod si velis haec accipere de non renatis, dicemus ex praedestinatione illos habuisse eam
potesttatem ante omnem aeternitatem, quamuis eam nondum actu possideant”.
186 DLA, pag. 27: “Quia tamen dum hic vivimus, non sumus perfecte ad Deum conversi, neque faciles et cerei
seu carnie ad eius mandata, ut esse oportet: ideo praecipitur nobis, ut iam cooperatoribus Dei, ut convertamur
magis ac magis ad illum, et ut nobis faciamus indies magis ac magis corda nova”.
187 DLA, pag. 28: “…voluntas etiam praevians, sed non est voluntas efficie[n?]s, costituens, decerne[n?]s et
efficax quoad omnes homines, sed quo ad omnes quibus Deo visum fuerit”.
188 DLA, pag. 28.
189 DLA, pag. 28: “Sin autem quaesieris, cum vocatio efficax, et secundum propositum adest, an prevaleat?”
190 Hand. 9:5.
191 DLA, pag. 28: “Non quod violentia inferatur voluntati. Non enim potest id fieri.lieet”.
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In Lucas 14 staat wel beschreven dat mensen gedwongen moeten worden om in te komen, maar dit
dwingen ziet eerder op de goedheid van God. Augustinus spreekt over deze zaken in de context van
christelijke prinsen die zich tegen ketters verzetten en hen vervolgen en veroordelen.192 Ook al is het
geloof vrijwillig, toch drijft God de mens door middel van deze wegen.193

6.3.40 Tegenwerping (11): Christus heeft Israël toch bijeen willen vergaderen, maar Israël wilde
niet.
Vermigli laat Augustinus aan het woord wanneer hij ingaat op de tegenwerping dat Christus het volk
van Israël als kuikens bijeen wilde verzamelen, maar dat zij zich hiertegen steeds hebben verzet.194

Augustinus antwoordt dat diegenen die Hij wilde verzamelen tegen hun wil in werden verzameld.

6.3.41 Tegenwerping (12): Augustinus kende de vrije wil veel vrijheid toe.
Ook zijn er tegenstanders die menen dat Augustinus teveel vrijheid aan de wil lijkt te schenken. In dit
kader geeft Vermigli aan hoe bepaalde passages van Augustinus gelezen dienen te worden. Zo wijst
hij naar Augustinus die tegen de manicheeër Adimantus zou hebben gezegd dat het in de macht van de
mens ligt om de wil tot het betere te veranderen.195 In een ander geschrift heeft hij hier echter aan
toegevoegd dat deze kracht niets kan verrichten, tenzij deze kracht door God wordt geschonken.196 De
wil wordt immers voorbereid door God. Wanneer zondaren gewapend zijn door God, dan is het
mogelijk om de werken van godsvrucht op eenvoudige wijze uit te voeren, terwijl die eerder hard en
onmogelijk waren. Vermigli geeft hierbij aan dat deze passages als regel gesteld moeten worden om
de andere passages waarin Augustinus teveel vrijheid aan de wil lijkt toe te schrijven op de juiste
manier te verstaan. Nergens heeft Augustinus deze leer tegengesproken en in zijn Retractationes heeft
hij deze leer alleen maar bevestigd.197

In hetzelfde boek waarin hij zich ook tegen de Manicheeën keert beschrijft Augustinus dat er niet eerst
één of andere kwade macht zich tegen de goede God verzet, waardoor de zonden in de wereld zijn
gekomen. De oorsprong van de zonde stamt af uit de wil. Vermigli merkt op dat het in dit geschrift
niet passend was om iets over Gods voorbereidende en genezende genade te schrijven, al zweeg
Augustinus niet volledig over deze zaken.198

6.3.42 Tegenwerping (13): Ontkenning van de vrije wil leidt tot instemming.
Ook wordt Vermigli verweten dat hij door de vrije wil te ontkennen mogelijkheden biedt aan diegenen
die de vrije wil zoeken en zich overgeeft aan de pausgezinden.199 Vermigli stelt echter dat hij de
vrijheid in het algemeen niet wegneemt, omdat hij de vrijheid in externe en innerlijke zaken die binnen
de menselijke vermogens liggen benadrukt. Ook erkent hij dat de mens ná de wedergeboorte wel een
zekere vrije wil heeft. Hiermee herhaalt Vermigli zijn standpunten zoals hij ze eerder heeft
omschreven.
Vervolgens zet hij ook de aanval in en merkt op dat de lasteringen van de farizeeën niet werkelijk
steekhoudend kunnen zijn.200 Het zijn blinden en leiders van blinden en daarom moeten zij genegeerd
worden. Daarbij vragen zij zich af of God aan iedereen genoeg doet waardoor zij de zaligheid kunnen
verkrijgen.

192 Augustinus, De Civ. Dei, XXI.11, (PL. 41.725-726).
193 DLA, pag. 28.
194 Naar Matth. 23:37. Augustinus, Contra Adim., I.26, (PL. 42.169).
195 DLA, pag. 28: “In potestate hominis esse, voluntatem commutare in melius”.
196 Augustinus, Retract., I.22.4, (PL 32.620); I.10.1, (PL. 32.599); De Genesi contra Manichaeos, libri duos.
197 DLA, pag. 28: “Valeat ergo ista regula et expositio ad omnia Loca August. quibus videtur plus aequo tribuere
libero arbitrio quoad coelestia, et supernaturalia bona. Respondendum est, id tantum habere locum in
voluntatibus iam praeparatis et fanatis. Hac regulam nunquam retractavit ista pate, sed ut firmam et certam in
suis Retract. poluis”.
198 DLA, pag. 29.
199 DLA, pag. 29: “…iugulum praebeamus Papistis”.
200 Het is de vraag wie Vermigli hiermee bedoelt; zijn het de pausgezinden of degenen die hem dit argument
tegenwerpen.



85

Vermigli meent dat dit niet zo is, omdat hij in de Schriften leest dat Tyrus en Sidon geloofd zouden
hebben wanneer zij de krachten in Chorazin en Bethsaida en Kapernaum hadden gezien.201

Prosper geeft dit ook aan op het moment dat hij Augustinus verdedigt tegen hen die menen dat
Augustinus leerde dat de genade van het Evangelie door God van sommigen was teruggetrokken.202

Prosper geeft aan dat Christus het zijn leerlingen niet toestond om het evangelie aan sommige naties te
verkondigen (Matt. 10:5) en ook nu zijn er nog steeds volken die zonder de genade moeten opgroeien.
Daarbij wilde Hij zijn werken niet laten zien aan die mensen die zijn wonderen hadden moeten
geloven. Duidelijk is echter wel dat de kerk zich naar alle zijden van de wereld zal verspreiden.
Door te wijzen op de geschiedenis van Tyrus en Sidon wil Prosper aangeven dat niet alleen de mensen
van Tyrus en Sidon, maar ook die van Chorazin en Bethsaida bekeerd hadden kunnen worden,
wanneer de Heere hen had verkoren om dit onder hen te doen.203

Prosper geeft verder aan dat het evangelie niet altijd aan alle naties is gegeven, ook al is dit
noodzakelijk voor de verlossing.204 Ook al zou iedere natie het evangelie horen (en gezien de beloften
zal dat zeker gebeuren), toch kan het niet ontkent worden dat van de tijd tussen de opstanding en nu
velen uit dit leven zijn weggenomen, zonder het evangelie te hebben gehoord. Zij zijn nooit geroepen.
Prosper stelt dan de vraag aan hen die menen dat God iedereen roept waarom de apostelen dan niet
naar Azië mochten gaan (Hand. 16: 6-7) en waarom Hij die wil dat alle mensen gered worden en tot de
kennis van de waarheid komen, zijn apostelen verhinderde om bepaalde regio’s te bezoeken om daar
het evangelie te verkondigen.
Op het moment dat het evangelie verkondigd wordt, kunnen de apostelen alleen naar die plaatsen gaan
die de Geest hen aanwijst. “Of moet hier worden gezegd dat de menselijke wil de wil van God
tegenstond, en dat hun goddeloze harten en levenswandel maakten dat zij het evangelie niet hebben
kunnen horen en vanwege hun goddelijke harten niet voorbereid konden worden op de prediking? Wie
is er die harde harten verandert en verbreekt? Wie is het die de predikers een onbevreesde stem geeft
om met kracht te spreken?”205 Het antwoord is duidelijk: God. Daarom meent Prosper dat er niemand
is die stellen kan dat er een natie of volk is waar het Woord niet gebracht moet worden.206

Naar aanleiding van Prosper stelt Vermigli dat God de prediking van het evangelie niet voor alle
mensen mogelijk heeft gemaakt, terwijl dit voor de zaligheid van mensen wel degelijk nodig is.
Prosper wordt opnieuw aangehaald om duidelijk te maken dat het evangelie nog niet overal gepredikt
is en dat daar waar de moederkerk nog niet tot bekering is gekomen, niet kan worden gezegd dat daar
genade aanwezig is. God kan ons evenzeer voorbijgaan met zijn genade, zoals Hij eerder bij andere
volken heeft gedaan, zo stelt Prosper.207 Hij doet niet naar onze werken, maar naar Zijn wijze raad.
Voor Vermigli blijkt uit de geschriften van Prosper dat de genade van God soms wordt gestopt en dat
niet altijd iedereen dezelfde roeping tot de genade heeft gekend. De roeping is daarom niet zo
algemeen (universeel) als sommigen denken, maar particulier.208

6.3.43 Tegenwerping (14): Niet geroepen door de prediking maar wel middels de schepping.
Sommigen hebben een uitweg gezocht door aan te geven dat degenen die niet door het evangelie zijn
geroepen, toch een toereikende roeping van Godswege hebben gekend, omdat zij door de elementen,
en andere geschapen werkelijkheden over de enige, ware God die zij zouden moeten aanbidden

201 Naar Matt. 11:21.
202 Prosper, Ad Capitula Gallorum, art. 10, qual. 160, (PL. 51.172); Pro Augustino Ad Excerpta Genuensium,
exc. 8, antw., (PL. 51.198).
203 In dit kader citeert hij verschillende delen uit de Schriften om aan te geven dat God mensen zalig maakt: Joh.
6:44; Matth. 13:11; Matth. 11:27; Joh. 5:21; 1 Kor. 12:3.
204 Prosper, Ep. ad Rufinum de Gratia et Lib. Arb., 14-15, 32-33, (PL. 51.85-86)
205 DLA, pag. 29: “An dicendum est voluntati Dei humanas obsistere voluntates, et tam feros, tamque
intractabiles borum bominum mores, ut Euangelium ideo non audiant, quia praedicationi impia corda non
pateant. Et quis istis corda mutavit nisi qui finxit sisillatim corda eorum? Et quis dabit praedicantibus intrepidam,
ille samque constantiam…”. Prosper, Ep. Ad Rufinum de Gratia et Lib. Arb., 14-15, 32-33, (PL. 51.85-86).
206 DLA, pag. 29: “Puto autem quod nemo audeat dicere, ullam mudi gentum, ullam terrae praetermittendam esse
regione in qua no sint Ecclesiae tabernacula dilatanda, et c.”.
207 Prosper, Ad Capitula Gallorum, art. 4, (PL. 51.171); Respons. ad Excerpta Genuensium, exc. 6, An., (PL.
51.194-195).
208 DLA, pag. 31: “Quare non est ita universalis, ut quida volunt, sed potius particularis”.
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werden onderwezen. Op dezelfde manier blijkt uit Rom. 1:18 dat deze mensen niet te
verontschuldigen zijn, zo stellen zij. Met opnieuw een beroep op Prosper snijdt Vermigli deze
gedachtegang echter volkomen af.209

Prosper schrijft aan Rufinus in zijn brief over de vrij wil dat Paulus en Barnabas in Hand. 14: 15ff de
inwoners van Iconium niet wijzen op de godsdienst die zij alreeds kenden of die zij door de schepping
hadden leren zien.210 Integendeel: zij wijzen hen aan in Wie zij moeten geloven. Prosper geeft hierbij
aan dat sommigen menen dat de rijke zegeningen van Gods hand gezien moet worden, en dat zondaren
Hem op die wijze ook dienen kunnen. Door een beter gebruik van de schepping te maken is het
mogelijk om de Schepper te eren vanwege Zijn dagelijkse gaven, zo zou dan gelden. Niets is minder
waar, zo stelt Prosper scherp. Niets maakt de menselijke natuur vrij tussen God en de mens dan de
middelaar tussen God en de mens, Christus Jezus. Zonder Hem is er geen redding; Hij vernieuwt en
redt zondaren en dat is niet het werk van mensen.211

Vermigli vat de visie van Prosper samen door aan te geven dat het niet voldoende is om door de
elementen en schepselen geroepen te worden tot de zaligheid; want als deze roeping ooit effectief
geweest zou zijn, dan zou dit tot op de dag van vandaag moeten gelden. Er kan geen redding zijn
zonder het geloof dat Jezus Christus als Redder beschrijft.212

Vermigli gaat vervolgens dieper in op wat Paulus in Rom. 1 zegt. De hoorders onderhielden het
weinige dat zij over de goddelijke schepping wisten niet. Ook volgden zij de gerechtigheid van hun
verstand niet na. Daarbij vertrouwden zij op dat wat zij zelf konden doen en denken, en meenden zij
dat het bezit van deze zaken voldoende was. Hun levens waren zodoende in tegenspraak met de
geschonken gerechtigheid van God. De naties die de prediking niet kenden, verheugden zich dan ook
niet in het gegeven dat zij door God werden getrokken. Daarbij is niet na te gaan in hoeverre Gods
roeping door velen naast zich neer werd gelegd. Ook kan niet worden gesteld en gezegd dat iedereen
door de prediking van het evangelie werd geroepen.213

6.3.44 Tegenwerping (15): Als God roept dan roept Hij met kracht.
Vervolgens wordt Vermigli tegengeworpen dat als God roept Hij in waarheid en met kracht roept.
Hier stemt Vermigli zeker mee in, wanneer hij erop wijst dat als God roept, Hij in waarheid roept
omdat Hij het is die roept. Hij roept werkelijk, ook tot hen bij wie de roeping niet krachtdadig is. Hij
heeft hierin Zijn eigen bedoelingen. Soms handelt Hij in oordeel, zodat mensen niet te
verontschuldigen zijn en de gelovigen en verkorenen met meer duidelijkheid mogen inzien welke
voorrechten zij ten opzichte van anderen mochten ontvangen en opdat zij zouden verstaan dat zij op
dezelfde manier geroepen hadden kunnen worden omdat zij niet anders waren.214 Deze vorm van
roeping zorgt er ook voor dat mensen verblind en verhard worden in hun straf, zoals dat te lezen is in
Jes. 6:10.215

6.3.45 Tegenwerping (16): God heeft de mens niet geschapen om hen te leiden.
Een andere tegenwerping die Vermigli trotseert is de gedachte dat God de mens niet geschapen heeft
om geleid te worden als apen, die door middel van slaan en geseling leren gehoorzamen. Vermigli
geeft hiervan aan dat hij dit niet ontkent. De krachtdadige roeping is namelijk iets anders dan een zaak
van geweld of scheiding van het Woord. Door deze roeping en door het Woord worden zondaren die

209 DLA, pag. 31.
210 Prosper, Ep. ad Rufinum de Gratia et Lib. Arb., 11-12, (PL. 52.83-84).
211 DLA, pag. 31: “…naturam humanam non liberat extra unum mediatorem Dei et hominum hominem Christum
Iesum. Sine illo nemini salus est: sicut ipse reficit nos, et non ipsi nos, et c.”.
212 DLA, pag. 31-32: “Statuit itaque is pater, ad salute[m] satis non fuisse per elementa et creaturas vocari: quia si
aliquando valuisset hoc genus vocationis, hodie quoque deberet valere: quandoquidem humana conditia ab
adventu Christi no est facta deterior, aut peioris conditionis quam antea fuerit”.
213 DLA, pag. 32.
214 DLA, pag. 32: “Nec ludit it a vocado, nam suas fines habet, et si nobis non sunt compertae, attamen ut
Scripturae docent, hoc interdum ex iudicio facit, et ut hominess, quemadmodum iam dictum est, inexcusabiles
reddantur, atque ut pij et electi videant clarius in ijs qui sic vocantur, quatu boni pre illis acceperint, et intelligat
se, quod ad ipsos attinet, ad eundem modum potuisse vocari, cum haberent causam cum illis commune[m?]”.
215 DLA, pag. 32.
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bekeerd worden, niet alleen geadviseerd, maar ook overtuigd.216 Christus heeft gezegd dat Zijn
schapen Zijn stem horen (naar Joh. 10:27), maar Vermigli merkt voor alles op dat zij wel eerst Zijn
schapen zijn geworden, voordat zij Zijn stem gaan horen.217

6.3.46 Tegenwerping (17): God geeft en de mens ontvangt slechts.
Zo zijn er sommigen die menen dat God de dingen geeft en mensen slechts ontvangen. Vermigli stelt
hierbij dat wij inderdaad degenen zijn die de gaven ontvangen die God, schenkt alleen ontvangen wij
die gaven niet vanuit onszelf. We zouden de gaven zelfs weigeren, tenzij dat het door verandering
mogelijk is geworden dat wij gaan ontvangen.218 God geeft de gaven en Hij zorgt ervoor dat wij de
gaven ontvangen. Dat ligt niet in de menselijke kracht, omdat een aardse vader zijn kinderen soms iets
wil geven, maar hij kan hun willen, waardoor zij gaan ontvangen wat hij aanbiedt, niet veranderen.219

6.3.47 Tegenwerping (18): Uit Johannes 12:32 blijkt dat God alle mensen tot Zichzelf trekken zal.
Tenslotte gaat Vermigli in op de tegenwerping waarbij een beroep wordt gedaan op Johannes 12:32.
Hieruit wordt afgeleid dat Christus alle mensen tot zich trekken zal op het moment dat Hij opgenomen
is in het koninkrijk van God.
Vermigli merkt echter op dat hier slechts gesproken wordt over al de kinderen van God, die Hij voor
de grondlegging van de wereld gepredestineerd heeft.220

Chrysostomus tekent bij deze tekst aan dat Johannes hier meent dat onder de universaliteit hier zowel
de heidenen als de joden verstaan moeten worden.221 Tijdens Zijn leven heeft Christus geen heidenen
toegelaten in zijn gevolg, maar Hij heeft er gedurende zijn leven wel op gewezen dat Hij na Zijn
verhoging door kruis en dood, alle soorten van mensen op zou zoeken. Volgens hem worden hier dan
ook niet alle mensen bedoeld, maar eerder alle soorten van mensen.222

6.3.48 Scholastici.
Wanneer Vermigli vervolgens opnieuw ingaat op de genezing van de passieve ziel merkt hij op dat dit
duidelijk vanuit de Schriften, alsook vanuit de kerkvaders is gebleken. Nu voegt hij hier aan toe dat
ook de scholastici er op gewezen hebben dat de mens passief is in het zaligmaken.223 De mens wordt
zalig gemaakt en het is God die bepaalde hebbelijkheden en theologische waarden schenkt die de mens
slechts passief ontvangt. Wanneer deze hebbelijkheden worden gedefinieerd, dan wordt daaraan
toegevoegd dat zij goede kwaliteiten van de geest zijn, die God in ons werkt zonder onze hulp, zodat
Hij de Geest van de wijsheid, raad en moed schenkt aan zijn kinderen.
Augustinus schrijft over de genade en de vrije wil, dat Hij zonder ons in ons werkt, opdat wij gaan
willen, maar wanneer de mens gaat willen en wel zodanig dat hij ook gaat handelen, dan werkt Hij met
de mens mee (cooperantur).224

Hierbij wordt gewezen op Rom. 8:28, waaruit blijkt dat alle dingen moeten medewerken ten goede
voor hen die God liefhebben. God neemt de wil niet weg, maar maakt het mogelijk dat de mens het
goede gaat kiezen. Ook neemt Hij de intelligentie niet weg, maar maakt dat de mens de dingen op de
juiste manier gaat verstaan. De wil maakt dat de daad van het willen ontstaat, maar het is uiteindelijk
God die deze daad mogelijk maakt.225

216 DLA, pag. 32: “Nam efficacem illam vocatione, ut saepius dixi, non statuo violentam, nec sine verbo, quo
affirmo non tantum suaderi, sed persuaderi qui convertuntur”.
217 DLA, pag. 32-33.
218 DLA, pag. 33: “…sed per nos ipsos non accipimus: imo recusaremus, nisi ille nos immutando efficeret ut
acciperemus”.
219 DLA, pag. 33.
220 DLA, pag 33: “…non quam actu essent, sed qui praedestinati iam ante orbem conditum fuerint…” Vermigli
verwijst hierbij naar Joh. 11.
221 Mogelijk zijn preek over Joh. 12:25, in Chrysostomus, Hom. LXVII, (PG. 50.371-372).
222 DLA, pag. 33: “Non itaque singuli homines hic spectandi sunt, sed potius varia eorum genera”.
223 DLA, pag. 33: “Nuc vero addo, Scholasticis Theologis id non esse inauditum: nam et ipsi concedunt habitus,
et Theologicas virtutes a Dei infusas, ad quas recipiendas nos tantum habemus passive”.
224 DLA, pag. 33: “…vel cooperante cum volumes…”. Augustinus, De Gratia et Lib. Arb., XVII.33, (PL.
44.901).
225 DLA, pag. 33: “…sed Deus illi dat vires, ut eliciat”.



88

In een ander geschrift maakt Augustinus eveneens duidelijk hoe de wil wordt veranderd zodat de mens
goddelijke ondersteuning krijgt in het nastreven van de gerechtigheid.226 Uit de vrije wil zelf komt
niets anders voort dan de zonde, zo meent Augustinus. Alleen wanneer het verlangen gaat ontstaan
naar zijn taak en doel gaat een mens uiteindelijk willen. Door de Heilige Geest wordt deze liefde tot
God in de harten uitgestort, zo blijkt uit Rom. 5:5.227

Vermigli vat het geheel samen door te zeggen dat de vrije wil niet van de natuurlijke mens afkomstig
is en deze wil deelt niet in de genezing van het verstand, maar wordt veroorzaakt door de Heilige
Geest, zodat we achteraf goed mogen doen en oprecht zouden leven door en voor de liefdevolle God.
De genade wacht niet op de menselijke wil, omdat de mens anders naar zichzelf zou moeten kijken
voordat er enige kracht in hem wordt gevonden om te verlangen naar de geestelijke en
bovennatuurlijke goederen.228

Vermigli verwijst vervolgens naar het concilie van Orange (529)229, waar de gedachte werd verworpen
dat de goddelijke genade op de menselijke wil wacht. Om dit duidelijker te maken gebruikt Vermigli
het beeld van de opstanding van Christus; Hij stond op uit de doden in termen van zijn mensheid. Dit
opstaan uit de doden had alleen op passieve wijze betrekking op de menselijke natuur. De menselijke
natuur heeft enige vrijheid met betrekking tot de menselijke capaciteiten; de vrijheid met betrekking
tot de hemelse en bovennatuurlijke zaken wordt pas gekend wanneer God bekeert en deze zaken
voorbereidt.230

6.3.49 Bespreking.
In de tegenwerpingen die Vermigli bespreekt wordt duidelijker hoe hij het leerstuk van de vrije wil
uitwerkt, alsook welke gevolgen deze opvattingen hebben. Steeds komt de hoofdlijn weer terug, dat
alleen God bij machte is om een dode zondaar te bewegen tot het geloof in Hem.
Voor Vermigli is duidelijk dat de belangrijkste verandering in de wil plaatsvindt. God trekt een
zondaar door middel van deze wil, maar deze wil wordt dan allereerst wel omgebogen. Uit
tegenwerping 4 en 10 blijkt hoe Vermigli te allen tijde wenst te voorkomen dat er wordt gemeend dat
de mens gedwongen wordt om God te gehoorzamen, zodat hij Hem gaat dienen uit een dwang en niet
omdat hij dit wil.
Vermigli verstaat onder de krachtdadige bekering niet zozeer een heftige verandering of beweging.
Met een beroep op Aristoteles wil hij duidelijk maken dat de wil door God door de kracht van God
wordt veranderd, waardoor de wil in staat wordt gesteld om het goede te willen.
Daarbij wijst hij op de noodzaak om dagelijks bekeerd te worden; uit teksten zoals Zach. 1:3 en Ezech.
18:31 blijkt niet dat de mens voor de staat van de wedergeboorte in staat is om zichzelf te bekeren. Dit
is slechts na de wedergeboorte mogelijk en nodig.
Hoe Vermigli omgaat met het spanningsveld dat er in de Schriften te lezen is dat God zondaren redden
wil, maar dat deze zondaren niet wilden en daarom niet gered werden, blijkt eveneens uit deze
tegenwerpingen. Opnieuw werd hierin duidelijk dat de mens vanwege zijn zonde overgegeven wordt
aan de zonden.
Het is opmerkelijk dat Vermigli in tegenwerping 12 spreekt over de Retractationes van Augustinus,
waarmee hij aangeeft dat hij de laatste werken van Augustinus als uitgangspunt beschouwd om zijn
eerdere werken te lezen en te verstaan. De humanistisch geschoolde achtergrond van Vermigli wordt
duidelijk op het moment dat hij oog heeft voor de ontwikkelingsgeschiedenis van Augustinus’
gedachten en geschriften. Wel blijft staan dat hij Augustinus’ opvattingen binnen zijn eigen kader
uitlegt en toepast.

226 Augustinus, De Spiritu et Littera, III.5, (PL. 44.203).
227 DLA, pag. 33-34.
228 DLA, pag. 34: “His verbis ostendit, no surgere ex nobis liberu arbitrium, quod ad sanitate animi actiue
concurrat, sed per Spiritum Sanctum effici ut postea bene agamus, diligendo Deum, et recte vivendo. Non
expectat gratia voluntatem nostram: nam si expectaret, possem in nobis existimare, antea vires fuisse ad
spiritualia bona et supernaturalia expetenda”.
229 Concilie van Orange (529): Op dit concilie werd het semi-pelagianisme veroordeeld, waarbij ten aanzien van
zonde en genade een aangepaste augustijnse positie werd aangenomen, gebaseerd op proposities van Augustinus
en Prosper.
230 DLA, pag. 34.
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Dat de kennis van God door de schepping voor Vermigli niet toereikend is wordt in tegenwerping 14
duidelijk. De universele morele wet die hij naar aanleiding van Rom. 1 onderscheidt, maakt helder dat
de natuurlijke mens niet in staat is die morele wet te houden en daarnaar te wandelen. Al is vanuit de
schepping zichtbaar dat er een God is, het is echter niet mogelijk om deze God vanuit de schepping
volkomen te leren kennen. De prediking van het evangelie is daar voor Vermigli doorslaggevend voor.
Dat de mens buiten het geloof in Christus God niet dienen kan, blijkt uit het instemmen van Vermigli
met de woorden van Prosper; buiten Christus is er geen redding.
Vermigli wenst daarom het offer van Christus centraal te stellen in het heilswerk en staat daarin geen
andere (scheppings)wegen toe.
Voor Vermigli is duidelijk dat de wil van de mens passief is vóór de wedergeboorte, maar in de
wedergeboorte coöperatief wordt met het werk van God. Dit gebeurt dus niet andersom: de menselijke
wil gaat niet eerst meewillen met God om vervolgens Gods genade te ontvangen. Doordat God wil dat
een mens wedergeboren wordt vindt deze wedergeboorte uiteindelijk plaats. De wil wordt door God
dan ook niet weggenomen, maar Hij maakt het mogelijk dat de mens het goede gaat willen. Door een
beroep te doen op de concilieuitspraak van Orange, waar verworpen werd dat Gods genade afhankelijk
is van de menselijke wilskracht, geeft Vermigli opnieuw aan dat zijn onderwijs overeenkomt met de
leer van de apostolische kerk.

6.4 De wedergeboren wil.

6.4.1 De (beperkte) vrijheid van de wedergeborenen.
Tenslotte gaat Vermigli in op de staat van de wedergeborenen die vrijheid hebben ontvangen met
betrekking tot de hemelse en bovennatuurlijke zaken in zoverre de zwakheid van dit aardse leven dit
toestaat.
Opnieuw wordt Prosper genoemd die deze zaken heeft behandeld met Rufinus op het moment dat hij
handelt over de vrije wil.231 Er wordt door Prosper gewezen op de menselijke wil die door God wordt
veranderd. Verschillende schriftgedeelten worden aangehaald, waaruit Prosper concludeert dat een
verandering van de wil noodzakelijk is omdat anders met onderwijs volstaan zou kunnen worden.232

18. Wanneer er met de ogen van het geloof wordt gekeken naar Gods kinderen, dan wordt voor
Prosper duidelijk dat de vrije wil bij hen niet weggedrukt, maar vernieuwd is geworden.233 Wanneer de
vrije wil onaangedaan zou zijn, dan zou dit op haar eigen ondergang hebben uitgelopen. Dezelfde wil
is echter omgekeerd en niet vernietigd, zodat nieuwe verlangens, nieuwe smaak en nieuwe
handelingen ontstaan. De gezondheid van de ziel wordt niet aan zichzelf toegeschreven, maar aan de
medicijnmeester. De vernieuwde geest is echter nog niet volkomen gezond, zodat hij zich in eigen
kracht nog niet kan onthouden van dat wat ongezond is.
God heeft de wedergeboren mens hersteld naar de oorspronkelijke waardigheid, door hem niet alleen
de schuld van zijn willen en doen van het kwade te vergeven maar ook door hem in staat te stellen om
te willen en te doen wat goed is en daarin vervolgens te volharden.
Vermigli geeft met een beroep op Jak. 1:17 aan dat er geen kleine kracht aan de wil van de
wedergeborene is toegeschreven. De wedergeborenen kunnen daarom de geestelijke zaken kennen,
kiezen en tot op zekere hoogte ook doen, omdat zij deel hebben aan Christus en aan Zijn vrijheid.234

Ze zijn niet langer vijanden van God, maar vrienden van God en Christus.235 De wet van God is in hun
hart en binnenste geschreven236, en zij zijn gegroeid en bevinden zich niet langer op het beginpunt.237

231 Prosper, Ep. ad Rufinum, 5, (PL. 51.80).
232 Matth. 11: 28-30; Joh. 15:5; 6:44; 5:21; Matth. 11:27; Filip. 2:13.
233 Prosper, Ep. ad Rufinum, 17, (PL. 51.87).
234 DLA, pag. 35: “Proinde affirmo renatos posse cognoscere spiritualia, posse item eligere, et ea quadamentus
facere, quia no sunt iam puri et nudi homines, verum homines Dei: sunt Christo insiti, sunt eius membra, et
idciro participes eius libertatis”.
235 DLA, pag. 35: “No sunt amplius hostes Dei, sed amici Dei et Christi…”.
236 Naar Jer. 31:33.
237 DLA, pag. 35: “Iam habent leges Dei conscriptas in cordibus et in vesceribus. Non sunt in primo termino
tractus, unde incipit motus, sed progressi ulterius, ex nolentibus faeti sunt volentes”. Met instemming verwijst hij
hier ook naar Augustinus, In Joann., Tract. 26.5, (PL. 35.1609).
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Opnieuw wordt er naar Prosper verwezen, die aangeeft dat Gods kinderen geleid worden door de
Heilige Geest, maar de ongelovigen door hun eigen vrije wil.238 Het wenden van de zondaar tot God
komt daarom niet van hemzelf, maar van God, zoals uit Ef. 2: 8-9 blijkt.
Vermigli merkt op dat de gelovigen de genade en gaven van God kunnen opwekken, zoals Paulus dat
zegt in 2 Tim. 1:6. Zij passen zich eveneens aan de Heilige Geest aan, waardoor zij de meer bijzondere
en nuttige geestelijke gaven gebruiken, zoals blijkt uit 1 Kor. 12.239 Zij die vernieuwd zijn, doen die
werken die aangenaam zijn voor God.240

Vermigli geeft hiervan het voorbeeld van Abraham; hij wilde zijn zoon zelfs aan God schenken.241

Daarnaast noemt hij het voorbeeld van de Filippenzen van wie de gaven als een reukoffer voor God
werden beschouwd.242 In Hebr. 13:16 kan gelezen worden dat goede daden en gastvrijheid aangenaam
zijn voor God. Daarnaast zijn de wedergeborenen goede bomen, die goede vruchten voortbrengen. Zij
worden door de rechter Christus op de laatste dag aangenomen.243

Vermigli vat deze paragraaf samen door aan te geven dat de wedergeborenen volmaakt genoemd
kunnen worden, omdat zij voorbereid zijn om ieder goed werk te volbrengen; zij hebben echter wel de
speciale hulp van God nodig in alles wat op de juiste wijze gedaan moet worden.244

6.4.2 Wedergeborenen: niet van goed beter, maar van slecht goed.
Opnieuw wordt Prosper aangehaald, wanneer hij stelt dat God iemand in de rechtvaardiging niet van
goed beter maakt.245 De natuurlijke mens is namelijk slecht en die wordt vervolgens goed gemaakt. Ná
de wedergeboorte wordt iemand van goed beter gemaakt. Degene die iemand goed heeft gemaakt zal
echter ook volharding moeten schenken om hierin staande te blijven. Zij die veranderd, voorbereid en
genezen zijn hebben nog geen volkomen vrijheid van de wil terwijl zij nog op aarde zijn. Zij komen
een wet in hun leden tegen die strijd met de wet van het gemoed. Zij doen niet het goede dat zij willen,
maar het kwade dat zij haten.246 Vaker niet dan wel, komt het doen niet overeen met de intenties,
terwijl grote fouten voorkomen zoals bij Petrus en David. Zij kunnen niet zonder zonde zijn, zoals
blijkt uit 1 Joh. 1:8 en Jak. 3:2.247

6.4.3 Onderscheid tussen zondaren en wedergeborenen.
19. Er is volgens Vermigli echter wel een groot verschil tussen de zondaren en wedergeborenen. De
zondaren verheugen zich in de zonde, terwijl de gelovigen over de zonde klagen en dagelijks bidden of
hun schulden vergeven mogen worden. Ze roepen het uit dat zij ongelukkig zijn. Daarbij zien zij
zichzelf als onvolmaakten die slechts een beginsel van de Geest hebben, waarbij zij wensen dat hun
laatste dagen gekomen zijn zodat zij in waarheid volledig volmaakt zouden worden.248

6.4.4 Bespreking.
Vermigli stelt dat na de wedergeboorte dezelfde wil tot verandering en vernieuwing gekomen is, zodat
deze wil nu in staat is het goede na te streven en de geestelijke zaken te leren kennen. Op deze manier
wordt de passieve zondaar actief, en gaat zich inzetten voor de dienst van God en Zijn geboden. De
wedergeborenen kunnen daarom volmaakt genoemd worden, omdat zij voorbereid zijn om ieder goed

238 DLA, pag. 35: “…sed qui credunt, Dei aguntur spiritu: qui non credunt, libero avertuntur arbitrio”.
239 DLA, pag. 35: “Accommodant etiam se spiritui sancto, ut praestantioribus et utilioribus charismatis polleant et
utantur…”.
240 DLA, pag. 36: “Faciunt etiam renovati opera quae Deo placent”.
241 Gen. 22: 16-7.
242 Filipp. 4:18.
243 Matth. 7:17.
244 DLA, pag. 36: “& eo perveniunt renati homines, ut perfecti dicantur, et ad omne opus bonum parati, qui tamen
in omnibus recte agenids, opus perpetuo habeant speciali Dei auxilio”.
245 Prosper, Ep. ad Rufinum, 9, (PL. 51.83).
246 Zo maakt hij duidelijk met een beroep op Rom. 7:19, 23 en 25.
247 DLA, pag. 36.
248 DLA, pag. 36: “…nam illi delectantur et exultant in peccatis: pij vero dolent, gemunt et quotidie precantur,
Rimattas nobis debita nostra, et c. Clamant etiam: Infelix ego homo, quis me liberabit? Cumque se videant
imperfectos, et primitias tantu spiritus habere, optant sibi manum extremam imponi, ut nimirum in ultima
regenerationo[-e?] plene perficiantur”.
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werk te volbrengen. Zij hebben echter wel de speciale hulp van God nodig in al het goede dat gedaan
moet worden.
Dat de gehoorzaamheid na de wedergeboorte nog onvolkomen is, blijkt uit wat Vermigli verder
aangeeft. De wet in hun leden strijdt namelijk met de wet van God. Het grote onderscheid tussen de
gelovigen en ongelovigen die zondigen, wordt voor hem duidelijk in het verdriet dat er over de zonde
wordt gekend. De gelovigen vinden het erg dat zij onvolkomen zijn; de ongelovigen echter niet. Dit
onderscheid is voor hem cruciaal en tekent tegelijkertijd zijn pastorale betrokkenheid. Daarnaast is hij
hierin ook scherp en ontdekkend: op deze manier kan namelijk worden gesteld dat zij die geen
droefheid over hun zonden kennen niet wedergeboren zijn en dus buiten Christus staan. Voor Vermigli
geldt daarom niet dat iedereen op grond van zijn geboorte deel heeft aan het heilswerk van Christus.
Slechts door het geloof in Christus, dat gewerkt wordt door de Heilige Geest is het voor de zondaar
mogelijk om aan het oordeel te ontkomen.
Vermigli bespreekt deze laatste staat echter niet uitgebreid, zodat hij niet ingaat op de wijze waarop
Gods bijzondere hulp de wedergeboren mens te hulp komt.

6.5 Conclusie.

6.5.1 Drie soorten van vrijheid.
Tenslotte stelt Vermigli dat het schijnt dat diegenen die drie soorten van vrijheid hebben
onderscheiden op de juiste manier hebben gesproken.249 De ene vrijheid is de vrijheid die bevrijdt van
de dwang van de noodzakelijkheid (necessitate cogente) en die hebben zowel de gelovigen als de
ongelovigen gemeen, omdat de menselijke wil niet gebonden kan worden.250

Een andere vrijheid is de vrijheid die van de zonde bevrijdt, die de onrechtvaardigen niet hebben en de
wedergeborenen deels bezitten.251

De laatste vrijheid is de vrijheid van de angst, die de goddelozen niet kennen, maar die de gelovigen
tot op zekere hoogte bezitten, zodat zij ondanks dat zij door vele ellenden heen en weer worden
geworpen, toch door de hoop van zowel de zonde als de angst worden gered. Wanneer de gelovigen
het Vaderland hebben bereikt dan zullen zij volledige vrijheid hebben.252 Met deze woorden besluit
Vermigli zijn bespreking over de vrije wil.253

6.5.2 Bespreking.
In zijn conclusie stemt Vermigli in met Bernard van Clairvaux die drie vormen van vrijheid
onderscheid. Uit deze onderscheiding blijkt tevens dat alleen Adam in zijn oorspronkelijke staat alle
drie de vormen van vrijheid heeft gekend.

249 Hij verwijst hierbij in het bijzonder naar Bernard van Clairvaux, De Gratia et Libero Arbitrio, III, (PL.
182.1004-1005).
250 DLA, pag. 36: “Unam a necessitate cogente, quae tam pijs quam impijs est communis: non enim potest
humana voluntas cogi”.
251 DLA, pag. 36: “Aliam posuerunt libertatem a peccato, quam impij nullo pacto habent, renati vero ex parte
possidet”.
252 DLA, pag. 36: “Tertia libertas est a miseria, quam impij non habent, nos vero quadamtenus habemus: nam et
si iactamur diversis casib, spe tame salui facti sum, et a peccato et a miseria cum pervenerimus in patria, plane
liberi erim”.
253DLA, pag. 36: “Et hoc de arbitrii libertate sufficiat”.
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7.0 De Libero Arbitrio: Bespreking en beoordeling.

7.0.1 Werkwijze.
In deze paragraaf bespreek ik de hoofdlijn van Vermigli’s denken over de wil. Hierbij vormt De
Libero Arbitrio de hoofdlijn en met behulp van de eerder besproken geschriften wil ik komen tot een
evenwichtig beeld van Vermigli’s denken over de wil. De kernpunten laat ik afzonderlijk volgen door
een korte bespreking, waarbij het ook komt tot een beoordeling van zijn denken. Vervolgens bespreek
ik de verhouding van noodzakelijkheid en contingentie om tenslotte af te sluiten met een
deelconclusie.

7.1 Inleiding.

(1) De wil in zichzelf is vrij.
De vrije wil is een zeker vermogen van de wil, die de aanwijzing van de rede volgt om iets van
zichzelf te verlangen of af te wijzen. Door het verstand en de verlangens wordt dus iets beoordeeld,
waardoor de wil uiteindelijk de keuze voor iets maakt. Vermigli benadrukt op deze manier, dat de
menselijke wil in zichzelf vrij is en vrijwillig keuzes maakt, zodat hij kan voorkomen dat de mens
gedwongen wordt om te zondigen of goed te doen. Op het moment dat de mens gedwongen wordt om
God te dienen is er geen sprake van een dienen uit oprechte liefde, maar uit dwang. Anderzijds wordt
op deze manier ook voorkomen dat de mens gedwongen zondigt. Vermigli wil houden staan dat de
mens gewillig tegen God zondigt, omdat God anders de Auteur van de zonde zou zijn. Hij is hierin
niet de schuldige voor Vermigli. Deze gedachte stemt overeen met zijn spreken over de verhouding
tussen God en de zonde in één van zijn andere werken.1 De vrijheid van dwang is ook de enige echte
vrijheid die na de zondeval is overgebleven. De wil wordt echter wel beïnvloed door die zaken die
hem van buitenaf worden aangereikt.

(2) God is geheel vrij in Zichzelf.
Voor Vermigli is duidelijk dat God absoluut vrij is in Zichzelf. Hij kent geen dwang van binnenuit of
van buitenaf. Dat wat Hij doet, doet Hij in overeenstemming met Zijn wil.

(3) Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de mens voor, in en na de wedergeboorte.
Op deze wijze maakt Vermigli duidelijk dat er onderscheiden gesproken moet worden over de wil. Hij
kan niet volstaan met een algemeen spreken over de wil; in verschillende staten moet er verschillend
over de wil gedacht worden. Daarnaast werd ook duidelijk dat hij de onderscheiden vormen van
vrijheid van Bernard van Clairvaux overneemt.
Daarnaast moet er een onderscheid worden gemaakt tussen vrijheid en relatieve autonomie. Vrij in
zichzelf, wil niet zeggen dat de wil ook van zichzelf het goede kan kiezen. Vermigli’s tegenstanders
meenden echter dat vrijheid en autonomie aan elkaar gelijk waren. Vermigli maakt duidelijk dat de wil
in zichzelf vrij is, maar ook dat de wil niet vanuit zichzelf voor het goede kan kiezen.

7.2 Vóór de zondeval.

(4) De mens kende een volkomen afwezigheid van noodzakelijkheid.
In zijn De Libero Arbitrio gaat Vermigli niet uitgebreid in op de oorspronkelijke staat waarin Adam
geschapen is. Hij merkt slechts op dat God de mens rechtvaardig geschapen heeft en dat hij door zijn
vrije wil in de zonde is gevallen. Toch is het van belang om dieper bij deze oorspronkelijke staat stil te
staan, zodat duidelijk wordt welke vrijheden de mens in deze staat heeft gekend, maar door de
zondeval heeft verloren. In zijn An Deus Sit Author Peccati behandelt Vermigli dit thema wel.2

(a) Voor de zondeval was de mens aan geen enkele noodzakelijkheid gebonden. Daarnaast had de
mens vrijheid tegenover het goede en het kwade. Deze vrijheid van noodzakelijkheid betekent voor
Vermigli dat er (i) geen impulsen kwamen uit een zondige natuur; (ii) er geen uitwendige
omstandigheden waren die Adam in één richting hebben geduwd en (iii) dat er geen noodzakelijkheid

1 Zie hiervoor ook mijn weergave van Vermigli’s An Deus Sit Author Peccati, par. 4.3, pag. 42.
2 Par. 4.3, pag. 42.
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op hem werd gelegd door God. Vermigli heeft hier vermoedelijk de essentiële vrijheid op het oog,
waardoor Adam niet gedwongen werd, alsook de accidentele vrijheid, waardoor hij de zonde en
ellende niet kende.
Daarnaast kent Adam de absolute vrijheid, om te kiezen tussen het goede en het kwade. Dit
onderscheidt Adam van alle mensen; de niet-wedergeboren mensen kunnen slechts zondigen en alleen
zij die in Gods koninkrijk zijn ingegaan kunnen niet zondigen.3 Dat Adam uiteindelijk God
ongehoorzaam is geworden ligt niet aan zijn schepping, maar aan zijn luisteren naar de leugens van
satan. Hij heeft zich over laten halen. Zijn overhalen heeft grote consequenties gehad, aangezien zijn
nageslacht sindsdien ook in zonden, en daarom schuldig geboren wordt.4

7.3 Vóór de wedergeboorte.

(5) Met betrekking tot de lagere en natuurlijke orde is de wil zowel vrij als afhankelijk; met betrekking
tot de hogere en geestelijke orde kan dit echter niet gezegd worden.
Door dit onderscheid aan te brengen probeert Vermigli duidelijk te maken dat een mens tot op zekere
hoogte vrij is in dat wat hij doet. Door de zondeval is de vrijheid van alle noodzakelijkheid
weggevallen.5 Er is slechts een vrijheid van dwang overgebleven. Dit is een belangrijke vorm van
vrijheid, omdat hiermee de menselijke verantwoordelijkheid intact blijft. Drie zaken zijn hierbij van
groot belang: (i) Door de inwendige, zondige natuur zondigt de mens noodzakelijk. (ii) Door de
ellendige omstandigheden van het leven wordt de natuurlijke mens verleidt tot de zonde. (iii) Daarbij
wordt de mens door Gods voorzienige regering beperkt in zijn handelen, omdat Hij de gebeurtenissen,
waaronder de menselijke handelingen, met een onveranderlijke noodzakelijkheid regeert.6

Na de zondeval is Adam ook niet langer in staat om zowel het goede als het kwade te kiezen. Door de
gewillige keuze van Adam voor de zonde, is het niet langer mogelijk om voor het goede te kiezen. Dit
betekent echter niet dat de mens onwillig zondigt. Integendeel: voor Vermigli is duidelijk dat de mens
zich gewillig in de zonde overgeeft.
Tegelijkertijd weet hij door dit onderscheid staande te houden dat een mens alleen door genade zalig
wordt. Ook vormt dit een verklaring voor het ‘natuurlijk’ handelen en bewegen van de mens, die dat in
betrekkelijke vrijheid doet. Toch lijken deze woorden in tegenspraak te zijn met zijn eerdere
opmerkingen, waarin hij aangeeft dat al het handelen van de mens overeenkomstig Gods wil gebeurt.

(6) Het geven van de wet betekent niet dat mensen de wet ook kunnen houden.
Door dit aan te geven wil Vermigli duidelijk maken dat de wet niet alleen gegeven is omdat mensen
deze wet zouden kunnen houden. Vermigli onderscheidt hierin de drievoudige functie van de wet,
zodat duidelijk wordt waartoe de wet wordt geschonken.7

(7) God schenkt algemene genadegaven.
Vermigli merkt op dat God ook mensen vóór de wedergeboorte bijzondere gaven kan geven. Deze
gaven zijn echter niet voldoende om aan de eis van Zijn wet te voldoen: God lief te hebben boven alles
en de naaste als onszelf. Het is echter niet mogelijk om het zaligmakend geloof door deze algemene
genade te ontvangen.

(8) Voor de wedergeboorte zondigen mensen noodzakelijk.
Wat door de niet-wedergeborenen wordt gedaan mist het ware doel, omdat er niet gewezen wordt naar
God. Zij kunnen niet langer, niet meer zondigen. In de onwedergeboren staat is het niet mogelijk om
dat te doen wat God eist. Vermigli maakt op deze manier duidelijk dat de natuurlijke mens zijn
oorspronkelijke vrijheid, waarin hij ervoor kon kiezen om niet te zondigen, is kwijtgeraakt. Vermigli
denkt hier vanuit de erfzonde; in Adam hebben alle mensen gewillig gezondigd en zijn hun
oorspronkelijke vrijheid gewillig kwijtgeraakt. Zondaren zondigen daarom noodzakelijk.

3 Par. 6.4, pag. 89.
4 Par. 6.2.3, pag. 60.
5 Par. 6.2.8, pag. 62.
6 Par. 4.2, pag. 37.
7 Par. 6.2.2-6.2.6, pag. 59-61.
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Het is vanwege deze noodzakelijkheid dat God niet schuldig is aan de zonde van een zondaar. De
zondaar zondigt gewillig en kiest gewillig tegen God. God is dan ook vrij om gewillig zondigende
zondaren met Zijn heil en gerechtigheid voorbij te gaan, zodat Hij niet schuldig is aan hun ondergang.8

Zondaren zondigen noodzakelijk, maar wel zonder dwang; Vermigli maakt dit duidelijk door een
onderscheid aan te brengen in de necessitates certitudinis en de necessitates coactionis .9

(9) De wil kan goede zaken weigeren, maar niet zoeken.
De wil is niet in staat om in deze staat, zonder genade het goede te zoeken of te willen. Hij volgt dat na
wat hem wordt aangeboden en wat in overeenstemming met zijn verlangens en begeerten is.

(10) Er is geen sprake van meewerkende genade.
Het is niet mogelijk om met de algemene genadegaven de geestelijke zaken van de hogere orde na te
streven. Het is dan ook niet zo dat de zondaar op grond van zijn werk zalig kan worden. Een zondaar
wordt alleen door Gods genade zalig.

(11) God maakt gebruik van verschillende instrumenten om Zijn wil te volbrengen.
Vermigli maakt ook duidelijk dat God door middel van verschillende instrumenten Zijn wil
volbrengt.10 Uit zijn commentaar op 2 Samuël werd duidelijk dat Hij de mens hiertoe niet dwingt,
maar als de eerste Oorzaak beweegt.11

7.4 In de wedergeboorte.

(11) Gods Woord en beloften op zichzelf zijn niet voldoende om de wil te veranderen.
God komt tot zondaren door middel van Zijn Woord. Vermigli maakt duidelijk dat Gods Woord en
beloften op zichzelf niet in staat zijn om de wil te veranderen. Gods bijzondere kracht is hiervoor
nodig. Op het moment dat de goddelijke zaken met kracht in de mens wordt gewerkt, en de wil zich
niet langer verzet, wordt de wil richting God overgehaald. Vermigli wil voorkomen dat hier gedacht
wordt over een dwingen van de wil. De wil wordt overgehaald om dat te willen wat God wil.

(12) Er is sprake van twee verschillende roepingen.
Niet bij iedereen worden het Woord en Gods beloften krachtig in het hart geschonken. Niet iedereen
ontvangt de krachtdadige werking van de Heilige Geest. Vermigli onderscheidt hierin de algemene en
krachtdadige roeping. Er is evenwel sprake van één prediking: iedereen hoort dezelfde prediking, maar
de één wordt hierdoor wel aangeraakt en de ander niet.
De reden hiervan vindt Vermigli in Gods verkiezing. Sommigen gaat Hij in Zijn rechtvaardig oordeel
voorbij. God is het niet verplicht om alle zondaren zalig te maken. De schuld hiervan wordt niet bij
Hem gevonden, maar ligt in het niet willen van de zondige mens. De bijzondere, krachtdadige roeping
kan niet tegengestaan worden; de algemene roeping echter wel.
Daarbij wil God gebeden worden om de verandering van het hart en leven. God kan en wil de bekering
schenken, die Hij in Zijn wet eist.

(13) Gods Geest trekt de wil richting God.
Op het moment dat God de wil bekrachtigt en begiftigt, dan doet Hij dit niet door middel van dwang,
waardoor de wil of keuze zondig wordt, maar Hij perfectioneert de wil echter omdat Hij de vorm van
de wil liefheeft en het wezen van deze wil vervult, zonder deze teniet te doen. Door op deze manier te
spreken wordt duidelijk dat de wil geperfectioneerd wordt. Door dat te willen wat God wil, wordt de
wil op het doel van zijn schepping gericht en dat is God liefhebben.

8 Par. 4.1.7, 32.
9 Par. 4.1.8, pag. 33.
10 Par. 6.2.14, pag. 65.
11 Par. 4.3.9, pag. 46.
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(14) Gods Geest leert en onderwijst niet alleen: Hij geeft ook wat nodig is om te kunnen leren.
Het ontbreekt de natuurlijke mens aan alles om van uit zichzelf te willen wat God wil. Het vermogen
om Gods wil te willen wordt door God alleen geschonken. Hij is hierin vrij om de één deze genade
wel te schenken en de ander niet. God geeft niet alleen wat nodig is, wil iemand zalig worden; Hij
werkt dit door Zijn Geest ook uit in het leven van een zondaar. Hij werkt zowel het willen als het
werken.

(15) De wil wordt veranderd vanuit het hart.
De wil wordt overgehaald om andere dingen te willen, doordat het hart tot verandering komt. De wil
wordt met koorden van liefde getrokken om het goede en hogere te gaan willen. Opnieuw wordt hierin
duidelijk dat de wil wordt aangestuurd door de begeerten van het gevoel en de kennis van het verstand.

(16) Gods genade is niet afhankelijk van het menselijk willen.
Het is voor Vermigli duidelijk dat Gods genade niet afhankelijk is van het menselijk willen. Gods
genade gaat aan het menselijk willen vooraf.

(17) Na de wedergeboorte wordt de wil coöperatief.
Na de wedergeboorte gaat de eerder passieve menselijke wil, meewillen met dat wat God wil.

(18) Het gaat in de wedergeboorte niet om de hevigheid van de verandering; wel om de
krachtdadigheid van de roeping.
Het gaat in de wedergeboorte om de wijze waarop de wil tot God wordt gebogen, niet om de kracht
waarmee dit gepaard gaat.

7.5 Na de wedergeboorte.

(19) De wedergeboren mens heeft een vrije wil met betrekking tot de lagere orde; met betrekking tot
de hogere en geestelijke orde heeft hij een betrekkelijk vrije wil.
In de wedergeboorte heeft de mens een betrekkelijk vrije wil gekregen met betrekking tot de
geestelijke zaken. Vermigli wil hierin duidelijk aangeven dat deze vrijheid betrekkelijk is: de
wedergeboren mens bemerkt dat hij vanwege zijn natuurlijke staat niet in staat is om niet te zondigen.
Zijn wil is nu door Gods genade niet altijd meer gericht op het zondigen, maar wil juist niet meer
zondigen en Gods wil volgen.
Het principe van de zonde is echter nog steeds actief in de mens, zodat hij nog steeds gewillig zondigt.
In zoverre de mens de zonde weet te voorkomen, is de wil veranderd, zodat hij gewillig wil wat God
wil.

(20) Er is een onderscheid tussen hen die wel wedergeboren zijn en hen die niet wedergeboren zijn.
Zij die wedergeboren zijn willen niet langer zondigen en kennen een droefheid over de zonde. Hun wil
is gericht op God. Zij die echter niet wedergeboren zijn hebben geen moeite met zondigen, en willen
niet niet zondigen. Hun wil is gericht op de zonde en niet op de wil van God.

7.6 Beoordeling.
De wil in zichzelf is volgens Vermigli vrij en wordt beïnvloed en geleid door de kennis van het
verstand en de begeerten van het gevoel. Zij leiden de wil, die vrijwillig de keuze maakt.
Dit betekent echter niet dat de wil ook autonoom is. Door dit onderscheid aan te brengen wordt
duidelijk dat de wil niet (langer) zelfstandig voor het goede kan kiezen. Vanwege de vrijwillige
zondeval van Adam wordt de wil overgehaald om het verkeerde, het zondige te willen. De natuurlijke
mens zondigt om die reden noodzakelijk.
Vermigli onderscheidt in alle staten die de mens kent een vrijheid van de wil. Hierin worden wel
verschillen opgemerkt. (i) Voor de zondeval was Adam vrij van iedere vorm van noodzakelijkheid; na
de zondeval niet meer. De vrijheid die na de zondeval is overgebleven is de vrijheid van dwang. (ii)
Voor de zondeval was Adam nog in staat om uit zichzelf voor het goede of kwade te kiezen; na de val
kan de mens slechts het kwade uit zichzelf kiezen. Alleen door het vernieuwende werk van Gods
Geest kiest hij voor het goede.
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Ook werd duidelijk dat Vermigli enerzijds wil aangeven dat de wil voor de wedergeboorte vrij is met
betrekking tot de zaken van de lagere en aardse orde, maar anderzijds niet vrij is met betrekking tot de
geestelijke orde. Alleen wanneer de Heilige Geest Gods genade in het hart werkt wordt de wil
overgehaald om weer het goede te gaan willen, zodat de wil op dat moment een betrekkelijke vrijheid
en blijvende afhankelijkheid ten aanzien van de geestelijke zaken kent. De zondige natuur van de
mens zorgt ervoor dat niet behaald kan worden waarnaar wel verlangd wordt.
Deze gedachte lijkt te leiden tot een gematigd determinisme. Wanneer God namelijk niet wil dat een
zondaar zalig wordt, dan zal die zondaar ook niet zalig worden. De mens is dan ook niet in staat om
zelfstandig het goede te kiezen. Slechts wanneer de Heilige Geest een zondaar overhaalt en trekt is het
mogelijk dat de gelovige zelfstandig het goede gaat willen. Maar dit vindt pas plaats ná de
wedergeboorte. In zijn De Libero Arbitrio sluit Vermigli dit beperkt determinisme dus niet uit.
Anders is dat echter in zijn An Deus Sit Author Peccati. Daar maakt hij expliciet duidelijk dat God niet
verantwoordelijk is te houden voor de zonden van de mens. God is de Oorzaak van alle bewegingen en
gebeurtenissen in de geschapen wereld. Zonder de schepselen te schenden, beweegt, regeert en regelt
Hij alles. Door gebeurtenissen als handelingen te verstaan, kan Vermigli stellen dat zij in beweging
zijn gezet door God en door middel van de mens. Goede of slechte handelingen worden vervolgens
voortgebracht door een goede of slechte wil, zodat de wil van de mens uiteindelijk doorslaggevend is
voor een goede of slechte daad. God is hiervan niet de schuldige.
Duidelijk bleek ook uit Vermigli’s De Libero Arbitrio, dat de predestinatie hierbij een belangrijke rol
speelt. Alleen diegenen worden krachtdadig geroepen, die door God zijn verkoren. Zij die niet door
Hem zijn verkoren zullen dan ook niet krachtdadig door Hem worden geroepen.
Dit zorgt er echter wel voor dat de vraag opgeroepen kan worden of God dan toch niet schuldig is aan
de zonden van een mens. Hij grijpt bij sommigen namelijk wel in, bij anderen niet. Voor Vermigli is
het duidelijk: God is hier niet schuldig aan. Zij die zondigen, zondigen namelijk gewillig tegen Hem.
Het hart en verlangens voeren de boventoon in het maken van de keuzen, zodat de wil voor de zonde
kiest. Wanneer God mensen in Zijn oordeel verwerpt dan is dit in overeenstemming met Zijn wil en
recht. Daarbij is God niet verantwoordelijk voor de daden van de mens. Met betrekking tot de lagere
orde heeft de mens immers een zekere vrijheid gekregen. Dat wat zij in die vrijheid doen, doen zij dan
ook vrij en gewillig en zijn hierin en hiervoor volledig verantwoordelijk te houden.
Dit is voor Vermigli geen probleem en stemt volledig overeen met dat wat hij eerder over Gods wil
heeft gezegd. Niets gebeurt buiten Gods wil om en Hij is hierin geen verantwoording schuldig aan
Zijn schepselen. Zijn wil kan niet beter en volmaakter zijn dan Hijzelf is.
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8.0 De Libero Arbitrio: Vermigli’s plaats in de traditie.

8.0.1 Werkwijze.
In dit onderdeel wil ik kort nagaan welke plaats Vermigli ten opzichte van de traditie inneemt. Hierbij
ga ik allereerst in op zijn positie ten opzichte van de voorafgaande traditie, de traditie van de
kerkvaders en scholastici. Vervolgens sta ik stil bij zijn plaats ten opzichte van zijn tijdgenoten. In het
kader van deze scriptie is het echter niet mogelijk om uitputtend bij de onderlinge verschillen en
overeenkomsten stil te staan. Wel wil ik in dit onderdeel de eigen positie van Vermigli duidelijk
maken.

8.1 Voorafgaande traditie.
Ten opzichte van de kerkelijke traditie neemt Vermigli een positieve houding in. Hij citeert
verschillende kerkvaders1 en stemt in met dat wat zij hebben gezegd over de wil. Met name
Augustinus wordt veel door Vermigli geciteerd. Ongetwijfeld speelt Vermigli’s achtergrond hierin een
belangrijke rol, maar Augustinus is één van de kerkvaders geweest die veel geschreven heeft over en
tegen de pelagianen, zodat zijn geschriften in het bijzonder in de strijd tegen de semi-pelagianen van
de rooms-katholieke theologie als bewijs kunnen dienen. Wel moet hier worden opgemerkt dat
Vermigli de kerkvaders op zijn eigen manier gebruikt.2 Daarnaast wijst Vermigli regelmatig terug naar
verschillende kerkelijke vergaderingen, waaruit zijn katholieke gezindheid spreekt.3

Vermigli grijpt echter niet alleen terug op de kerkvaders. Ook de middeleeuwse scholastici worden
regelmatig door hem aangehaald.4 Zo spreekt hij op meerdere plaatsen in algemene zin over de
scholastici en stemt hij in met het onderscheiden van de drievoudige vrijheid van Bernard van
Clairvaux. Daarnaast grijpt hij op verschillende momenten terug naar de Sententiae van Lombardus.
De onderscheidingen en methode die Vermigli in zijn betoog gebruikt en aanbrengt zijn eveneens
scholastiek van aard.
De Libero Arbitrio leert evenzeer dat Vermigli niet alleen kennis heeft gehad van de kerkelijke
traditie. Verschillende voorbeelden of gedachten die hij aanhaalt hebben betrekking op klassieke
filosofen, auteurs, schrijvers of helden.5 Met name Aristoteles komt veel in het geschrift terug, waarbij
Vermigli zijn methodiek en logica gebruikt om zijn standpunten te verduidelijken. Ook hierin blijkt
Vermigli’s aristotelische achtergrond en uitgebreide kennis van de klassieke literatuur.

8.2 Tijdgenoten.
Naast de kerkelijke traditie vindt Vermigli ook veel aansluiting met zijn gereformeerde tijdgenoten.6

Met instemming citeert hij verschillende van hen, waarbij met name Oecolampadius veel wordt
genoemd.
Dat Vermigli niet klakkeloos met alle reformatoren instemt blijkt wel uit het feit dat dit geschrift in het
bijzonder tegen Bibliander is gericht. Zijn leer wordt door Vermigli dan ook niet overgenomen. Het is
daarbij opvallend dat Vermigli met betrekking tot het denken over de vrije wil een eigen positie
inneemt. Hij staat namelijk toe dat er nog een betrekkelijke vrijheid wordt gekend in de zaken van de
lagere orde, terwijl de felle Luther deze vrijheid rigoreus afwijst.7 Vermigli gaat hierin dus zijn eigen

1 Te weten: Augustinus, Prosperus, Damascenus, Hieronymus, Ambrosius, Chrysostomus en Nazianzes. Zie
voor een uitvoerige bespreking van de manier waarop Vermigli de kerkvaders gebruikt Douglas H. Shantz,
Vermigli on Tradition and the Fathers: Patristic Perspectives from his Commentary on 1 Corinthians, in
PMVATER, pag. 115-138.
2 Zoals eerder werd betoogt in de onderdelen 3.1.4, pag. 26.
3 Milevitaans concilie (418) en het concilie van Orange (529).
4 Clairvaux, Lombardus, Van Aquino, al wordt hij niet met name genoemd.
5 Cicero, Caeser, Cato,
6 Zwingli, Luther, Oecolampadius en Pellicanus.
7 Zie voor een bespreking van Luthers opvatting over de wil: A. Vos, Kennis en Noodzakelijkheid; Een Kritische
Analyse van het Absolute Evidentialisme in Wijsbegeerte en Theologie, Kampen: Kok, 1981, pag. 275-278. De
opmerking van Donnelly dat Vermigli Luther lijkt te volgen is dan ook niet terecht, zie hiervoor CALVIN, pag.
14241. Zie ook de bespreking van zijn CALVIN door A. Vos, in Nederlands Theologisch Tijdschrift, 34, 1980,
pag. 252-254, waarin hij opmerkt: “Maar terwijl Luther met ongekende scherpte een (theo)logisch determinisme
formuleert, en juist de nodige onderscheidingen afwijst, gebruikt Martyr dezelfde en andere logische
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weg. Datzelfde geldt met betrekking tot Calvijn, die in zijn Institutie nogal negatief is over de vrije
wil. Hij klaagt over het gebrek aan helderheid over deze zaak bij de kerkvaders en stelt dat de term
‘vrije wil’ veel te vleiend is voor de verdorven overblijfselen van de vrijheid in de mens. Toch ontkent
hij de natuurlijke vrijheid echter niet, maar wel de kracht om het goede te doen.8

Te Velde beschrijft hoe ook Melanchthon meer genuanceerd is geweest dan Luther in zijn denken over
de wil en hetzelfde kan gelden voor Zacharias Ursinus.9 Te Velde merkt hierbij op dat er veel
overeenkomsten zijn met Zanchius en Vermigli in hun denken over de wil. Dit is echter niet vreemd te
noemen, daar Vermigli Zanchius als zijn leerling heeft gehad.10

Vermigli citeert verschillende reformatoren in zijn De Libero Arbitrio. Daaruit wordt duidelijk dat hij
op dezelfde standpunten wenst te staan. Op die manier maakt hij tegelijkertijd duidelijk dat Theodorus
Bibliander deze standpunten niet deelt en daarom een buitengewone positie inneemt.

8.3 Deelconclusie.
Er dus worden gesteld dat Vermigli met zijn De Libero Arbitrio wenst te staan in de kerkelijke traditie
in de brede zin van het woord. Zowel de kerkvaders als de scholastici worden door hem aangehaald
om zijn standpunten uiteen te zetten.
Daarnaast bleek ook dat Vermigli in één lijn wenst te staan met veel van zijn gereformeerde
tijdgenoten, en Bibliander op deze manier duidelijk maakte dat hij een afwijkende visie op de wil
kende. Ook werd duidelijk dat Vermigli een eigen plaats ten opzichte van zijn tijdgenoten inneemt,
zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat de reformatie met betrekking tot het denken over de wil
veelkleurig is geweest. Vermigli heeft hierin een eigen, maar niet uitzonderlijke lijn willen volgen.

hulpmiddelen nadrukkelijk (zie het mooie citaat op blz. 144, noot 46) en weet hij in een intrigerende positie die
in logisch-kennistheoretisch opzicht aan Thomas en Duns Scotus doet denken, de tegenstrijdigheden die hij
ducht, te vermijden”, pag. 253.
8 Calvijn, Institutie, II, 2 en 4.
9 R.T. Velde, Always Free, but not Always Good: Girolamo Zanchi (1516-1590), in: RTOF, pag. 82. Hij verwijst
hierbij naar hun werken. Melanchton, De Humanis Viribus Seu de Libero Arbitrio, in Loci Praecipui Theologici,
1559; Ursinus: De Libero Arbitrio, in: Loci Theologici, D. Zachariae Ursini Opera Theologica tom. I.,
Heidelberg: Johannes Lancellot/ Ionas Rosa, 1612, col. 633-664.
10 Het gaat nu te ver om uitgebreid in te gaan op de onderlinge overeenkomsten en verschillen. Hiervoor verwijs
ik naar het artikel van R.T. te Velde: Always Free, but not Always Good: Girolamo Zanchi (1516-1590), in:
RTOF, pag. 40-82.
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9.0 Eindconclusie.

 Het denken over de wil vormt een voortdurend terugkerend thema in Vermigli’s theologisch
raamwerk. Hierin heeft hij zich weinig ontwikkeld. Steeds keert het denken over de wil terug
in het kader van de predestinatie en de voorzienigheid, waarbij dit denken binnen een
soteriologisch kader wordt geplaatst.

 De invloed van het genoten onderwijs in Padua en de kennis die hij daar heeft opgedaan van
logica van Aristoteles en de geschriften en het denken van Augustinus hebben een belangrijk
stempel op zijn leven gedrukt. Tegelijkertijd bleek dat Vermigli wenst te staan in een brede
kerkelijke traditie van kerkvaders en scholastici, aangezien hij op hen op verschillende
momenten instemmend citeert. Wel gebruikt hij hun opvattingen op een eigen manier.

 De directe aanleiding tot het schrijven van De Libero Arbitrio wordt gevonden in de
aantijgingen en tegenstand van Bibliander. Vermigli richt zich in zijn geschrift evenwel niet
alleen tot hem, maar ook tot andere tijdgenoten als Albertus Pighius, die hij ook met de
algemene term ‘pelagianen’ aanduidt. Vermigli richt zich hierin niet zozeer tegen een persoon
in het bijzonder, alswel tegen een stroming in het algemeen, die doorlopende de eeuwen
pelagiaanse kenmerken blijft houden. Vermigli zag zich opgenomen in de rij van mensen die
zich tegen de dwaalleer van (relatieve) autonomie hadden te verzetten. Een vrije wil betekent
niet dat de wil ook autonoom is.

 Het is niet mogelijk om bij Vermigli over een algemene zienswijze ten aanzien van de wil te
spreken. Door het onderscheiden van verschillende staten van de mens moet goed nagegaan
worden over welke staat Vermigli spreekt en hoe hij daarin over de menselijke wil spreekt.

 Ook werd duidelijk dat het niet mogelijk is om Vermigli’s visie op de wil slechts uit zijn De
Libero Arbitrio af te leiden. Hijzelf heeft dit onderwerp ingekaderd binnen het leerstuk van de
predestinatie en voorzienigheid. Een verwijzing naar Vermigli’s denken over de vrije wil kan
mijns inziens dan ook niet volstaan met een verwijzing naar zijn De Libero Arbitrio.1 Hierbij
zal ook verwezen moeten worden naar de andere plaatsen waarin hij over de wil geschreven
heeft.2

 Met name is zijn An Deus Sit Author Peccati van belang. Hij gaat in dit geschrift dieper op de
plaats van de wil in dan zijn De Libero Arbitrio, en maakt duidelijk dat hij een gematigd
determinisme volstrekt uitsluit.

 In hetzelfde geschrift wordt ook duidelijk dat Vermigli vanuit de christelijke vrijheid (libertas
christiana) denkt. Kenmerkend hiervoor is dat de wil (i) zodanig vrij is, dat hij niet-
noodzakelijkerwijs wil, maar ook (ii) dat de menselijke wil, in het bijzonder in de statu
corruptionis, volstrekt is aangewezen op de genade van God om ook maar iets goeds voort te
brengen.

 De belangrijkste aspecten met betrekking tot de wil worden gevonden in de absolute vrijheid
en wil van God en de in zichzelf vrije wil van de mens. Door de zondeval kiest de mens echter
gewillig voor het kwade. Het is door Gods verkiezende genade dat de wil van een zondaar tot
verandering wordt gebracht. Hierbij wordt de wil niet gedwongen of gebroken; de wil wordt
omgebogen naar het willen van God. Dit gebeurt doordat de Heilige Geest ervoor zorgt dat het
hart en het verstand voor God open worden gesteld zodat zij God gaan liefhebben.

 Dit liefhebben wordt door God gewerkt, waarbij Hij de eerste, primaire Oorzaak is, die
gebruik maakt van de secundaire oorzaken. God is de Oorzaak van alle bewegingen en
gebeurtenissen in de geschapen wereld. Zonder de schepselen te schenden, beweegt, regeert en
regelt Hij alles. Door gebeurtenissen als handelingen te verstaan, kan Vermigli stellen dat deze
in beweging zijn gezet door God en door middel van de mens. Goede of slechte handelingen
worden vervolgens voortgebracht door een goede of slechte wil, zodat de wil van de mens
uiteindelijk doorslaggevend is voor een goede of slechte daad. God is hiervan niet de
schuldige.

1 Zoals dat bijvoorbeeld wel gebeurt in RTOF, pag. 82117.
2 Te weten: Zijn verhandelingen over de predestinatie, de voorzienigheid en de zonde in zijn commentaren op
Genesis, 1 en 2 Samuël en de brief aan de Romeinen.
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 Contingentie is mogelijk, maar dan wel voor God. Hij kan er voor kiezen om iets wel of niet te
doen en dat wat Hij doet is vervolgens noodzakelijk. Voor Vermigli is het duidelijk dat er hier
sprake is van een synchrone contingentieleer, al spreekt hij niet in deze term.

 Deze noodzakelijkheid komt voort uit (i) Gods bewegende en uiteindelijke oorzaak van alle
dingen en (ii) Zijn onfeilbare voorkennis en besluiten met betrekking tot de uitkomst van
gebeurtenissen.

 De onveranderlijkheid van God zorgt ervoor dat er een noodzakelijkheid wordt gekend in de
secundaire oorzaken, terwijl op hetzelfde moment hun vrijheid en contingentie in stand
blijven.

 De verbinding tussen de noodzakelijkheid en de contingentie van gebeurtenissen ligt daarin,
dat Gods voorzienigheid niet alleen zorg draagt voor de uitkomst, maar ook voor de wijze
waarop dit doel bereikt wordt en de causale relaties van de geschapen gebeurtenissen. God
staat in voor Zijn werk en zal dat blijven doen.

 In zijn denken over de wil neemt Vermigli een eigen, maar niet uitzonderlijke plaats in onder
de reformatoren, waarbij hij de wil meer vrijheid toekent dan bijvoorbeeld Luther. Ook ten
opzichte van andere reformatoren neemt hij een eigen plaats in. Om die reden kan worden
gesteld dat er geen sprake kan zijn van één algemene, gereformeerde visie op de plaats en
functie van de wil.

 Het is om die reden dat ook Vermigli’s visie op de vrije wil niet als de algemeen geldende
visie kan worden gezien. Beter is het om te staan naar het brede verstaan van de
gereformeerde traditie. Pas wanneer Gods kind thuis mag komen, zal hij in volle vrijheid en
heerlijkheid verstaan wat God door genade wilde doen in het leven van een onwillige zondaar.
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Bijlage I. Noodzakelijkheid en contingentie.

Werkwijze.
In deze bijlage wil ik het onderscheid tussen diachrone contingentie en synchrone contingentie
duidelijk maken aan de hand van drie belangrijke denkers: Parmenides, Aristoteles en Duns Scotus.

1.0 Het klassiek noodzakelijkheidsdenken.
De modaal-ontologische modellen van de antieke filosofen Parmenides en Aristoteles worden wel
gezien als representatief voor het gehele antieke denken, en deze modellen hebben ook in de
christelijke theologie een grote invloed gehad. Hun gedachten en opvattingen behandel ik nu kort, om
de vraagstukken rondom noodzakelijkheid en contingentie beter te kunnen begrijpen.1

1.1 Parmenides.2

Volgens Parmenides is het zijn onveranderlijk en noodzakelijk. Alles is zoals het noodzakelijk moet
zijn. Wanneer een stand van zaken p tegenwoordig is, dan kan het niet anders dan dat p ook
daadwerkelijk zo is. Een andere stand van zaken is simpelweg niet mogelijk. Parmenides leerde dan
ook dat alle verandering schijn is. Voor hem geldt dus dat alles is, zoals het moet zijn: verandering is
niet mogelijk. In logische formules beschreven, kan dan het volgende gezegd worden:

a –M (pt1 & -pt1)
b Mpt1-> -M- pt1 = Mpt1-> Npt1

c pt1-> -M- pt1 = pt1-> Npt1

d –M(pt1 & -pt2)

1.2 Aristoteles.3

Aristoteles volgt Parmenides niet direct in zijn radicale noodzakelijkheidsdenken, maar zocht naar een
alternatieve contingentie waar wel ruimte voor verandering en contingentie is. Aristoteles erkent dat
noodzakelijkheid en onveranderlijkheid equivalent zijn. Maar er kunnen óók veranderlijke standen van
zaken zijn. Aristoteles komt tot de equivalentie van veranderlijkheid en contingentie. Echter, een stand
van zaken p blijkt voor dát moment contingent te zijn, als –p op een ander tijdstip het geval kan zijn.
De mogelijkheid van het tegendeel geldt dus niet voor hetzelfde tijdstip als waarop p het geval is.
Deze gedachte heeft verstrekkende consequenties: want als voor hetzelfde tijdstip waarop p het geval
is, -p niet mogelijk is, dan betekent dit dat p noodzakelijk het geval moet zijn. Contingentie betekent
voor Aristoteles dan ook niets anders dan een verandering door de tijd, een verandering die bestaat uit
een opeenvolging van op zichzelf noodzakelijke standen van zaken. Hij verdedigt daarbij het
werkelijkheidskarakter van de verandering. Het is dus mogelijk dat een stand van zaken door de tijd
heen werkelijk verandert.
Deze aristotelische opvatting van contingentie wordt ook wel een diachrone contingentie genoemd. In
logische formulering ontstaat dan het volgende model:

a –M (pt1 & -pt1)
b Mpt1-> -M- pt1 = Mpt1-> Npt1

c pt1-> -M- pt1 = pt1-> Npt1

e M(pt1 & -pt2)

1.3 Gevolgen van deze modellen.
De gevolgen van deze modellen laten zich raden. Een strikt genomen determinisme of een strikt
genomen fatalisme (zoals het existentialisme ons dit voorhoudt) is het gevolg van het denken in deze
lijn. Want als alles noodzakelijk gebeurt, zoals het gebeurt, dan kan er niets anders gebeuren dan dat
het gebeurt.

1 Voor deze korte uiteenzetting van de modellen van Parmenides en Aristoteles heb ik gebruik gemaakt van
Johannes Duns Scotus, Contigentie en Vrijheid; Lectura I 39, (Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien
door: A. Vos Jaczn., H. Veldhuis, A.H. Loonman-Graaskamp, E. Dekker en N.W. den Bok), Meinema,
Zoetermeer 1992, pag. 32-36.
2 Zie hiervoor ook G. van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, Boekencentrum: Zoetermeer, 2000, pag. 42-45.
3 Zie voor een algemene inleiding Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 57-64.
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De christelijke theologen die (mogelijk onbewust) werden beïnvloed door deze gedachtegang pasten
deze modellen toe op hun theologische modellen. Wanneer geredeneerd werd vanuit de noodzakelijke
eigenschappen van God (bijvoorbeeld Zijn almacht en alwetendheid) dan werd de vrijheid van de
mens tot een nulpunt gereduceerd, waarbij op dezelfde manier een noodzakelijkheidsdenken ontstond.
Maar een vraag die dan zou kunnen ontstaan is: als alles verloopt zoals het bepaald is en niets anders
kan gaan, dan dat het gegaan is en zal gaan: wie is er dan bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de
zonde? Als alle gebeurtenissen en handelingen noodzakelijk gebeuren, is er dan nog een mogelijkheid
om tot verandering (en lees hierin ook: bekering) te komen? Het ‘oudheidsdenken’ maakt dat een
mens verstrikt raakt in een noodzakelijkheidsdenken.

2.0 Synchrone contingentie.

2.1 Johannes Duns Scotus.4

Voor de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Johannes Duns Scotus (c. 1266-1308) was echter
duidelijk dat een bepaalde stand van zaken p pas contingent kon zijn wanneer –p op hetzelfde moment
ook mogelijk was. Wanneer een gebeurtenis nu wel of niet plaatsvindt, van belang is dat op hetzelfde
moment ook iets anders mogelijk was geweest. Dit zijn dus wel echte mogelijkheden. Voor zowel
Parmenides en Aristoteles gold dat op t1 slechts één stand van zaken mogelijk was. Voor Parmenides
was duidelijk dat voor t1 alleen mogelijk was, wat werkelijk gebeurde: de werkelijkheid was daardoor
voor hem noodzakelijk. Voor Aristoteles geldt dit echter anders: zowel p als –p waren mogelijk, zij het
op onderscheiden tijdstippen, zoals in paragraaf 1 werd aangegeven. Duns Scotus biedt een oplossing
voor dit determinisme, door voor t1 zowel p als –p mogelijk te houden. Op ieder moment in de tijd zijn
er zo elkaar uitsluitende mogelijkheden, waarvan er slechts één gerealiseerd wordt. “Op elk moment
kan de wereld zich zo verder ontwikkelen in de richting van één van de vele ‘mogelijke werelden’”.5

De dingen blijven dus niet noodzakelijkerwijs onveranderd bestaan. Nee, ook op het moment dát ze
bestaan zijn ze niet noodzakelijk.
Duns Scotus komt dan tot de volgende redering, waaruit blijkt dat hij maar een aantal zaken over heeft
genomen uit de redeneringen van Parmenides en Aristoteles.

a –M (pt1 & -pt1)
e M(pt1- pt2)
f Mpt1-> M- pt1 = Mpt1-> -Npt1

e pt1-> M-pt1 = pt1-> -Npt1

2.2 Contingente werkelijkheid en de kennis van God.
Als we deze opvatting toepassen op de kennis van God, dan volgt hieruit het volgende. God kent op
onveranderlijke (waarbij dus niets wordt afgedaan van Zijn onveranderlijkheid) maar contingente
wijze, de contingente toekomst.
Ook blijken hier de gevolgen van deze leer duidelijk wanneer ze betrekking hebben op de wilsleer.
Binnen de ontologische ruimte handelen de goddelijke en menselijke wil. Naast noodzakelijke standen
van zaken omvat deze ontologische ruimte tal van contingente standen van zaken. Alleen binnen zo’n
contingent universum kan er sprake zijn van wilsvrijheid, van een wil die, als zij op een bepaald
tijdstip iets wil, voor hetzelfde tijdstip iets anders of zelfs het tegendeel kan willen.6

2.3 Alternatieve mogelijkheden en noodzaak in verleden tijd.
Voor Duns Scotus staat dan ook vast dat God op ieder moment kan kiezen uit vele alternatieve
mogelijkheden, zonder daarbij ook maar aan iets anders gebonden te zijn dan aan Zijn eigen wil. Er is
daarbij sprake van een logische prioriteit van de wil ten opzicht van zijn wilsobjecten. Dit betekent dat
als Gods wil op een bepaald moment het éne object wil, Zijn wil op datzelfde moment het
tegenovergestelde object kan willen. Naast het feitelijke wilsobject bestaat er dan de mogelijkheid van

4 Hiervoor is gebruik gemaakt van Johannes Duns Scotus, Contingentie en Vrijheid, pag. 32-49, als ook van Van
den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 130-139.
5 Zie hiervoor Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 136.
6 Zie hiervoor Duns Scotus, Contingentie en Vrijheid, pag. 36.
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een tegenovergesteld wilsobject. Het gaat hier dus om de openheid van de wil naar de
tegenovergestelde mogelijkheid.
Dat wat overgegaan is naar het verleden is daardoor noodzakelijk geworden, máár daarmee wil Duns
nu niet zeggen dat dat wat in het verleden is gebeurd, niet anders had kunnen gebeuren. Dat die stand
van zaken nu niet meer te veranderen is, doet daar niets aan toe of af.7 Van der Brink schrijft er
vervolgens over: “Want alleen vanuit dat principe kan een werkelijk Christelijk tegenwicht geboden
worden tegen de Griekse opvatting van de geschiedenis als een zich noodzakelijk ontvouwend proces
vanuit een onveranderlijke Eerste Oorzaak”.8

2.4 Gevolgen voor de keuzevrijheid van de mens.
Door middel van de synchrone contingentieleer kan Duns Scotus nauwkeurig aangeven in welke zin
de wil van de mens vrij is. De mens kan namelijk op ieder tijdstip kiezen uit alternatieve
mogelijkheden. Wel zou ik mij hierbij afvragen of Duns Scotus een positieve mensvisie heeft? Wat
doet hij met de zondeval? Van den Brink geeft hier ook antwoord op: de klassieke erfzondeleer wordt
door Duns Scotus namelijk afgewezen.9 Het primaat (en daarmee ook de verantwoordelijkheid!) komt
zo bij het individu te liggen en niet langer bij de gemeenschappelijke (zondige) natuur.

2.5 Contingentie van de werkelijkheid door de soevereiniteit en vrijmacht van God.
De contingentie van de werkelijkheid is een rechtstreeks gevolg van de soevereiniteit en vrijmacht van
God, zo meent Duns Scotus. Vanuit dat punt begint hij te redeneren. God is door de feitelijke aard van
de werkelijkheid door niets gebonden. Vanuit dit begrip besteedt Duns Scotus veel aandacht aan wat
God vanuit Zijn absolute (al)macht allemaal zou kunnen wanneer Hij dit zou willen (de potentia
absoluta). Met deze absolute macht kan God alles doen, wat niet in strijd is met de logica en Zijn
eigen goedheid. Dit heeft ook gevolgen. Want doordat Duns Scotus zoveel aandacht geeft aan de
onberekenbare en allesbepalende wil van God, wordt hem ook wel verweten dat er voor de continuïteit
in Gods handelen en de betrouwbaarheid van de geschapen werkelijkheid, nauwelijks meer aandacht
zou zijn. De gedachte van Duns Scotus zou dan leiden tot een zeker scepticisme. Van den Brink acht
deze kritiek echter achterhaald.10

2.6 Nadruk op de vrije wil.
Duidelijk blijkt dat Duns Scotus de nadruk legt op de vrijheid van de menselijke wil, en niet op de
rede zoals bijvoorbeeld Anselmus en Thomas van Aquino dat hebben gedaan. Zowel de wil van God
als die van de mens zijn vrij, waarbij deze wil niet is gebonden aan de kennis van het verstand (zoals
de rede voor Anselmus de wil aanstuurde) en evenmin aan de begeerten van het gevoel. Dat wat de wil
tot een goede wil maakt is voor Duns Scotus de liefde. “De goede wil kiest dus niet noodzakelijkerwijs
ergens voor omdat dat nu eenmaal voor zichzelf het beste is (zoals Aristoteles meende), maar kiest uit
vrije, spontane en belangenloze liefde. In haar zuiverste vorm richt deze liefde zich bij ons mensen op
God, de hoogste Liefde”.11 Niet de intellectuele kennis van God telt, maar de liefde tot Hem. Die
liefde is veel wezenlijker.

7 Duns Scotus, Contingentie en Vrijheid, pag. 53-204.
8 Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 137.
9 Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 136.
10 Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 138.
11 Zie hiervoor Van den Brink, Oriëntatie in de Filosofie, pag. 138.
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Bijlage II. De Libero Arbitrio: Latijnse tekst.
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Samenvatting.

In deze scriptie wordt nagegaan hoe Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) de functie van de wil
omschrijft in zijn De Libero Arbitrio en welke plaats deze theorie in zijn denken inneemt. Hierbij
wordt ingegaan op de levensgeschiedenis van Vermigli en wordt duidelijk dat dit denken gevormd
wordt vanuit een aristotelisch-thomistische achtergrond.
Het wordt duidelijk dat Vermigli zijn leven lang over de plaats en functie van de wil heeft nagedacht.
De bespreking en doordenking van de wil plaatst hij binnen de soteriologie en opvattingen rondom de
predestinatie en voorzienigheid.
Het blijkt zelfs dat hij in het geschrift An Deus Sit Author Peccati dieper op de plaats van de wil
ingaat, dan in zijn De Libero Arbitrio. Voor een goed verstaan van de wil bij Vermigli moeten de
andere werken, waarin hij over de wil spreekt worden betrokken.
Daarnaast blijkt dat Vermigli zich in zijn De Libero Arbitrio in het bijzonder richt tegen de
opvattingen van Theodorus Bibliander, Albertus Phigius en Kaspar von Schwenckfeld, maar ook tegen
de pelagianen als stroming in het algemeen. Hij keert zich scherp tegen het vroeg-moderne begrip van
de relatieve autonomie, en verdedigt de christelijke vrijheid, (libertas christiana). Kenmerkend
hiervoor is, dat de wil zodanig vrij is dat hij niet-noodzakelijkerwijs wil, maar ook dat de menselijke
wil, in het bijzonder in de statu corruptionis, volstrekt is aangewezen op de genade van God om ook
maar iets goeds voort te brengen.
Vermigli werkt vanuit het zogenaamde statenmodel, waarbij hij een onderscheid maakt tussen de mens
(i) voor de zondeval, (ii) na de zondeval en voor de wedergeboorte, (iii) in de wedergeboorte, (iv) na
de wedergeboorte en (v) in het koninkrijk der hemelen. Binnen de onderscheiden staten spreekt hij
verschillend over de plaats van de wil. In alle staten is de wil vrij in zichzelf, maar volledig afhankelijk
van God. Vermigli maakt hierin een onderscheid tussen een lagere orde, die betrekking heeft op de
aardse aspecten en een hogere orde, die betrekking heeft op de geestelijke aspecten. Met betrekking tot
de lagere orde, kan de mens beperkt zelf dingen kiezen. Voor wat betreft de hogere orde geldt dit
echter niet. Door de zondeval van Adam heeft de mens zich vrijwillig in de staat van het noodzakelijk
zondigen geworpen, zodat hij zich gewillig en vrijwillig heeft af willen sluiten voor de geestelijke
zaken. Alleen door Gods genade kan de mens opnieuw in vrijheid worden gesteld.
De belangrijkste aspecten met betrekking tot de wil worden gevonden in de absolute vrijheid en wil
van God en de in zichzelf vrije wil van de mens. Deze vrijheid betekent echter niet dat de mens
autonoom is. Door de zondeval kiest de mens gewillig voor het kwade. Het is door Gods verkiezende
genade dat de wil van een zondaar tot verandering wordt gebracht. Hierbij wordt de wil niet
gedwongen of gebroken; de wil wordt omgebogen naar het willen van God. Dit gebeurt doordat de
Heilige Geest ervoor zorgt dat het hart en het verstand voor God open worden gesteld zodat zij God
gaan liefhebben.
God is volledig vrij om de één wel krachtdadig te roepen en de ander niet. Vermigli kent hierin een
synchrone contingentieleer.
God is de eerste, primaire Oorzaak, die gebruik maakt van de secundaire oorzaken. God is de Oorzaak
van alle bewegingen en gebeurtenissen in de geschapen wereld. Zonder de schepselen te schenden,
beweegt, regeert en regelt Hij alles. Door gebeurtenissen als handelingen te verstaan, kan Vermigli
stellen dat deze in beweging zijn gezet door God en door middel van de mens. Goede of slechte
handelingen worden vervolgens voortgebracht door een goede of slechte wil, zodat de staat van de wil
uiteindelijk doorslaggevend is voor een goede of slechte daad. God is hiervan niet de schuldige. Als
eerste Oorzaak maakt God gebruik van de wil, zonder dat de menselijke wil zijn eigen
verantwoordelijkheid kwijtraakt.
De in de wedergeboorte, door Gods Geest, vernieuwde wil, gaat willen wat God wil. Dit willen is
echter heel beperkt, omdat de wil in dit leven nog altijd door de zonde verdorven is. Pas wanneer Gods
kinderen in Zijn koninkrijk mogen binnengaan, is hun wil volmaakt en zijn zij werkelijk bevrijd van
de noodzaak om te zondigen.


