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VOORWOORD

‘Indien het een overtuigd christen is die geschiedenis studeert, kan men zeggen dat deze 
problemen – deze bezwaren tegen zuivere vakstudie- nauwelijks bestaan; want daar hij in zijn 
godsdienst de sleutel heeft van zijn opvattingen over het gehele menselijk gebeuren, kan hij 
zich rustig begeven in een nauwkeurige bestudering van wereldlijke gebeurtenissen, al was het 
alleen maar om door de samenhang ervan de wegen van de voorzienigheid te leren kennen’.1

Butterfield laat hier in essentie zien waar het om gaat voor een christenhistoricus. Het 

feitelijke verloop van de geschiedenis staat niet op gespannen voet met het beleid 

van God. Bestudering van het verleden roept enerzijds verwondering op; om de 

aanwezigheid van God op te merken in het wereldgebeuren. Anderzijds staat de 

Voorzienigheid niet in de weg om op een evenwichtige wijze het verleden op zijn 

merites te beoordelen, in zoverre wij er toe in staat zijn, en daarin onze eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. En deze balans heb ik gaande weg tijdens mijn 

studie en mijn leven mogen vinden. 

Een christenhistoricus dient zich in het onderzoek te ontdoen van enige vorm van speculatieve 

en mythische benadering van het verleden. Juist een evenwichtige benadering van het 

verleden, waarbij partijdigheid niet aan de orde is, dient het uitgangspunt te zijn. De hand van 

God aanwijzen in de geschiedenis, zoals de theologen van de 17e eeuw deden, kan namelijk 

een eigen leven gaan leiden en voor eigen doeleinden worden gebruikt. Dat is veelvuldig 

gebeurt in het verleden. 

Om die reden boeit mij de combinatie van theologie en geschiedenis. Op dit snijvlak komen 

essentiële vragen bij elkaar, die mij, vanuit mijn achtergrond en interesses intrigeren. En 

vanuit die interesses ben ik bij dit onderwerp van mijn scriptie gekomen. Deze scriptie is een 

uitvloeisel van een eerder gedaan tutorial Godsdienstoorlogen.2 Het gereformeerd natiebesef 

in de 17e eeuw heeft alles te maken met de theologische standpunten die gehuldigd werden in 

deze fascinerende tijd. Bovendien is het gereformeerd natiebesef een onderdeel van de 

gereformeerde geschiedschrijving; hoe zagen deze theologen het verleden en in welk 

perspectief werd dat ingekaderd. En daarbij werd de bijzondere zorg en leiding van God 

1 H. Butterfield, De God der geschiedenis, (Utrecht, 1966), 33. 
2 Paper-versie: Femke van de Kolk, Het Ttweede Israël van het Westen. Het gereformeerd natiebesef en de 
gereformeerde Kerk in de 17e eeuw, (Utrecht, 2008). 
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aangewezen. Ook hier komt weer dat spanningsveld bij elkaar; feiten en Voorzienigheid. Een 

onderwerp dat nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet. Een fascinerend onderwerp wat 

nog steeds tastbaar aanwezig is binnen de orthodoxe protestantse gemeenschap. Opgegroeid 

binnen de traditie van de Nadere Reformatie heeft bestudering van dit onderwerp mij heel 

veel herkenning gegeven. 

In dit voorwoord wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn scriptiebegeleider David 

Onnekink te bedanken voor de prettige en inhoudelijke begeleiding. Altijd bereid om mijn 

werk te lezen en te voorzien van commentaar. Mede door hem ben ik bij het boek van 

Butterfield terecht gekomen. Sprekend over geloof en geschiedenis wees hij mij op de waarde 

van het boek De God der geschiedenis. Dat heeft mij teruggebracht bij de vraag, wat betekent 

het geloof voor mij als christenhistoricus ? Als het om het verleden gaat betekent de 

aanwezigheid van God geen discrepantie met de historische werkelijkheid. 
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INLEIDING

‘Door het geloof heeft Mozes Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich 

vast, als ziende den Onzienlijke. Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht en de besprenging des 

bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee 

doorgegaan als door het droge; hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende, zijn verdronken’.3

‘In 1579 is de kerke der Protestanten in Nederland verlost uit het Aegypten der Spaanse dwinglandy. 

Immers heeft zich afgezondert van de afgodische volkeren des lants ende de Protestantse Nederlanden 

zyn uit het midden ende de gemeenschap der Paepse kerke uitgegaen en uitgeleit door eenen Moses en 

Aäron, ik meene Prins Willem van Orange en graaf Jan van Nassauw’.4

Deze twee citaten zijn afkomstig uit twee verschillende periodes van de geschiedenis. Het 

eerste citaat is afkomstig uit de Bijbel en heeft betrekking op de exodus van het volk van 

Israël uit Egypte. Het tweede citaat heeft veel overeenkomsten met de eerste tekst. In dit citaat 

wordt de situatie in de Nederlanden in 1579 vergeleken met de situatie van de Joden. Zoals 

eens  het  volk  van  de  Joden  uitgeleid  werd  uit  Egypte,  zo  werden  de  protestanten  in  de 

Nederlanden  verlost  van  het  Spaanse  katholicisme.  Niet  alleen  wordt  hier  gesteld  dat  de 

situatie identiek is, maar ook worden de personen vereenzelvigd. Willem van Oranje en zijn 

broer worden vergeleken met Mozes en Aäron, als hoeders van het volk.  

Bovenstaande citaten staan niet op zichzelf. Er zijn meerdere beschrijvingen waaruit blijkt dat 

de situatie in de Nederlanden vergeleken werd met de situatie van het Oude Testament. Dit 

wordt ook wel het tweede Israël-idee genoemd. Een andere naam voor dit verschijnsel is het 

Neêrlands Israël-concept. Ogenschijnlijk betekenen deze twee termen hetzelfde. Toch is in 

deze scriptie gekozen voor de term het tweede Israël in plaats van Neêrlands Israël. De reden, 

zoals R. Bisschop heeft aangetoond, is dat de term Neêrlands Israël de suggestie opwekt een 

bepaalde  vorm  van  authenticiteit  te  hebben.  De  verwachting  is  namelijk  dat  het 

geseculariseerde gedachtepatroon van de 20ste eeuw een andere invulling aan dit begrip geeft 

dan  de  17e-  en  18e-eeuwse gebruikers  dat  deden.  Daarmee  zou  de  term Nêerlands  Israël 

3 Hebreeën 11: 27-29. Statenvertaling. Ook in het vervolg aangehaalde Bijbelteksten komen uit de 
Statenvertaling, omdat deze aansluiten bij het taalgebruik van het thema. 
4 C. van Velzen, Kerkelyke Redevoering by het overlyden van W.K.H. Friso (Utrecht, 1752),384. Aangehaald bij 
C. Huisman, Neerlands Israel. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw, (Dordrecht, 
1983),55. 
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misleidend zijn.5 Bovendien is het begrip tweede Israël ruimer wat betreft de omvang en niet 

exclusief verbonden aan de Republiek.

Het Oude Testament fungeerde als bron en middel in het tweede Israël-idee om aan te tonen 

dat God met de Republiek een speciale bedoeling zou hebben gehad, net als met Israël. De 

Republiek was door God persoonlijk uitverkoren als de beste natie tussen andere volken en 

landen. De gereformeerde geschiedschrijvers waren de overtuiging toegedaan dat het verleden 

zich herhaalde in hun eigen land. Deze situatie had al eerder plaatsgevonden, waardoor men 

meer greep kreeg op zowel het heden als het verleden. Volgens C. Huisman kon zo het Israël-

model functioneren als een verklaring en legitimering van het ontstaan van de Republiek. 

Bovendien werd het mogelijk om aan de hand van dit model de verdere ontwikkeling van de 

Republiek te toetsen.6 

I. Historiografisch debat

De elementen die onderdeel vormen van het natiebegrip zijn indirect afkomstig van de 

interpretatie van de Nederlandse Opstand. De doorslaggevende oorzaak voor het ontstaan van 

de Opstand is terug te vinden in het natiebegrip. Dat kan aan de hand van enkele voorbeelden 

worden duidelijk gemaakt. Voor Groen van Prinsterer stond het onomstotelijk vast dat de 

Republiek haar ontstaan dankte aan de kerk van de Reformatie. Om die reden diende het 

protestantse karakter van de Nederlandse staat tot elke prijs gehandhaafd te blijven. Verder 

stelde Groen van Prinsterer de vraag in hoeverre Nederland een tweede Israël genoemd kan 

worden; ‘niet bij gelijkstelling, maar bij vergelijking…de zegeningen van het Evangelie, 

hoewel niet bij uitsluiting, zijn wel bij uitnemendheid aan Nederland verleend’.7 

Geyl was de mening toegedaan dat voor een toonaangevende groep in de Republiek het 

nationaliteitsgevoel op geloof was gebaseerd, een groep voor wie de staat alleen in dienst van 

de kerk zijn rechtvaardiging vond. Deze gedachte, ‘de uitverkorenheid als volk, van 

Nederland als een tweede Israël, welks geschiedenis de diepe zin van Gods genade behelsde’, 

zou niet alleen in de kring van de gereformeerden hebben geleefd, maar zelfs min of meer tot 

de publieke opinie hebben behoord. 8 Volgens Busken Huet lag er een Hebreeuwse tint over 

5 R. Bisschop, Sions vorst en volk. Het tweede-Israelidee als theocratisch concept in de Gereformeerde Kerk van  
de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750, (Veenendaal,1993),11.
6 Huisman, Neerlands Israël,52. 
7 Dirk Klopper, ‘Het natiebesef van Groen van Prinsteren. Van een Grootnederlandse naar een Kleinnederlandse 
natieconceptie’, De Negentiende Eeuw,(vol.11, 1987), afl. 3-4.,151. Bisschop, Sions vorst en volk,15. 
8 G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der 
Verenigde Nederlanden voor 1750, (Groningen, 1977),77. P.C.A.Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam,  
II,(Amsterdam, 1962),405,581,584. 
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de Nederlandse samenleving in die dagen.9 Ook de Middelburgse predikant Wagenaar gaf in 

1909 in zijn boek over de Synode van Dordrecht blijk van dit gevoelen toen hij verwoordde: 

‘dat in de Nederlanden het calvinisme de bezielende kracht was in het zich als een tweede 

Israël uit Spanjes en Romes diensthuis door God tot een nieuw en vrij nationaal leven 

uitgeleid volk’. 10

Deze visie wordt niet door iedereen gedeeld. Smitskamp heeft tijdens zijn oratie in 1947 in 

twijfel getrokken of er gesproken kan worden van een vereenzelviging van Nederland met 

Israël. De parallellen die in deze tijd werden getrokken tussen Nederland en Israël moeten 

volgens Smitskamp gezien worden als een tijdsverschijnsel, dat te vergelijken is met het 

gebruik van de klassieken en de mythologie door de humanisten. 11 E.H. Kosmann sluit zich 

aan bij de opvattingen van Smitskamp in zijn rede in 1963 ‘In praise of the Dutch Republic: 

some seventeenth-century attitudes’. Hij stelt daar: 

‘For the Dutch seventeenth-century Calvinists their own country never did represent the new Israel, a 

nation elected by God. As Calvinist individuals they were certainly members of the elected group, but 

that group was not necessarily Dutch. Comparisons between the experience of Israel and Holland were 

often made but the conclusion that Holland is the new Israel was never drawn.’ 

In deze rede noemt Kossmann één uitzondering in de persoon van de predikant Jacobus 

Lydius. In zijn boek Belgium Gloriosum, dat in 1668 verscheen, zegt Lydius met nadruk dat 

Holland Jeruzalem is. Volgens Kossmann kan Lydius niet als representatief voor de 

gereformeerde predikanten worden beschouwd.12

Voor R. Bisschop, die in 1993 promoveerde op het proefschrift Sions vorst en volk. Het  

tweede Israël-idee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek 

tussen ca. 1650 en ca. 1750, staat vast dat de ‘vaderen’ nooit zo exclusief hebben gedacht met 

betrekking tot Nederland als het Israël van het Westen. Niet Nederland als natie, maar de 

Kerk is het tweede Israël. Bisschop vindt de gedachte van Nederland als tweede Israël 

gevaarlijk en is beducht voor een religieus geïnspireerd nationalisme. Hij concludeert dat 

hiermee te kort wordt gedaan aan het feit dat God ook God van andere landen is. Hij wil juist 

niet spreken van een volksuitverkiezing, maar wil eerder de term ‘bevoorrecht’ hanteren. 

9 C. Busken Huet, Het land van Rembrant: studien over de noordnederlandse beschaving in de zeventiende  
eeuw , II, (7e dr. Utrecht, z.j.),311. Aangehaald bij Groenhuis, De Predikanten, 77.
10 L.H. Wagenaar, Van strijd en Overwinning (Utrecht,1909), 58.Aangehaald bij Groenhuis, De Predikanten,  
77,78.
11 H. Smitskamp, Calvinistisch nationaal besef in Nederland voor het midden van de 17e eeuw, (Den Haag,1947), 
14-18.
12 E.H. Kossmann, In praise of the Dutch Republic: some seventeenth attitudes (Londen,1963),12,13.
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Want, zo stelt hij, als in dit verband gesproken wordt van verkiezing, dan wordt er een 

dogmatische term op een politiek begrip gelegd. Voor Bisschop is uitverkiezing niet gericht 

op volksuitverkiezing, maar juist gericht op de persoonlijke verlossing van een individu. De 

opvatting van Bisschop over theocratie staat in de lijn van Groen van Prinsterer, die over het 

idee van Nederland als het tweede Israël zegt dat het een Israël is bij vergelijking, niet bij 

gelijkstelling. Deze stelling staat tegenover G. Groenhuis en C. Huisman, die in hun 

dissertaties juist wel concludeerden dat er sprake is van een gereformeerd natiebesef: 

Nederland als het tweede Israël. Groenhuis spreekt over het Neêrlands Israël als een 

uitverkoren volk. Hij stelt vast dat de parallellen tussen Nederland en Israël meer zijn dan een 

modeverschijnsel of spraakgebruik. Met name bij de vertegenwoordigers van de Nadere 

Reformatie blijkt dat de veelvuldige verwijzingen naar Israël behoren tot de kern van de 

radicaal-gereformeerde overtuiging. Huisman benadert dit thema vanuit de invalshoek van de 

politieke ideeën en van daaruit onderzoekt hij een theologisch gedachtegoed. Vervolgens 

definieert hij dat als een politiek natiebegrip. Zijn conclusie is dat er sprake was van een 

verbondsmatige relatie, als één van de meest essentiële  elementen van het gereformeerd 

natiebesef. 13 

II. De Nadere Reformatie

In de 17e eeuw kwam als reactie op de Reformatie de Nadere Reformatie als stroming op 

binnen de Gereformeerde Kerk. En de gekozen theologen, zoals nog zal blijken, zijn veelal te 

typeren als vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. En om die reden is het van belang 

om kort in te gaan op deze traditie binnen het protestantisme. Bovendien zal bij de bespreking 

duidelijk worden dat typische uitspraken en beoordelingen op basis van deze traditie 

geventileerd worden. Er zal ook aangegeven worden in hoeverre de besproken theologen in 

hun traditie staan.

Om tot een korte bespreking te komen van de Nadere Reformatie is het vooreerst 

noodzakelijk om een duidelijke begripsbepaling te hebben. De werkgroep Wezen en 

Vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie heeft in 1995 het als volgt omschreven: 

‘De Nadere Reformatie is die beweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de 17e 

en 18e eeuw, die in reactie op de verflauwing van of een gebrek aan levend geloof de 
persoonlijke geloofsbeweging en godsvrucht centraal stelde en van hieruit inhoudelijke en 
procededurele reformatieprogramma’s opstelde, bij de bevoegde kerkelijke, politieke en 

13 S.C. Bax, K. van der Zwaag, ‘Kerkelijke gescheidenheid maakt theocratisch ideaal tot illusie. R. Bisschop in 
dissertatie: niet de staat, maar de kerk is het Neêrlands Israel’, Reformatorisch Dagblad, 5 maart 1993. 
Groenhuis, De Predikanten,81. Huisman, Neerlands Israël,12.
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maatschappelijke organen indiende en/of in aansluiting hierbij zelf een verdere hervorming 
van kerk, samenleving en staat in woord en daad nastreefde’. 14

Dit blijkt een duidelijk terugkerend element bij de Herman Witsius en Jodocus van 

Lodenstein. En vanuit deze visie zijn ze kritisch over hun eigen tijd en kerk. Vanuit de 

kerkelijke gelederen kwam een reactie op de veranderde samenleving en klonk de oproep tot 

een terugkeer naar de oorspronkelijke reformatorische beginselen zoals die gevonden werden 

in de 16e eeuw. Maar die kritiek ging nog een stap verder dan de uiterlijke veranderingen. De 

gevonden geesteloosheid werd als een groot probleem ervaren. De Nadere Reformatoren 

streefden naar een geestelijke opwekking. 15 

Nog enkele afsluitende opmerkingen over de stroming van de Nadere Reformatie.

De beweging van de Nadere Reformatie had een getuigend karakter en in die hoedanigheid 

richtte de theologen zich vaak expliciet tot de overheden, die naar de wetten van God het land 

dienden te besturen. De gereformeerde religie kende in de Republiek een bevoorrechte plaats. 

En van daaruit kwamen de Nadere Reformatoren tot de stelling dat dan ook deze religie op 

alle terreinen van het leven moest worden gepraktiseerd en verbreid. De logische 

consequentie die hier uit voort vloeit is dat heel het publieke domein onder de heerschappij 

van Christus zou moeten buigen.

De kerk daarentegen diende te functioneren overeenkomstig verwoord is in de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. De kerk moet dicht leven bij de Bijbel. De gemeente openbaart zich als een 

‘verbondsgemeente’ zoals duidelijk wordt bij de Doop maar ook kenbaar wordt bij de 

bediening van het Heilig Avondmaal. Daarnaast oefent de kerk de tucht uit over haar 

(belijdende) leden. De beweging van de Nadere Reformatie is volgens Van ’t Spijker geen 

statische en onveranderlijke geheel. Maar er was in hun reactie sprake van aanpassing aan de 

gegeven situatie. De reactie van de theologen ten tijde van de Spaanse overheersing was 

anders dan in de veranderde politieke en kerkelijke situatie in de Gouden Eeuw. Daarnaast, zo 

betoogt Van ’t Spijker is de Nadere Reformatie een zelfstandige beweging.16

III. Vraagstelling en opzet onderzoek

Het is duidelijk geworden dat in het historiografische debat twee thesen tegenover elkaar 

staan. De ene these is die van Huisman en Groenhuis, die beweren dat er gesproken kan 

worden van een vereenzelviging van Israel met de Republiek; de andere these is die van 

14 W. van ’t Spijker, ‘Inleiding’ in: W. van ’t Spijker, H. Florijn, C.J. Meeuse e.a. (red), Oude schrijvers. Een 
kennismaking, (Houten, 1997),11.
15 G. van Ginkel, Abraham van der Velde (1614-1677) en de historie, (Utrecht, 1989),18,19.
16 W. van ’t Spijker, ‘Inleiding’, 22,23,25-27.
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Bisschop en Kossman die duidelijk uitspreken dat er geen sprake kan zijn van een doorleefd 

gevoel van identificatie van Israël met de Republiek. Dit is problematisch en dient nader 

onderzocht te worden. 

In deze scriptie zullen deze twee thesen onderzocht worden met behulp van gereformeerde 

theologen uit de 17e eeuw binnen de Gereformeerde Kerk. Hoe werd door deze theologen het 

tweede Israël-concept geïnterpreteerd? Dat zal gedaan worden aan de hand van coccejaanse 

en voetiaanse theoloog. De coccejanen zijn ‘volgelingen’ van Johannes Coccejus ( 1603-

1669). Coccejus was op zoek naar een nieuwe verwoording van en verantwoording van de 

gereformeerde traditie en wilde meer een vorm van ‘verhalende’ theologie’.17 De voetianen 

ging voort op het spoor van Gisbertus Voetius (1589-1676). Hij had niet een overkoepelende 

geloofssystematiek ontwikkelt, wel heeft hij diverse disputaties en verhandelingen 

geschreven. De voetianen sloten zich aan bij wat al direct na de Reformatie aan 

geloofssystematiek was ontwikkelt. De verschillen tussen de coccejanen en voetianen 

concentreerden zich vooral op de verschillende visie op de verhouding tussen het Oude en 

Nieuwe Testament en specifiek als het ging om de profetische delen daarvan.18 

Dat geeft aan dat binnen de Gereformeerde Kerk geen sprake was van een eenheid op dit 

punt. Daaruit blijkt dat ‘gereformeerd’ geen allesomvattende term is. Volgens Huisman is er 

geen sprake van een fundamenteel verschil tussen coccejanen en voetianen als het gaat om het 

gereformeerd natiebesef. Zijn conclusie is namelijk dat in de praktijk er geen verschil bestond 

in de preken  ten aanzien van de vergelijkingen met Israël die er getrokken werden.19 Deze 

veronderstelling van Huisman wordt niet gedeeld door mij. Allereerst omdat de coccejanen en 

voetianen verschillende hermeneutische modellen hanteerden in hun exegese van de Bijbel. 

Ten tweede is er een verschil qua benaderingswijze van de geschiedenis door de coccejanen 

en voetianen. En dat heeft zeer zeker invloed op de hantering van het begrip ‘Tweede Israël’. 

En daarom is het van belang om coccejanen en voetianen als uitgangspunt te nemen als het 

gaat om het functioneren van het gereformeerd natiebesef, en specifiek als het gaat om de 

interpretatie van het Tweede Israël-idee. 

Daarom zal een coccejaanse en voetiaanse theoloog het uitgangspunt zijn van waaruit 

onderzocht wordt wat zij onder het tweede Israël verstaan.  Kunnen de verschillen die 

17 W.J. van Asselt, Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe  wegen, 
(Heerenveen, 1997). In verband met dit onderzoek zal er niet ingegaan worden op de diversiteit die er aanwezig 
was binnen de coccejaanse stroming. 
18 C.Graafland, ‘Structuurverschillen tussen voetiaanse en coccejaanse geloofsleer’, in: F.G.M. Broeyer, E.G.E. 
van der Wall (red.), Een richtingstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en Coccejanen 1650-1750, 
(Zoetermeer, 1994),29,30. 
19 Huisman, Neerlands Israël,55.
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bestonden tussen de coccejaanse en voetiaanse theologen doorgetrokken worden naar dit 

thema? Kan er gesproken worden van een relevant verschil tussen de coccejaanse en 

voetiaanse theologen met betrekking tot de invulling van het gereformeerd natiebesef? 

De scriptie is in twee delen opgesplitst. In het eerste deel wordt het gereformeerd natiebesef 

en de positie van de coccejanen en voetianen binnen de Gereformeerde Kerk besproken. Het 

tweede deel is de kern van deze scriptie. Er zal aan de hand van enkele casestudies onderzocht 

worden wat de coccejaanse en voetiaanse theologen over de Republiek der Nederlanden als 

een tweede Israël gezegd hebben. 

Het eerste hoofdstuk dient als kader waarbinnen deze problematiek plaatsvond. Als eerste zal 

er nader ingegaan worden op het gereformeerd natiebesef. De gereformeerden of de 

gereformeerde predikanten noemden zichzelf het tweede Israël. Diverse analogieën werden 

uit de Bijbel aangehaald om aan te tonen en om te bewijzen dat de Republiek een uitverkoren 

natie was. Maar de vraag die al snel opkomt is in hoeverre die vergelijking gold voor het 

geheel van de Republiek of dat alleen de vergelijking opging voor de Gereformeerde Kerk. 

Vervolgens zal er nader ingegaan worden op het gereformeerd natiebesef van Nederland. De 

gebruikte parallellen zullen de revue passeren en nader uitgelegd worden. Er zal specifiek 

aandacht geschonken worden aan de vraag naar de interpretatie van het gebruikte begrip 

‘tweede Israël’. 

In het tweede hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de positie van de coccejanen en 

voetianen binnen de Gereformeerde Kerk. In het kort zal de ontwikkeling en positie van de 

Gereformeerde Kerk geschetst worden, om vervolgens de theologische geschilpunten tussen 

de coccejanen en voetianen die relevant zijn voor dit onderzoek te schetsen. 

Hiermee komen we aan bij het tweede deel van de scriptie, wat tevens ook de kern van deze 

scriptie is. Een coccejaanse en een voetiaanse theoloog zullen aan het woord gelaten worden 

over hun ideeën over het tweede Israël-idee. 

Voorafgaand aan de bespreking van de werken zal een korte biografische schets gegeven 

worden van de desbetreffende predikanten. 

Vervolgens zal hun werk besproken worden en zal duidelijk naar voren komen wat de visie 

van de desbetreffende theoloog is met betrekking tot het tweede Israël-idee. 

Bronnenanalyse zal als onderzoeksmethode het uitgangspunt zijn. En dat is ook de kern van 

mijn scriptie. De teksten van de theologen gelden als primair studiemateriaal, en zullen de 
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leidraad zijn voor de beantwoording van de hoofdvraag. De teksten zullen nauwkeurig 

bestudeerd worden om de gebruikte bijbelse analogieën zichtbaar te maken. 

Voor de voetiaanse traditie is gekozen voor de persoon van Jodocus van Lodenstein 

(1620-1677). Hij is een typische vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie en hij heeft 

tevens een geheel eigen positie verworven binnen de voetiaanse traditie. Als tweede persoon 

zal Herman Witsius (1636-1708) besproken worden. Hij nam een middenpositie in en ging 

zijn eigen weg tussen de voetianen en de coccejanen. Daar waar nodig was zocht hij naar 

verzoening. Hij is een interessant persoon die zich in zijn boek Twist des Heeren ook heeft 

uitgesproken over de Nederlanden in vergelijking met de situatie ten tijde van het Oude 

Testament. Als laatste zal Hero Sibersma (1644-1728) als coccejaan ten tonele verschijnen in 

ons onderzoek. 

De gekozen theologen waren duidelijk representanten van de coccejaanse en voetiaanse 

traditie. Zij namen vooraanstaande posities in binnen hun eigen kring. Diverse bekende 

werken hebben zij nagelaten. Binnen het kader van deze scriptie is een selectie gemaakt van 

hun werk. Verder is in de bestaande secundaire literatuur diverse aspecten van deze theologen 

onderzocht. 

Dit deel wordt afgesloten door te stellen waarin de verschillen en de overeenkomsten van de 

coccejaanse en voetiaanse theologen is gelegen. 

Kan er gesproken worden van een relevant verschil tussen de coccejaanse en voetiaanse 

theologen? Die vraag wordt beantwoord in de conclusie. Tevens zal de vraag gesteld worden 

hoe dit verschil verklaard kan worden. De verwachting is dat er wel degelijk sprake is van een 

verschil en dat er een theologische doorwerking zal zijn in deze thematiek. 

In de conclusie zal teruggegrepen worden op het historiografische debat dat hierboven 

geschetst is. Dan zullen de voetiaanse en coccejaanse theologen in dit debat geplaatst worden. 

DEEL I
KADERS VAN HET ONDERZOEK
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HOOFDSTUK I  
De uitverkoren natie

‘Of wilt ghy dat ick het u klaerder segge? Gy zijt Gods volk, daer de Heere soo na by 
ghekomen is, die hy uyt soo veel andere volcken op een bysondere wijse hem tot een 
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eygendom verkooren heeft, en daer hy dan oock billijck wat meerder van verwacht, als van de 
rest’. 20

Het bovenstaande is een citaat uit Herman Witsius’ Twist des Heeren. Hierin wordt expliciet 

verwoord dat Nederland, op een bijzondere manier, verkoren is tot eigendom van God. Deze 

bijzondere positie schept wel voorwaarden en verwachtingen. Er behoort wat tegenover te 

staan, zodat de Nederlanden het waard zijn om deze positie te hebben.

Hiermee zijn we aangekomen bij het thema van dit hoofdstuk: het gereformeerd natiebesef. 

Het hoofdstuk zal beginnen met een bespreking van het historiografische debat over 

Nederland als het tweede Israël. Vervolgens komt het ontstaan van het gereformeerd 

natiebesef aan bod.  De gereformeerde predikanten speelden hierin een belangrijke rol; zij 

hadden zichzelf de rol van geschiedschrijvers toebedeeld. Tevens zagen de gereformeerde 

predikanten zichzelf als profeten, om het oordeel over de Republiek aan te kondigen. Hiermee 

komen wij ten slotte aan bij het doel van de gebruikte analogieën. Deze analogieën zullen 

integraal de revue passeren en geanalyseerd worden. 

1. Historiografisch debat

Een wezenlijk kenmerk van het gereformeerd natiebesef is de verbondsgedachte. Deze 

verbondsgedachte hield in dat er een verbond zou zijn tussen de Republiek en God. Deze 

verbondsvooronderstelling had allereerst betrekking op de Gereformeerde Kerk, maar na 

verloop van tijd viel dit samen met de gehele Republiek. De reden die daarvoor werd 

aangevoerd was dat de gereformeerde religie de nationale godsdienst was geworden. Om die 

reden was de sprong niet groot om God ook de ‘God van Neerlandt’ te noemen. Desondanks 

was wel het besef aanwezig dat niet alle inwoners van de Republiek gereformeerd te noemen 

waren, maar dat waren dan ook geen echte vaderlanders.21 C. Huisman betoogt dat juist de 

verbondsgedachte één van de meest essentiële elementen van het gereformeerd natiebesef 

vormde. Voor hem staat vast dat de vergelijking van de Republiek met Israël aanleiding gaf 

tot de gedachte aan een verbond tussen God en Nederland. Deze verbondsgedachte vormde de 

basis voor de geschiedschrijving door de gereformeerde predikanten. Het verleden van de 

Republiek werd beschreven aan de hand van het deuteronomistische 

geschiedschrijvingsmodel van het Oude Testament, waarin de verbondsrelatie een centrale 

plaats innam. Dit is het model van waaruit de predikanten onheilen als oordelen van God 

20 Herman Witsius, Twist des Heeren met sijn Wijngaert (4e dr. Utrecht, 1710),388.
21 Huisman, Neerlands Israël,57.
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interpreteerden. Zo kon het tweede Israël-idee fungeren als een ideologie, die het heden en 

verleden van de Republiek een zinvolle betekenis gaf en die de weg wees naar de toekomst. 22 

G. Groenhuis staat in de lijn van Huisman. Voor hem staat vast de parallellen tussen 

Nederland en Israël meer zijn dan modeverschijnsel. Vooral bij de vertegenwoordigers van de 

Nadere Reformatie blijkt volgens Groenhuis dat de verwijzingen naar Israël behoren tot de 

kern van de radicaal gereformeerde overtuiging. De veelvuldige vergelijkingen en bijbelse 

analogieën die gebruikt werden door de gereformeerde predikanten zijn voor Groenhuis 

aanleiding om te stellen dat er binnen het calvinistisch theologisch raamwerk wel degelijk 

ruimte was voor volksuitverkiezing. Hij baseert dit op de Vijf Artikelen tegen de 

Remonstranten. In het eerste hoofdstuk, Goddelijke verkiezing en Verwerping, wordt volgens 

Groenhuis impliciet gesproken over de verkiezing van het ene volk boven het andere. 

Daarover staat onder andere het volgende vermeldt: ‘Dat de oorzaak waarom God tot het ene 

volk meer dan tot het andere het Evangelie zendt, niet is louter en enkel welbehagen Gods, 

maar omdat het ene volk beter en waardiger is dan het andere, aan hetwelk het Evangelie niet 

wordt medegedeeld.’ Er wordt in dit gedeelte van de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten 

ook verwezen naar Mattheüs 11:21: ‘Wee u Chorazin, wee u Bethsaïda, want zo in Tyrus en 

Sidon de krachten waren geschied, die in u geschied zijn, zij zouden zich eertijds in zak en as 

hebben bekeerd.’ Deze twee citaten laten er voor Groenhuis geen twijfel over bestaan dat hier 

sprake is van een vorm van volksuitverkiezing.23 

De meningen hierover zijn echter grondig verdeeld. Dat blijkt wel bij Smitskamp en 

Bisschop, waarover later meer. De gebruikte termen ‘Zion’, ‘Jeruzalem’ en ‘Israël’ zijn in de 

geschriften van de zeventiende-eeuwse predikanten in de eerste plaats aanduidingen voor de 

kerk, zegt Groenhuis. Israël is dan de gemeenschap van de uitverkorenen uit de gehele wereld. 

Maar, vervolgt Groenhuis, dat is slechts schijn, want aan Nederland wordt vanwege de 

uitverkoren gemeenschap een bijzondere waarde toegekend. 24

Voor H. Smitskamp zijn de gehanteerde parallellen tussen Nederland en Israël een algemeen 

tijdverschijnsel. De humanisten en Renaissance-dichters vonden in de Klassieke Oudheid hun 

voorbeelden. In sterkere mate was voor de gelovigen de ‘gewijde geschiedenis het arsenaal 

waaruit zij putten’.25 Een andere oorzaak voor het gebruik van deze parallellen is volgens 

22 Ibidem,12,147. 
23 Groenhuis, De Predikanten, 81,82.
24 Groenhuis, De Predikanten, 86. G.Groenhuis, ‘Calvinism and national consciouness: the Dutsch Republic as 
the New Israel’ in: A.C. Duke, C.A. Tamse (ed.), Britain and the Netherlands. Church and State since the  
Reformation, (Den Haag, 1981),118-133.
25 Smitskamp, Calvinistisch nationaal besef ,17.
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Smitskamp het feit dat de gelovige zijn gevoelens en ook zijn nationale sentiment tot 

uitdrukking bracht in vertrouwde, bijbelse terminologie, en die direct toepaste op de actuele 

situatie. Dit kwam voort uit de overtuiging een rechtvaardige zaak voor te staan tegenover een 

‘in wezen antichristelijke macht’. 26

Als er in dit verband gesproken wordt over verkiezing, dan moet dat volgens Smitskamp 

geestelijk opgevat worden. Smitskamp is dus een andere mening toegedaan dan Groenhuis als 

hij komt te spreken over uitverkiezing. Voor Smitskamp is het niet een nationale verkiezing of 

een volksuitverkiezing, maar de individuele uitverkiezing tot het eeuwige leven. En deze 

individuele uitverkorenen vormden de eeuwige Kerk.27 Smitskamp toont aan dat binnen het 

calvinisme het idee van een volksuitverkiezing vreemd was, omdat in het Oude Testament 

alleen maar het Joodse volk een aparte plaats kreeg toebedeeld. Sinds de komst van Jezus en 

het nieuwe verbond, richt de verkiezing zich alleen nog op individuen die het geestelijk Israël 

vormen. Bovendien geloofden de calvinisten/gereformeerden niet in een nationale begrenzing. 

Dat neemt echter niet weg dat zij zichzelf zagen als een bevoorrechte natie, ‘waar God Zijn 

kerk had gesticht en hen verwaardigde te strijden voor Zijn eer’.28

Voor de gereformeerden vormden kerk en vaderland een twee-eenheid. Ook was er terdege 

het besef dat het uitverkoren volk reikte tot buiten de grenzen van de Republiek. Tevens 

waren de gereformeerden er van doordrongen dat een groot deel van hun landgenoten buiten 

hun kerk stonden. Maar de gereformeerden waren geen voorstanders van een volkskerk, 

omdat daarmee onrechtzinnige elementen ingang zouden vinden in de Gereformeerde Kerk. 

Ook al werd er in de zeventiende eeuw gesproken van ‘het gereformeerde Nederland’, dan 

had dat niet te maken met een identificatie van kerk en volk of natie, maar deze benaming gaf 

aan dat in de Republiek de kerk een bevoorrechte plaats had en het gereformeerde beginsel in 

velerlei opzicht het publieke leven beheerste. 

E.H. Kossmann sluit zich aan bij Smitskamp in  zijn rede In praise of the Dutch Republic:  

some seventeenth-century attitudes. Gereformeerden zagen zichzelf wel als een uitverkoren 

groep, maar dan in geestelijk opzicht. Nederland en Israël werden niet identiek aan elkaar 

gesteld, is de stelling van Kossmann. Het was geenszins de bedoeling dat Nederland het 

tweede Israël van het Westen zou zijn, of: het middelpunt van de wereldgeschiedenis. Dat 

blijkt uit het volgende citaat van Kossmann:

26 Ibidem,17.
27 Ibidem,14,15. 
28 Ibidem,14. 

20



‘Never did the Dutch seventeenth-century Calvinists assume that their nation had a specific 
mission laid upon it by God’s will and grace. They did not claim to be the world’s spiritual 
centre nor did they expect that through Holland wished to bring liberty and true religion to 
mankind’.29

Hij baseert zich in het bovenstaande citaat op hetgeen Smitskamp gesteld heeft in zijn 

inauguratierede in 1947. Kossmann vult Smitskamp aan door te zeggen dat de Nederlandse 

staat en natie te jong en te onstabiel was om zulke Messiaanse veronderstellingen ingang te 

doen laten vinden in het Nederlandse calvinistische gedachtegoed. 30 Terwijl juist de 

verwachting zou zijn dat het analogisch gebruik en de vergelijking met Israël een 

stabiliserende werking en saamhorigheid te weeg zou brengen. 

G.J. Schutte en Simon Schama hebben zich ook niet onbetuigd gelaten in dit debat. Schutte 

stelt zichzelf de vraag of met het gebruik van de metafoor ‘Neerlands Israël’ en het spreken 

over een van God gegeven nationale taak en roeping, er inderdaad geconstateerd mag worden 

dat men zich een bij uitstek en boven anderen uitverkoren erfdeel Gods oordeelde. Hij is de 

mening toegedaan dat met ‘Neerlands Sion’, ‘Jeruzalem’ of ‘Israël’ door de zeventiende-

eeuwse, gereformeerde theologen de kerk bedoeld werd. Want, zo stelt hij verder, rondom de 

periode na de Dordse Synode van 1618-1619, zou men de begrippen als ‘verbond’ en 

‘uitverkiezing’ niet op een volk als zodanig toepassen, al kende men de specifieke situatie van 

het christelijke, gedoopte karakter van de natie een zekere betekenis toe. De kerk en de staat 

waren op allerlei formele en informele manieren aan elkaar verbonden. Maar dat was niet 

specifiek voor de Republiek, dat werd ook elders aangetroffen. Schutte onderstreept de visie 

die Schama naar voren heeft gebracht, dat dit soort bijbelse beeldspraak en de aansporing tot 

een vrome levenswandel (die de feitelijke inhoud ervan vormde), tot de Republiek, noch tot 

het calvinisme beperkt waren. Etnocentrisme, religieus vooroordeel, erkenning van de 

predestinatie deden overal in de christelijke wereld opgeld.31 Bisschop merkt hierbij op dat 

ondanks het gebruik van de begrippen ‘Nederlands Sion’, ‘Neerlands Israël’ of ‘Neerlands 

God’ er geen sprake kan zijn van een exclusieve vorm van een volksuitverkiezing. Dergelijke 

uitdrukkingen dienen opgevat te worden als een vorm van terughoudendheid. Het verleden en 

heden van de Republiek is zo rijk aan bemoeienissen van God, dat de predikant zich bewust 

daartoe beperkt, zonder uitvoerig aandacht te willen schenken aan de situatie van de kerk van 

29 Kossmann, In praise of the Dutch Republic,12.
30 Ibidem,12.
31 G.J. Schutte, ‘Het Calvinistisch Nederland’, in: G.J. Schutte ed., Het Calvinistisch Nederland. Mythe en 
werkelijkheid, (Hilversum, 2000),17. Simon Schama, The Embarrassment of riches, an interpretation of Dutch 
culture in the Golden Age, (New York, 1987),95-96. 
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God elders in de wereld. Dat betekent dat de lotgevallen van dat volk van God in heden en 

verleden in principe wel structureel hun belangstelling hebben. God is niet ‘Nederlands God’ 

in het bijzonder of bij uitsluiting, maar Hij is het ook van de Republiek.32 

Bisschop hanteert expliciet de term bevoorrecht in plaats van de dogmatisch geladen term 

verkiezing, terwijl Groenhuis en Huisman juist van het begrip verkiezing uitgaan. Bisschop 

stelt dat verkiezing tot zaligheid altijd een persoonlijke aangelegenheid is tussen God en de 

gelovige. Zo is ook het tweede Israël opgebouwd uit individuele gelovigen, de uitverkorenen, 

die in Christus één zijn en Zijn metafysische Kerk vormen.33 Gereformeerde theocratie, de 

gereformeerde visie op de staat, bestaat zowel uit de algemene genade van God (de algemene 

zorg voor de schepping) als uit de bijzondere genade van God (de zorg van God voor Zijn 

Kerk). Het laatstgenoemde kan alleen bestaan bij de gratie van het verlossingswerk van 

Christus. Van daaruit concludeert Bisschop dat Christus het hart is van het gereformeerde 

tweede Israëlidee. Tevens ziet Bisschop de geschiedenis als het verhaal van de uitvoering van 

het heilsplan van God ten behoeve van Zijn eigen eer en dat van Zijn (uitverkoren) volk. Dat 

gaat gepaard met strijd en verdrukking van de zijde van de tegenstanders van God, om dit heil 

te vernietigen. En daarom, zegt Bisschop, staat het tweede Israëlidee in de traditie van 

Augustinus’ concept van de strijd tussen de civitas Dei en de civitas diaboli. Augustinus ziet 

de geschiedenis als een door God geleid proces, gericht op de verwerkelijking van de civitas  

Dei.34 De ware kerk, om de gereformeerde terminologie te handhaven, zal zolang zij bestaat 

aan die strijd onderhevig zijn. 

1.1. Case-studie

Dominee Tuinman, een predikant die leefde van eind zeventiende eeuw tot begin achttiende 

eeuw, onderkende ook het dilemma dat hieraan verbonden is; hij besefte terdege dat er geen 

sprake kon zijn van een bijzonder nationaal verbond. Het onderscheid tussen de volken was 

ten tijde van het Nieuwe Testament weggevallen. Desondanks bleef hij van mening dat God 

de Republiek bijzonder gunstig gezind was door Zijn genadeverbond aan te bieden, zowel 

door het Evangelie en als door de verzegeling met de Doop en het Avondmaal. Dat waren 

32 Bisschop, Sions vorst en volk, 258. 
33 Ibidem,259.
34 Ibidem, 254.  J. van Oort, ‘Augustinus over geloof en geschiedenis’, in: Henk Hagoort (red.). Geloof en 
Geschiedenis, (Kampen, 1996),57. 
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voor dominee Tuinman bewijzen dat God de Republiek tot Zijn verbondsvolk had 

aangenomen. 35 

Er blijft echter een spanningsveld bestaan.Want hoe verhoudt zich de bijzondere zorg van 

God ten opzichte van de Republiek met het feit dat in het nieuwe verbond de landsgrenzen 

zijn weggevallen? Dat is de kern van het spanningsveld. Want is er geen sprake van 

tegenstrijdigheid? 

Enerzijds geeft dominee Tuinman aan dat er geen sprake was van een bijzonder nationaal 

verbond, omdat er sinds de komst van Jezus (met de daaraan verbonden evangelisatieopdracht 

aan de apostelen om het Evangelie over de gehele wereld te verkondigen) niet langer een 

specifieke verbondenheid met een land is. Daardoor kan er dus niet meer gesproken worden 

van een aan een land gebonden exclusieve religie, maar is het Evangelie over alle landgrenzen 

heen gegaan. Anderzijds houdt dominee Tuinman vast aan het feit dat God de Republiek als 

Zijn verbondsvolk heeft aangenomen. Hij baseert dat op het feit dat het evangelie verkondigd 

wordt en dat de sacramenten op een zuivere manier bediend worden. Tuinman gaat hier echter 

voorbij aan het feit dat er in andere landen ook een zuivere bediening van het Evangelie en 

van de sacramenten plaatsvindt; zeer zeker in de landen waar de Reformatie wortel heeft 

geschoten. Wellicht moet deze uitspraak van Tuinman en consorten gezien worden in die 

context dat de Republiek het enige land was waar de ware kerk was. God persoonlijk had 

volgens de gereformeerde theologen deze kerk gesticht. Maar dat staat weer haaks op het 

calvinisme dat een brede, internationale stroming was. Gezien de intensieve contacten die er 

waren tussen de Schotse en de Nederlandse theologen, en de populariteit van de Schotse 

werken in de Republiek, komt deze opvatting niet met de praktijk overeen. 

1.2. Het Tweede-Israëlidee

Het feit dat er nog geen modern historisch besef aanwezig was in deze tijd, omdat de 

eenmaligheid van de geschiedenis nog niet onderkend werd, is voor Groenhuis aanleiding om 

te veronderstellen dat dit het uitgangspunt was voor het bepalen van een natieconcept. 

Gereformeerde schrijvers, in het bijzonder de predikanten, zagen even gemakkelijk de joden 

als tijdgenoten, als mensen die eeuwen geleden geleefd hadden. Er was immers sprake van 

een voortdurende herhaling, een afspiegeling van de uiteindelijke werkelijkheid. Voor Calvijn 

was de geschiedenis ‘leermeesters des levens’, en vanuit dit standpunt diende 
35 C.Tuinman, Keurstoffen uit de Heilige Sc238,582hriften der Propheten verklaert en toegepast, I,II 
(Amsterdam/Groningen, 1756-1764), I,10,12; II, 238,582; III 303. Aangehaald bij Huisman, Neerlands Israël, 
58.
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geschiedschrijving plaats te vinden. In de geschiedenis openbaart zich de genade en het 

gericht van God.36 Deze visie op het verleden kwam veelvuldig voor bij predikanten, die zich 

ten doel hadden gesteld om het verleden te analyseren. 

Roel Kuiper schetst op een treffende wijze de gereformeerde historiografie, waarvan het 

Tweede Israël-idee onderdeel van uit maakt, als een vorm van zelfverzekerde vertogen met 

sterke apologetische trekken.37 De geschiedenis werd door de orthodoxe predikanten gebruikt 

als ‘apologetisch arsenaal’.38 Vanuit het verleden werd de bemoeienis van God met ons land 

aangetoond tegenover het opkomend cartesianisme die redeneerde vanuit een mechanistisch 

wereldbeeld waar God niet meer in paste. 

In dit gedeelte zal het tweede Israëlidee geanalyseerd worden. Waarom werd het tweede 

Israëlidee gehanteerd, en hoe is dit concept ontstaan? Wat is het instrumentarium van dit 

concept? Expliciet zal er aandacht geschonken worden aan het doel van dit concept. Wat 

wilden de gereformeerde predikanten ermee bereiken? Integraal zullen de diverse bijbelse 

analogieën de revue passeren. 

1.2.1 Reden tweede Israël-idee

Om tot een bespreking te komen over het tweede Israëlidee, is het van belang te weten wat de 

reden daarvan was. Daarvoor moet terug gegaan worden naar de Reformatie, toen de Bijbel 

meer toegankelijker werd. Door de vele vertalingen van de Bijbel kwamen de protestanten in 

aanraking met de geschiedenis van het oude Israël. Daar kwam bij dat er ogenschijnlijk een 

vergelijkbare situatie was ontstaan. Het Oude Testament laat de ontwikkeling zien van het 

Joodse volk dat uit de slavernij kwam en een zelfstandig volk werd en door God aangenomen 

werd tot Zijn verbondsvolk. Op die reis naar de zelfstandigheid hadden de Israëlieten bij de 

Sinaï beloofd om God te dienen. De predikanten zagen hier een overeenkomst met de situatie 

in de Republiek. Waren de Nederlanden immers niet uit de slavernij van de Spanjaarden 

verlost? En waren de Nederlanden niet sindsdien zelfstandig? Hetzelfde gold voor de religie: 

de gereformeerde religie werd als officiële godsdienst verklaard en aanvaard. Sinds het idee 

post heeft gevat dat er een overeenkomst zou zijn tussen het ontstaan van de Republiek en 

Israël, is voor de gereformeerden de geschiedenis van het Joodse volk een model geworden 

voor de verdere ontwikkeling van de Republiek. Dit is uiteraard een vorm van 

geschiedschrijving, en deze vorm kent met name een profetisch karakter. De 

36 Groenhuis, De Predikanten, 84. Bisschop, Sions Vorst en volk, 212.
37 R. Kuiper, ‘Het wonderwerk in de historie. Anti-cartesianisme in de gereformeerde geschiedschrijving van de 
zeventiende en achttiende eeuw’, Documentatieblad Nadere Reformatie, vol. 15 (1991), Nr.1, 14.
38 Ibidem,14. 
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geschiedschrijver, in dit geval meestal de predikant, wees zijn hoorders en tijdgenoten op de 

daden van God in het verleden, zoals bij het ontstaan van de Republiek. Daar kwam bij dat de 

predikant een kritische kanttekening plaatste bij de huidige tijd met de bedoeling het volk 

terug te laten keren van de verkeerde ingeslagen wegen. Dit standpunt ging samen met een 

deuteronomistische geschiedschrijving. Bij de deuteronomistische geschiedschrijving komt 

het erop neer dat diegenen die God gehoorzamen Zijn zegen zullen ontvangen. Diegenen die 

zich daartegen verzetten en duidelijk Zijn wetten overtreden door God gestraft zullen worden. 

Zo gaat het in deze geschiedschrijving om een interpretatie van de catastrofes die overkomen 

zijn en die beschreven worden als een straf van God op de voortdurende verbreking van het 

verbond. Tegenslagen en dreigend oorlogsgeweld werden in de zeventiende eeuw algemeen 

als tekenen van de toorn van God ervaren. Er was niet altijd overeenstemming over de 

oorzaak van die toorn. Dit verschilde van een meer algemene aanduiding van zonden en 

ongerechtigheden tot het aanwijzen van specifieke zonden, zoals de hoogmoed van de 

regenten en volkszonden.39 

Een andere reden voor het gebruik van dit model is dat door middel van de gebruikte 

analogieën bijbelse woorden, termen, situaties, personen en voorbeelden de hoorders en lezers 

overtuigen van de waarheid van het betoog van de prediker. Men beoogde daarmee een 

bepaald gedrag of een gewenste levenshouding.af te dwingen Volgens Bisschop is dat het 

pedagogische doel en de wezenlijke drijfveer van de preken en publicaties van de predikers.40 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal het didactische doel nog benoemd worden. 

1.2.2. Het instrumentarium

Zoals gezegd worden in de preken en geschriften van de gereformeerde predikanten diverse 

bijbelse analogieën gehanteerd. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament dienden als 

referentiekader. De gereformeerde predikanten bezigden veelal overdrachtelijk of figuurlijk 

taalgebruik. Ook zijn in de diverse teksten metaforen aanwezig: het te vergelijken object 

wordt dan vervangen door het gebruikte beeld. Het analogisch principe, betoogt Bisschop, is 

niet alleen relevant en bepalend voor het metaforisch taalgebruik, maar ook voor de 

hermeneutiek. Want als er een analogie gepresenteerd wordt dan is er logischerwijze een 

interpretatie aan verbonden. En, vervolgt hij, de aard van de interpretatie wordt bepaald door 
39 Huisman, Neerlands Israël,53,54. C.J.Meeuse, ‘Het rampjaar 1672 en de toekomstverwachting van de Nadere 
Reformatie’, Documentatieblad Nadere Reformatie, vol. 16 (1992) afl. 1 (voorjaar),26. 
40Bisschop, Sions vorst en volk,260.
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geaccepteerde vooronderstellingen, hetzij bewust of onbewust.41 Analogieën werden 

geïntegreerd in zowel de manier van spreken als in wijze waarop de hermeneutiek beoefend 

werd. Juist wat betreft de hermeneutiek betekende het dat er diverse interpretaties werden 

gepresenteerd. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk aan de hand van de theologische verschillen 

die er bestonden tussen de Coccejanen en Voetianen, dat in het volgende hoofdstuk 

geanalyseerd zal worden. 

Een kenmerk van het gebruik van analogieën is dat het in beperkte zin actualiteitswaarde 

krijgt voor het (geestelijk) leven of voor de politieke, maatschappelijke of economische 

situatie. Het is beperkt, omdat een analogie terugblikt en op zoek is naar een exempel of 

parallel. Op basis daarvan is het enigszins mogelijk, theoretisch gezien, om de wijze waarop 

een ontwikkeling verloopt te kunnen ‘voorzien’.42 Ook hierbij is het hermeneutische principe 

van belang, en zal diverse uitkomsten geven, afhankelijk van het genomen uitgangspunt. 

De hoorders waren vertrouwd met dit analogisch principe. Beelden, personen en situaties, 

specifiek uit het Oude Testament, dienden als waarheidsclaim om de toehoorders te 

overtuigen van de boodschap van de predikant. 43

Groenhuis plaatst het gebruik van analogieën meer in de tijd, terwijl Bisschop het analogisch 

principe verbindt aan de gereformeerde theologiebeoefening. 44

Volgens Groenhuis passen de parallellen tussen de Republiek en Israël epistemologisch 

gezien volkomen in die desbetreffende tijd. Hij noemt dat ‘similitudes’, die een belangrijke 

rol speelden in de wijze waarop kennis in de West-Europese cultuur werd eigengemaakt. Het 

doel daarvan was het zoeken naar de zin van gebeurtenissen. Tevens ziet Groenhuis het als 

een basis voor de politieke theorie dat in dezelfde tijd tot ontwikkeling kwam. In de visie op 

de wereld tussen 1500 en 1700 leefde de gedachte dat het heelal, dus ook de aarde, 

harmonisch hiërarchisch geordend was en niet onderhevig was aan wezenlijke veranderingen. 

Doordat er geen veranderingen zouden zijn en geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvonden, 

was het belangrijk om oog te hebben voor de op elkaar lijkende verschijnselen om dat deze in 

wezen en aard identiek aan elkaar waren. Vanuit deze achtergrond zijn similitudes en 

analogieën een belangrijke kenmethode om de eeuwige ordening te begrijpen.45 

41 Ibidem,8.
42 Ibidem,10.
43 Ibidem,11.
44 Ibidem,11.
45 Huisman, Neerlands Israël,51,52,Groenhuis, De Predikanten, 84, Groenhuis, ‘Calvinism and national 
consciouness’ ,119.
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In wezen staat deze gedachtegang haaks op het christelijke geschiedbeeld. Dat gaat uit van 

een lineaire ontwikkeling met als doel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar geen 

ongerechtigheid meer zal zijn. In die zin is het ook teleologisch te noemen.

Er is gebleken dat er geen eenduidigheid bestaat over het gebruik van analogieën door de 

gereformeerde predikanten. Bisschop bedt het analogische begrippenapparaat in de 

gereformeerde theologiebeoefening, terwijl Groenhuis het als een breder maatschappelijk 

verschijnsel ziet. Wellicht is dat de reden dat beide auteurs tot verschillende conclusies 

komen. Doordat Bisschop het gebruik van analogieën in het gereformeerde gedachtegoed 

plaats, is het meer gebonden aan de kerk. Het tweede Israëlidee is dan gericht op de kerk van 

alle tijden en plaatsen. Groenhuis komt tot de conclusie dat de verbondstheorie algemeen 

aanvaard was, ook buiten de gereformeerde kring. Het feit dat Groenhuis het als een breed 

maatschappelijk verschijnsel ziet, blijkt voornamelijk daaruit dat hij de gebruikte parallellen 

ziet als een middel om greep te krijgen op de tijd en de wereld waarin de predikanten en 

schrijvers leefden.  

1.2.3 Doel van het analogisch begrippenapparaat

Het gereformeerd natiebesef, en dan met name het tweede Israëlidee, had een duidelijk doel.

Enerzijds was, zoals al is aangegeven het gereformeerd natiebesef didactisch en pedagogisch 

van aard. Dat werd ook expliciet door de predikanten toegegeven. Door middel van 

toegankelijke vergelijkingen werden de gelovigen en de toehoorders opgeroepen tot een 

terugkeer naar de oude zeden en gewoontes. In deze oproep klonk duidelijk een vorm van 

maatschappijkritiek door; er was onvrede over de ontstane situatie. 

Het ‘analogische spreken’ had als doel om een bepaald gedrag of een gewenste levensstijl te 

bereiken. En volgens Bisschop is dat, zoals al is opgemerkt, het pedagogische doel en de 

wezenlijke drijfveer voor hun preken en publicaties. In de Bijbel werd op zoek gegaan naar 

analoge processen. Vervolgens werden de bijbelse analogieën toegepast op de eigen tijd, 

plaats en specifieke situatie. En doordat de gereformeerde toehoorders zeer vertrouwd waren 

met analogisch taalgebruik, is dat voor Bisschop reden om het als didactisch verantwoord te 

beschouwen. 46

46 Bisschop, Sions vorst en volk,260,261.
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In de oproep tot verandering en terugkeer klonk impliciet maatschappijkritiek in door. Er 

bestond onvrede bij de predikanten over de ontstane situatie en zowel de gelovige 

‘onderdanen’ als de overheden werden meermalen opgeroepen om ernst te maken met het 

christelijk leven. 

Anderzijds was het gebruik van de analogieën een middel om greep te krijgen op de ontstane 

situatie. Er werd een gevoel van veiligheid mee gecreëerd, want de toekomst zou bekend zijn 

door terug te grijpen naar de situatie van het Oude Testament. In het Oude Testament was er 

een sterke verbondenheid tussen het Joodse volk en God. En God had ook een bijzondere zorg 

en bedoeling voor de Republiek, aldus de gereformeerde predikanten.  

1.2.4. De predikanten als geschiedschrijvers

De predikanten speelden een belangrijke rol in het uitdragen van het tweede Israëlidee. De 

gereformeerde geschiedschrijvers, met name de predikanten, zagen de Joden even 

gemakkelijk als tijdgenoten als mensen die eeuwen geleden geleefd 

hadden.Geschiedschrijving diende plaats te vinden vanuit het principe van ‘leermeesters des 

levens’. In de geschiedenis openbaart zich de genade en het gericht van God. De zeventiende-

eeuwse gereformeerde predikanten waren doordrongen van het besef dat de ‘tekenen des 

tijds’ verstaan dienden te worden en dat de voetstappen van God door het wereldgebeuren 

opgemerkt moesten worden. Roel Kuiper betoogt dat in het historisch besef van christenen 

altijd sterke nadruk gelegd is op Gods reddende en verlossende nabijheid, zo ook bij de 

zeventiende-eeuwse christenen.47 Deze visie op het verleden kwam veelvuldig voor bij de 

predikanten, die zich ten doel hadden gesteld om het verleden te analyseren. 

Deze literatuur, gereformeerde historiografische werken waren destijds populair. Enerzijds 

werd dat veroorzaakt door de gehanteerde volkstaal in plaats van het Latijn. Anderzijds door 

haar ‘verspreidingskansen’. Doordat het Tweede Israël-idee veelal eerst via de kansel werd 

verkondigd waar er een groot kerkelijke publiek aanwezig was, had ze een groot 

verspreidingsgebied. Meer dan de professionele geschiedschrijving. Het onderscheid met de 

‘professionele’ geschiedschrijving is volgens Roel Kuiper gelegen in het feit dat de 

gereformeerde geschiedschrijving een zwakke politieke oriëntatie had.48 Deze ‘predikanten-

schiedschrijving’ heeft het unieke karakter van de Nederlandse geschiedenis bloot gelegd 

47 Groenhuis, De Predikanten,84. Bisschop, Sions vorst en volk,212. R.Kuiper,’Gods hand in de geschiedenis: 
overtuiging en verlegenheid van een christen-historicus 1’, in:H.Hagoort (red.), Geloof en geschiedenis  
(Kampen, 1996),89, 90.
48 Kuiper, ‘Het wonderwerk in de historie’,15.
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door aan te sluiten op het ‘humanistische vergelijkingsstramien – vergelijkingen met de 

Klassieke Oudheid – en parallellen te trekken met de tijd van het Oude Testament. Ook 

namen de predikanten de ‘pragmatische methode’ van de humanisten over: de essentie was de 

lering die uit de geschiedenis getrokken kon worden, daarbij was het exemplarische 

(analogisch) spreken een geliefd middel. De predikanten zag hun eigen werk niet als 

geschiedschrijving maar als ‘een stichtelijke, theologische, apologetische beschouwingen over 

en naar aanleiding van de geschiedenis’ 49 Voor Huisman valt deze vorm van gereformeerde 

geschiedschrijving te typeren als profetische geschiedschrijving. De verklaring die hij 

daarvoor geeft is het feit dat de gereformeerde historiografie zich heeft ontwikkeld uit de 

predikatie. 50

De predikanten gebruikten bijbelse analogieën niet alleen om het volk en de overheid aan te 

spreken, maar zij hadden ook voor zichzelf een rol weggelegd. De predikanten zagen zichzelf 

als profeten. De profeten in het Oude Testament hadden een veelzijdige functie. Zij 

herinnerden de Joden aan het rijke verleden met als doel om het volk te doen laten terugkeren 

naar de van God gegeven wetten. Diverse malen moesten de profeten, in opdracht van God 

Zelf, de oordelen over Israël aankondigen als gevolg van het misdragen van het volk. Deze 

functie hadden de gereformeerde predikanten zichzelf ook toegemeten. Ook zij brachten de 

geschiedenis van het land, de rijke bemoeienis van God met de Republiek in herinnering.Om 

daarmee de gelovigen te waarschuwen en de weg terug willen wijzen. Volgens Kuiper is het 

daarom veelzeggend dat de ‘predikanten-schiedschrijving’ vooral een product is van de 

gereformeerde orthodoxie. 51 Daarnaast richtten de predikanten  ‘gedenkstenen’ op, zodat de 

wonderen die God aan de Republiek betoond had, aan het nageslacht overgedragen zouden 

worden. Impliciet lag daarin een oproep in besloten om het volk terug te laten keren naar de 

‘oude paden’. Deze oproep vond plaats tijdens de preek, vooral op de bededagen. Die preken 

gingen gepaard met oordeelsaankondigingen over de Republiek als de toehoorders zich niet 

zou bekeren. Maar ook de overheid ontkwam niet aan stevige kritiek die de predikanten 

ventileerden vanaf de preekstoel. De overheden werden aangespoord door de predikanten om 

werk te maken van hun christelijke roeping om de goddeloosheid in het land uit te bannen om 

daarmee de oordelen te ontlopen. 

En als laatste zagen de predikanten zichzelf als onmisbaar. Deze ‘zelfoverschatting’ was 

gebaseerd op het feit dat zij zichzelf de rol van voorbidders hadden toebedeeld, en door hun 
49 Ibidem,15,20.
50 Huisman, Neerlands Israël, 69.
51 Kuiper, ‘Het wonderwerk in de historie’,21.
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voorbede kon de toorn van God over de Republiek afgewend worden. Het was volgens deze 

predikanten een bittere noodzaak om het volk te blijven waarschuwen; zou die waarschuwing 

achterwege blijven, dan zou het gedaan zijn met zowel de stad als met het land. 52

Anderzijds, zo betoogt Groenhuis, werden door de vergelijkingen die er getrokken werden 

van Nederland met Israël de predikanten als vanzelf gezien als richters en profeten. Maar dat 

nam niet weg dat bijvoorbeeld Abraham van der Velde zijn collegae opriep om het goede 

voorbeeld te geven. Net als de profeten moeten zij ingaan tegen alles en iedereen wat in strijd 

is met de wet van God. 53 

Niet alleen de predikanten hadden een voorbeeldfunctie, maar ook van de toehoorders werd 

verwacht dat zij een bijdrage leverden aan de instandhouding van het verbond. Er werd 

opgeroepen tot het weren van wereldsgezindheid, hoogmoed, ‘afgodendienst’ en andere 

‘gruwelijkheden’. Oorlogen en andere tegenslagen werden door de predikanten aan het volk 

voorgesteld als verbondswraak door God, doordat het volk Zijn instellingen en geboden had 

overtreden. Tijdens zulke gebeurtenissen werd het volk opgeroepen om het verbond met God 

te vernieuwen door zich te bekeren. Aan de andere kant rekenden de predikanten op Gods 

onveranderlijke verbondstrouw ten opzichte van de Republiek, al was het alleen maar dankzij 

die enkele, ware getrouwen en onderhouders van de geboden van God. 54

1.2.5 Predestinatie en de Republiek

Een belangrijk begrip is het bijbelse analogisch begrippenapparaat is het woord predestinatie.  

Predestinatie is het leerstuk dat gaat over de goddelijke voorbeschikking in het leven van de 

mens. Het komt er op neer dat God een bijzondere leiding heeft in de loop van de 

geschiedenis en op het wereldgebeuren. Dit aspect is ook waarneembaar bij het gereformeerd 

natiebesef. Eigenlijk is dat een logische constructie. Vanuit de verbondsgedachte is er sprake 

van een exclusief verbond tussen God en een volk, en daaraan is verbonden Zijn bijzondere 

leiding en zorg. 

In de zeventiende eeuw aarzelden de gereformeerde theologen niet om het bestuur van God 

zowel in de geschiedenis als in de contemporaine tijd op te merken. De ‘hand van God’ was 

52 Huisman, Neerlands Israël,59. 
53 Groenhuis, De Predikanten,100. 
54 Huisman, Neerlands Israël,58. 
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daarbij een geliefde uitdrukking. De hulp en uitredding van God werden als reden temeer 

gezien om alleen op Hem te vertrouwen voor de toekomst.  55

In het oude Israël waren de Joden zich duidelijk bewust van de bijzondere leiding van God 

wat betreft hun eigen geschiedenis. Dat gevoelen was ook onder de gereformeerde 

predikanten waarneembaar; God kende een bijzonder zorg ten aanzien van de Republiek. Het 

moment waarop de strijd tegen Spanje begon werd door deze predikanten gezien als een 

tafereel van de bemoeienis van God met de Nederlanden. In wezen was de verlossing uit de 

Spaanse ‘tirannie’ het werk van God Zelf. Dit komt ook duidelijk terug in de gereformeerde 

geschiedschrijving die zich ten doel had gesteld om de hand van God aan te wijzen in de 

geschiedenis. Tevens werd benadrukt dat de Republiek een bijzondere plaats innam temidden 

van de andere landen en volkeren.56 

1.3. Bijbelse analogieën

Als laatste willen we nog nader ingaan op de gebruikte bijbelse analogieën. Daarbij valt op 

dat zowel gebeurtenissen als personen gesteld aan en overgezet werden naar de eigen tijd van 

de gereformeerde predikanten in de zeventiende eeuw. En niet altijd werd gekeken of die 

overzetting theologisch verantwoord was. 

1.3.1. Bijbelse analogieën met oudtestamentische personen 

In het Oude Testament worden personen, zoals koningen en profeten, vaak beschreven als 

zijnde een instrument in de hand van God, ten goede of ten kwade voor Israël. Dit gebeurde 

ook door de gereformeerde predikanten als het ging om de geschiedenis van de Republiek. 

Enkele personen uit de Bijbel die als voorbeeld golden en gebruikt werden voor de 

vergelijking waren onder andere Mozes, Jozua en David. En met aanhaling van deze 

vergelijking wilden de predikanten het belang van de Oranjes voor de Republiek 

benadrukken. Daartegenover werden de vijanden van de Republiek vergeleken met de 

vijanden van Israël, zoals Benhadad, Sanherib, de farao en vele anderen. Het doel van deze 

analogieën was veelal didactisch en vermanend. Het werd bijvoorbeeld aangehaald om de 

leiders aan te manen tot het overgaan van hervormingen. Dat impliceert dat de predikanten 

over hun eigen tijd geen hoge verwachtingen koesterden. De situatie in Israël werd als 

55 Meeuse, ‘Het rampjaar 1672 en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie’,26
56 J.C. Breen, ‘Gereformeerde populaire historiographie in de zeventiende en achttiende eeuw’, in: Christendom 
en Historie (Amsterdam, 1925),242. Aangehaald bij Huisman, Neerlands Israël,58. 
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voorbeeld gebruikt om een terugkeer naar de goede gewoontes, gebruiken en zeden te 

bewerkstelligen, zoals in het Oude Testament.57 

Er klonk duidelijk maatschappijkritiek door in de woorden van de predikanten. Kritiek op de 

maatschappij in de breedste zin van het woord. De maatschappij is als het ware een 

verzamelterm voor alle aspecten die er aanwezig zijn en onderdeel vormen van de 

samenleving. Er was kritiek op de situatie in de kerk, op de manier van leven en de 

veelgebruikte aangehaalde analogieën getuigen daar ook van. Het gaat te ver om te zeggen dat 

er een vorm van nostalgie aanwezig was, maar de continue oproep tot hervorming is wel een 

indicatie dat er ontevredenheid was over de bestaande situatie. 

1.3.2. Bijbelse analogieën met oudtestamentische gebeurtenissen

Zoals net al is opgemerkt, werd door de predikanten niet per definitie altijd gekeken of de 

overzetting van bijbelse voorbeelden naar de eigen tijd theologisch verantwoord was. 

Door coccejaanse predikanten werd dit echter wel gedaan; zij plaatsten de profetieën in een 

heilshistorisch exegetisch raamwerk. In de coccejaanse theologie werden de 

oudtestamentische profetieën bewust heilshistorisch exegetisch uitgelegd. Als er in het Oude 

Testament een profeet sprak over de bevrijding uit de Babylonische ballingschap, dan had die 

profetie volgens coccejaanse theologen daar in de eerste plaats wel betrekking op, maar in de 

tweede of derde instantie had die profetie evenzeer betrekking op de bevrijding uit de greep 

van de antichrist, bijvoorbeeld ten tijde van de Reformatie. Door deze heilshistorische 

benaderingswijze werd het een lange tijd gangbaar om de oudtestamentische boodschap toe te 

passen op de eigen tijd. Door de coccejaanse theologen werd dit thema meer systematisch 

uitgewerkt.  Bij de niet-coccejaanse predikanten werden oudtestamentische woorden eerst in 

hun oorspronkelijke betekenis uitgelegd voordat het toegepast werd op de eigen situatie. In de 

praktijk ontliepen volgens Huisman de resultaten van deze typen preken met betrekking tot de 

vergelijking met Israël elkaar niet veel. 58

Een van de vele aangehaalde gebeurtenissen uit het Oude Testament is de verlossing van de 

Israëlieten uit Egypte en de woestijnreis die daarop volgde op weg naar een eigen land. 

‘In 1579 is de kerke der Protestanten in Nederland verlost uit het Aegypten der Spaanse 
dwinglandy. Immers heeft zich afgezondert van de afgodische volkeren des lants ende de 
Protestantse Nederlanders zyn uit het midden ende de gemeenschap der Paepse kerke 

57 Huisman, Neerlands Israël,57.
58 J.C. de Bruïne, Herman Venema, een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting (Franeker, 1973),120, 
129,130,159. Huisman, Neerlands Israël,55. 

32



uitgegaen en uitgeleit door eenen Moses en Aäron, ik meene Prins Willem van Orange en 
graaf Jan van Nassauw.’59 

Hierbij valt op dat bijbelse gebeurtenissen en personen overgezet worden naar de huidige tijd. 

En volgens deze predikant is de woestijnreis te vergelijken met de Tachtigjarige Oorlog, 

waarna in 1648 het land in ‘een ander Canaän’ aankwam.60 

Een andere gebruikte analogie betreft de indeling van de Republiek; de gewesten werden 

vergeleken met de twaalf stammen van Israël. Zelfs de regeringsvorm die de Republiek zich 

eigengemaakt had, bleek geschikt te zijn om vergeleken te worden met die van het oude 

Israël. De Republiek had namelijk ‘een Regeringsform zeer wel evenaarende aan de Gods-

regering ten tyde van Israël, bestaande uit Richters en Oudsten des Volks, daar God zyne 

zonderlinge zegen en goedkeuring aan gegeven heeft’.61 Hier wordt uitgegaan van het 

zogenaamde theocratisch beginsel; een staatsvorm waarin de Godheid als de onmiddellijke 

gezagsdrager wordt beschouwd. Theocratie is een beladen begrip, en het is de vraag of er 

gesproken kan worden van een theocratie in de Republiek. Het is eerder een wens dan een 

realiteit. In Israël was voor de instelling van het koningschap wel duidelijk sprake van een 

theocratie, en wellicht ook na het instellen van het koningschap, omdat God Israël als Zijn 

verbondsvolk zag. Wat betreft de Republiek kan gezegd worden dat bestuursvorm en 

regeringsvorm niet identiek behoefden te zijn. De praktijk liet duidelijk zien dat er vanuit dit 

principe niet gehandeld en geregeerd werd. Het was een bestuursvorm die op het eerste oog 

wel leek op het bestuur van de richters en oudsten in het Oude Testament. De oudsten kunnen 

vergeleken worden met de adel en de andere hooggeplaatsten, maar dat is dan de enige 

vergelijking die gemaakt kan worden. Uiteraard is het van belang om daarbij in acht te nemen 

wat het principiële theocratisch uitgangspunt was in de visie op geschiedenis; theocratie en 

predestinatie gingen hand in hand. Zoals de gereformeerde predikanten veronderstelden dat 

God het wereldgebeuren leidt, zo zou Hij ook de leiding hebben bij de besturing van een land 

en in die hoedanigheid kan er dan gesproken worden van een theocratie. 

1.4. Besluit

Uit het bovenstaande is gebleken dat het tweede Israëlidee een complex thema is waar niet 

eenduidig over gedacht wordt. In het historiografisch debat staan twee visies tegenover elkaar. 

Dat heeft duidelijk consequenties voor het interpreteren van de door de gereformeerde 

59 C. van Velzen, Kerkelyke Redevoering by het overlyden van W.K.H. Friso, ( Utrecht, 1752),384. Aangehaald 
bij Huisman, Neerlands Israël,55. 
60 C. van Velzen, Kerkelyke Redevoering, 368. Aangehaald bij Huisman, Neerlands Israël,56. 
61 Liefhebber, Korte Schets, 4. Aangehaald bij Huisman, Neerlands Israël,56. 
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predikanten gebruikte bijbelse analogieën. De tegenstanders van de verbondsopvatting hebben 

aangetoond dat er geen sprake kan zijn van een volksuitverkiezing. Het calvinisme kent geen 

volksuitverkiezing, maar is juist al vanaf het begin een internationale stroming. Bovendien 

leven wij nu in het nieuwe verbond. Sinds de komst van Jezus Christus is de verkiezing en 

verlossing individueel, en niet meer gerelateerd aan een volk of natie.  

Als besluit nog enkele opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek en studie naar het 

tweede Israël-idee. 

Allereerst past het hanteren en het toepassen van de bijbelse analogieën in de zeventiende 

eeuw. Het gebruik van deze analogieën was een middel om greep te krijgen op de situatie. 

Bovendien was het gebruik van analogieën een vertrouwd didactisch en pedagogisch middel 

om een boodschap over te brengen aan de toehoorders en het kerkvolk. 

Ten tweede moeten we een zekere distantie in acht nemen met betrekking tot dit thema. Want 

daarmee verkrijgen we meer grip op de complexe materie van het tweede Israëlidee. Het 

gevaar is groot dat door de hechte verbinding die er bestaat tussen het tweede Israël-idee en 

de gereformeerde theologische fundering er een te grote betrokkenheid ontstaat. Dat gevaar 

zou vooral aanwezig kunnen zijn bij de historicus uit de gereformeerde traditie die te weinig 

afstand neemt van zijn eigen theologische wortels. Daarom moeten wij niet teveel onze 

eenentwintigste-eeuwse kennis en vaardigheden projecteren op dit thema. Maar we moeten de 

zeventiende-eeuwse theologen meer laten spreken zonder dat onze kennis en interpretatie als 

een schaduw erover heen gelegd wordt. Daarmee doen we geen recht aan de eigenheid van 

het theologisch gedachtegoed en gevoelens van de zeventiende-eeuwer.

Als laatste is het tweede Israëlidee zeker nog niet verdwenen; het wordt nog steeds gehoord in 

de orthodoxe gereformeerde traditie. Dominee Kersten, voorman van de SGP, heeft dit idee 

zelfs nog verwoord vanaf de preekstoel. ‘God Zelf leidde ons uit Roomsche overheersing en 

vergaderde ons om de Banier des Evangeliums … Hij maakte ons het volk Zijner weide en de 

schapen zijner hand. Onze geschiedenis is een aaneenschakeling van Goddelijke wonderen.’62 

Het gedachtegoed van deze dominee is, ook na zijn overlijden, nog steeds van grote invloed in 

de orthodox-gereformeerde traditie, er daarmee is het tweede Israëlidee nog steeds niet 

verdwenen. 

62 M. Golverdingen, Ds.G.H. Kersten.Facetten  van zijn leven en werk (2e dr. Amersfoort, 1972),123.
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HOOFDSTUK II
Voetianen en Coccejanen binnen de Gereformeerde Kerk

Johan Huizinga heeft in zijn werk Nederlandse Beschaving in de zeventiende eeuw opgemerkt 

dat wij Nederlanders wel beter weten dan de vreemdeling die de mening was toegedaan dat de 

Republiek een calvinistische staat en calvinistisch land is geweest. Ondanks het feit dat door 

de Dordse Synode(1618-1619) de leer vastgesteld was binnen de staat, kan daaruit niet de 

logische consequentie aan verbonden worden dat het land, het volk en zijn beschaving een 

calvinistisch leefwijze hadden. Volgens Huizinga kan er niet gesproken worden van een 

staatskerk in de rechte betekenis van het woord, zoals het wel het geval was bij de 

Anglicaanse Kerk in Engeland. Het gereformeerde geloof was de heersende belijdenis in de 
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staat, begunstigd door de staat en er was zelfs sprake van een publiek monopolie. 63 Deze 

publieke kerk omvatte maar een beperkt deel van de bevolking; het was een te kleine groep 

om een stempel te kunnen drukken op de samenleving als geheel.64

In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de positie van de coccejanen en voetianen binnen 

de Gereformeerde Kerk in de Republiek. Het hoofdstuk is in twee delen opgesplitst. 

Enerzijds zal eerst de Gereformeerde Kerk an sich besproken worden. Deze kerk had een 

gesloten karakter en de vraag is hoe deze houding verklaard kan worden. De Gereformeerde 

Kerk had een moeizame verhouding met de overheid; er was niet altijd sprake van 

eensgezindheid en beiden dienden niet altijd hetzelfde belang. Om die reden zal de 

verhouding tussen overheid en de Gereformeerde Kerk besproken worden. En als laatste zal 

er gekeken worden naar de positie van de gereformeerden in de samenleving. Zij hadden een 

bevoorrechte kerk, maar impliceerde dat ook dat de gereformeerden een bevoorrechte positie 

hadden in de samenleving en de meerderheid vormden? Er zal blijken dat er gesproken kan 

worden van een bevoorrechte minderheid. 

Anderzijds zal in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk de ontwikkeling van de coccejanen en 

voetianen binnen de Gereformeerde Kerk besproken worden. Wat waren de belangrijkste 

geschilpunten tussen deze twee stromingen binnen de Gereformeerde Kerk. 

2.1. De Gereformeerde Kerk en samenleving

Voor Calvijn was de kerk ‘de ziel’ der menselijke samenleving, zoals de staat ‘het lichaam’ 

daarvan vormt. Het burgerlijk bestuur heeft zich enkel maar bezig te houden met wereldlijke 

zaken, met de belangen van het tijdelijke leven. De kerk daarentegen richt zich op de 

geestelijke reis die de gelovigen maken richting de eeuwigheid. 65 Deze tegenstelling die 

Calvijn naar voren bracht heeft geleid tot diverse conflicten in de praktijk van het kerkelijk en 

wereldlijk bestuur. Want deze bleken in elkaar over te lopen, veelal ten nadele van het 

kerkelijk bestuur. 

Het is een lastige opgave om te spreken over de Gereformeerde Kerk in de 17e eeuw. De 

gereformeerden in de eerste fase van het protestantiseringproces waren een bonte verzameling 

van stromingen en richtingen; er bestond geen eenheid binnen de gereformeerden. 
63 Johan Huizinga, Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw,(Amsterdam, 1998, 6e druk1e druk 1941),70.
64 J.J. Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’, De zeventiende eeuw, 10 
(1994),1,3.
65 S.Schoch, Calvijn’s beschouwing over kerk en staat, (Groningen, 1902),117v. Aangehaald door Bisschop, 
Sions vorst en volk,210. 
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Aan pluriformiteit en complexe verhoudingen, ook met betrekking tot theocratische aspecten, 

lijkt het niet ontbroken te hebben. Vooraf moet opgemerkt worden dat de Gereformeerde 

Kerk in deze tijd geen monopoliepositie had ten aanzien van de geloofsbeleving of een 

staatskerk was, maar enkel een dominante plaats innam temidden van andere protestantse 

groeperingen met een eigen kerkelijke structuur. 66 Verder is het lastig opgave om over de 

Gereformeerde Kerk te spreken omdat er binnen die kerk zelf ontwikkelingen waren die het 

bemoeilijkten om een coherent beeld te schetsen van de kerk. Een belangrijke ontwikkeling is 

de Dordse Synode in 1618-1619. Tijdens deze synode wisten de preciezen een nadrukkelijk 

stempel achter te laten. Daarom is het van belang om een kort overzicht te geven van de 

ontwikkeling van het protestantisme in de Nederlanden. 

2.1.1. Vroege ontwikkelingen binnen het protestantisme in de Nederlanden

J.J. Woltjer spreekt over een “veelkleurige hervorming’ als het over de Reformatie gaat die in 

de 16e eeuw gestalte kreeg. Volgens hem kan er beter gesproken worden van hervormingen, 

in het meervoud.67 Hij heeft daar een sterk punt, want vanaf het moment dat er sprake was van 

een reformatie kan er niet gesproken worden van een eenheid. Luther en Calvijn verschilden 

op diverse punten. Het doel waarnaar ze streefden was gelijk, de protestanten wilden 

loskomen van de doorgevoerde invloed van het katholicisme op allerlei terreinen van de 

maatschappij.

Woltjer verdeelt de hervormingen in enerzijds de negatieve reformatie; in wat zij afbrak en 

wat er daarvoor in de plaats kwam. In protestantse landen verdwenen de kloosters, aflaten en 

het ideaal van celibaat. Daartegenover stonden vele positieve reformaties. Dan moet er 

gedacht worden aan een eenheid door nadruk te leggen op de preek en de zang door de 

gemeente. Dat neemt niet weg dat onderling er grote verschillen bestonden tussen de 

protestanten. Strijdpunten waren onder andere het Avondmaal, de positie van de gelovige ten 

opzichte van God en de positie van de kerk. Een groot gedeelte van de gelovigen stelden zich 

onder het gezag van de wereldlijke overheid. Een strijdpunt was in hoeverre de kerk, 

onafhankelijk van de overheid, tucht moest kunnen uitoefenen en sancties moest kunnen 

opleggen aan leden die zich niet overeenkomstig de leer en de regels van de kerk gedroegen. 

Er moest nu ernst gemaakt worden met een echt christelijk leven. Het meest ideaal zou zijn 

als dat van binnenuit zou gebeuren, wellicht gestimuleerd door ‘broederlijke’ vermaning. Wat 

als deze vermaningen niet voldoende waren? Moest de kerk dan sancties op kunnen leggen, of 
66 Bisschop, Sions vorst en volk,23,213. Zie verder: A.Th. van Deusen, G.J.Schutte, Geleefd geloven.  
Geschiedenis van de protestantse vroomheid in Nederland, (Assen,1966).
67 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,2,3.
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was dit de taak van de christelijke overheid? De handhaving van de kerkelijke tucht is 

inherent aan de zuivere kerk volgens de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29, maar in de 

praktische uitvoering zijn bij de verschillende theocraten toch accenten te ontwaren. In theorie 

zijn er binnen het kader van de tucht over de levenswandel van de kerkelijke lidmaten twee 

uiterste mogelijkheden: of de nadruk komt te liggen op de eis van God, en dus de noodzaak 

tot zowel persoonlijke als collectieve levensheiliging. Dat betekende een strikte handhaving 

van de kerk. Of het accent werd gelegd op de positie van de kerk als geestelijke tegenhanger 

van de staat. Deze volkskerkgedachte zou onvermijdelijk leiden tot soepelheid in de 

toepassing van de kerkelijke tucht. Dat laatste werd voornamelijk aangehangen door de 

‘rekkelijke’ christenen. De calvinisten waren de mening toegedaan dat de kerkenraad vrij 

moest zijn om de kerkelijke tucht uit te kunnen oefenen en dat deze via de kerkelijke tucht 

ook ‘ongezonde’ leer moest kunnen tegenhouden. De kerkenraad moest hierin geheel 

zelfstandig kunnen opereren, onafhankelijk van de overheid, tenzij er sprake was van een 

echte christelijke overheid. In polemische of apologetische getinte geschriften en preken werd 

in de meeste gevallen door de theocraten expliciet verwoord dat Jezus de koning van de kerk 

is. Daaruit is dan de logische consequentie te trekken dat Jezus dat dan ook is van de 

constitutionele kerk. Daarmee werden de bepaalde pretenties van de overheid weersproken, 

maar dat gaf geen verandering in het feit dat de praktijk anders was en dat in de onderlinge 

relaties de burgerlijke overheid veelal de beslissende stem had.68 

Het is van belang om op te merken dat de reformatie niet enkel toebehoorde aan de 

protestanten. Niet iedereen brak met de gevestigde kerk. Veelal zou dat een schisma tot 

gevolg hebben waardoor de regionale kerk verscheurd zou worden met als gevolg grote 

maatschappelijke onrust. Deze mensen wilden de huidige kerk hervormen.Woltjer noemt deze 

mensen ‘protestantiserende’ katholieken. In strikte zin van het woord waren ze niet protestant, 

maar een losse verzameling van individuen die enkel die aspecten van het protestantse 

gedachtegoed overnamen die hen aanspraken. Destijds was de theologische tegenstelling nog 

niet duidelijk uitgekristaliseerd. Een groot gedeelte van de gelovigen waren overtuigd van het 

feit dat er een reformatie van de kerk noodzakelijk was, maar de grenzen tussen een 

katholieke reformatie en een protestantse reformatie waren nog niet scherp getrokken. 69

68 Ibidem,3-6. Bisschop, Sions vorst en volk,255,256.
69 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,1, 7. 
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We maken een sprong in de geschiedenis en komen terecht bij de Synode van Emden in 1571. 

Tijdens deze synode werd er een kerkorde aangenomen met een presbyteriaansynodaal 

karakter. De lokale kerk zou bestuurd worden door een kerkenraad, waarbij de predikanten, 

ouderlingen en diakenen door de leden uit de kerk gekozen werden. De lokale kerken kwamen 

een paar keer per jaar door middel van afgevaardigden bij elkaar in de classis. En om de twee 

jaar zou er een algemene synode worden gehouden. Het probleem van de kerkelijke tucht 

bleef bestaan. Ondanks deze kerkstructuur kon niet voorkomen worden dat de invloed van de 

overheid afnam in kerkelijke aangelegenheden. De magistraat bleef een belangrijke invloed 

uitoefenen bij het aannemen van een nieuw te beroepen predikanten. 

Uiteindelijk kreeg in de praktijk van de dag zowel de classes als de wereldlijke autoriteiten 

een vetorecht bij het benoemen van predikanten. De Nationale Synode van Dordrecht stelde 

in 1578 nadrukkelijk vast dat in de kerkenraads- en andere kerkelijke vergaderingen alleen 

kerkelijke zaken besproken dienden te worden.70 

2.1.2. Bevoorrechte minderheid

De orthodoxe calvinisten konden na de Synode van Dordrecht (1618-1619) een stempel 

drukken op de Republiek. Desondanks bleven zij een minderheid. Omstreeks 1620 was hun 

omvang ongeveer 20% van de totale bevolking.71 Ondanks het feit dat de calvinisten de 

overhand hadden in de Gereformeerde Kerk, stelt W.Nijenhuis dat er niet gesproken kan 

worden van een  ‘gereformeerde kerkstaat’, ‘een calvinistische theocratie’ of zelfs maar van 

‘een calvinistisch Nederland’. 72 Volgens A.C. Duke was de minderheidspositie van de 

orthodoxe calvinisten een bewuste keuze. De gereformeerden hielden vast aan het principe 

van een vrijwilligerskerk, ook al waren zij een publieke kerk geworden. Het gevolg was dat 

een persoon alleen lid kon worden als er belijdenis van het geloof was afgelegd, waar onder 

andere ook beloofd werd om zich aan de kerkelijke tucht te onderwerpen indien dat nodig 

bleek te zijn. De doelstelling was duidelijk; de Gereformeerde Kerk wilde geen 

allemansvriend zijn. 73 Wellicht is dat een verklaring voor het feit dat de  ‘liefhebbers van de 

gereformeerde religie’ een omvangrijke groep was. Een omschrijving die veel voorkomend 

was in de teksten van de 16e en 17e eeuw. Deze ‘liefhebbers’ kerkten regelmatig in de 

70 Groenhuis, De Predikanten,13.
71 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,3
72 W.Nijenhuis, ‘Religiegeschiedenis 1621-1648: kerk in het meervoud’, AGN VI (Haarlem, 1979),404, 
411.Aangehaald bij R.Bisschop, Sions vorst en volk,214.  
73 AC.Duke, ‘The ambivalent Face of Calvinism in the Netherlands 1561-1618’, in: Reformation and revolt in 
the Low Countries, (Londen/Ronceverte, 1990),269-293.
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Gereformeerde Kerk, maar zij hadden nog niet officieel belijdenis gedaan van de 

gereformeerde religie; zij waren nog niet als lidmaten van de gemeente toegetreden

In praktijk betekende dat zij niet onder de kerkelijke vermaning vielen en alleen vriendelijk 

tot toetreding aangemoedigd werden als men daarvoor gegronde redenen had. En het is ook 

bekend dat de kerkenraden voorzichtig waren met het aannemen van lidmaten. 74 

De bovenstaande constatering van de beslotenheid van de Gereformeerde kerk staat haaks op 

de functie van de publieke kerk, met als gevolg dat deze tegengestelde richtingen van de 

overheid en de kerk tot een hooglopend conflict kwam tussen de rekkenlijken en de preciezen 

in 1618.

Woltjer geeft drie redenen aan waarom de orthodoxe calvinisten, ondanks het feit dat ze een 

minderheidspositie bekleedden, een stempel hebben kunnen drukken op de publieke kerk. 

Allereerst was dat gelegen in hun vastbeslotenheid en hun goede organisatie. Dit werd 

versterkt door dat zij de overtuiging waren toegedaan dat dit de wil van God was.

Ten tweede speelde de oorlogsomstandigheden de calvinisten in de kaart. Zo zou Philips II 

indirect de calvinisten in het zadel geholpen hebben. Een minderheid van de Staten was de 

calvinistische leer toegenegen en de anderen durfden het niet aan om op een breuk aan te 

sturen met de  ‘precieze’ calvinisten en om die reden hebben de voorstanders van een open 

kerkmodel nooit doorgezet. Groenhuis voegt daar verder nog aan toe dat de invoering van de 

Gereformeerde Kerk een consolidatie van de verworven zelfstandigheid was. De samenhang 

tussen de constituering van de Gereformeerde Kerk en het veilig stellen van de revolutie is 

voor hem overduidelijk. Dat toont hij aan met de situatie in Amsterdam in 1578; toen de 

alteratie waarmee de katholieke stadsregering werd afgezet een feit was geworden werd bijna 

gelijktijdig de Gereformeerde Kerk geïnstitutionaliseerd. 75

De grote verscheidenheid onder de niet-calvinisten is de derde oorzaak waardoor de 

calvinistische minderheid de publieke kerk heeft kunnen beheersen. Zij vonden tegenover 

zich geen meerderheid, maar andere minderheden.76 

Het leek of de Gereformeerde Kerk een grote groei doormaakte na 1620. Maar daar moeten 

enkele kanttekeningen bij geplaatst worden. Er moet opgemerkt worden dat de Gereformeerde 

Kerk een publieke kerk was en in die hoedanigheid doopte zij alle kinderen die in de kerk 

74 A. TH van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt,
(Franeker, 1993 3e druk, 1e druk 1974),128, 129, 131.
75 Groenhuis, De Predikanten,14.
76 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,14-17. 
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werden gebracht. De 17e-eeuwse kerk kende geen doopleden. De reden daarvoor was dat de 

Gereformeerde Kerk als publieke kerk fungeerde en in die hoedanigheid voor het hele volk de 

doop aan alle kinderen toediende. Een kind werd niet gedoopt omdat de ouders christenen 

waren, maar omdat het kind zelf tot de christenheid behoorde.77

Veel van deze doopleden deden echter geen belijdenis, maar werden wel tot de 

Gereformeerden gerekend, zodat er een percentage ontstond van 68%. 78De Gereformeerde 

Kerk was weliswaar een publieke kerk, maar werd gedragen door een minderheid. De 

overheid liet het toe dat de kerk de tucht uitoefende, maar alleen bij de vrijwillige leden en 

dus niet over de gehele bevolking. 

Toch had de Gereformeerde Kerk de pretentie om een stempel te drukken op de samenleving. 

Uit opportunisme of uit overtuiging vervulde de overheid de wensen van de Gereformeerde 

Kerk. Veelal leken de wetten op calvinistische leest geschoeid te zijn maar als ze onvoldoende 

steun vonden in de publieke opinie, dan kwam er van de uitvoering weinig terecht. Daar komt 

bij dat het de Gereformeerde Kerk ten ene male ontbroken heeft aan ( financiële) 

mogelijkheden om vanuit een positie van gelijkwaardigheid een theocratisch-bepaalde 

verhouding met de burgerlijke overheid af te dwingen. Er kan daarom niet gesproken worden 

van een calvinistische staat en evenmin van een ‘corpus christianum’ zoals die gevonden werd 

in de katholieke wereldbeschouwing.79 De gereformeerde mochten een façade ophouden, 

maar daarachter kon iedereen in een zeker opzicht zijn eigen weg bepalen. Daardoor was er 

ruimte voor andere minderheden. 80 

Groenhuis is een andere mening toegedaan. Want juist door de vestiging van de calvinistische 

Gereformeerde Kerk kregen de andere reformatorische stromingen het moeilijk.

Vanwaar dit verschil in opvattingen? Groenhuis geeft aan dat door middel van disputen, 

meestal door de overheid georganiseerd en betaald, de gereformeerde predikanten en 

77 Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen,135,136.
78 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,19.
79 Corpus christianum was het katholieke standpunt ten aanzien van de positie van de kerk in het politieke en 
maatschappelijke leven.  De heerschappij van Christus kon slechts gestalte krijgen door middel van Zijn kerk, 
dat wil zeggen in de erkenning van haar hoogste gezagdrager, de paus. Die heerschappij betreft niet alleen het 
terrein van de kerk, maar de totale schepping. Erkenning van het koningschap van Christus hield dus 
onvermijdelijk in: erkenning van de paus als hoogste drager van het Goddelijke gezag over Zijn schepping en 
onderwerping aan hem. Het is duidelijk dat de autoriteit van wereldlijke overheden slechts een afgeleide 
autoriteit was: afgeleid immers van de Goddelijke, dat is pauselijke autoriteit.Het was ondenkbaar dat de 
wereldlijke overheden het Goddelijke gezag zouden ontkennen of negeren. Van geestelijke vrijheid, in welke 
vorm dan ook, kon dus onmogelijk sprake zijn. Een instelling als de Inquisitie daarentegen was een logisch 
gevolg van deze middeleeuwse visie. Zie: R.Bisschop, ‘Theocratie als levensbeschouwing’, 
http://openorthodoxie.literatesolutions.org/archief/overig/document.2005-09-28.7820178288

80 Woltjer, ‘De plaats van de calvinisten in de Nederlandse samenleving’,19,20. Bisschop, Sions vorst en 
volk,256. 
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hoogleraren probeerden de doopsgezinde, lutherse en andere protestanten van de 

calvinistische waarheid te overtuigen. De gereformeerden probeerden door middel van 

belijdenisgeschriften en het streven naar de invoering van een algemene kerkorde de 

verschillende protestantse stromingen onder één gezamenlijke noemer te krijgen.81 

Wellicht heeft dat te maken met de overtuiging die men was toegedaan dat de Republiek een 

uitverkoren natie was. Daaruit vloeit voort dat de calvinistische, lees Gereformeerde Kerk, de 

enige ware ‘zaligmakende’ kerk was en die hoedanigheid werd gepoogd om de kerk zuiver te 

houden en beperkt van omvang was. 

Uit het bovenstaande is gebleken dat het gesloten karakter van de  Gereformeerde Kerk een 

bewuste keuze was. Het doel was om de kerk zuiver te houden. Dat blijkt uit het selectief 

aannemen van nieuwe lidmaten. En de tucht was een middel om het leven van de leden in 

goede banen te leiden. Deze positie van de Gereformeerde Kerk werd ook deels door de 

overheid in stand gehouden. Desondanks wilde de overheid een brede volkskerk en dat heeft 

tot conflicten geleid, met als hoogtepunt de Synode van Dordrecht in 1618-1619, wat een 

overwinning betekenden voor de preciezen.

2.2. Coccejanen en Voetianen

Zoals al duidelijk is geworden kan de Gereformeerde Kerk niet als een eenheid gezien 

worden. In de tweede helft van de 17e eeuw was er binnen de Gereformeerde Kerk sprake van 

diverse stromingen. J.van den Berg noemt deze diversiteit dan ook treffend het 

stroomlandschap van de Gereformeerde Kerk. Deze twee stromingen, coccejanen en 

voetianen, verhielden zich tamelijk vreedzaam tot elkaar, maar er waren ook tijden dat ze 

elkaar zeer slecht konden verdragen in dit stroomlandschap.82 

In dit tweede gedeelte van het hoofdstuk zal de positie van de coccejanen en voetianen binnen 

de Gereformeerde Kerk besproken worden. Hoe verhielden zich zij tot elkaar binnen de kerk? 

Wat waren de belangrijkste geschilpunten in theologisch opzicht? 

2.2.1 Positie binnen de Gereformeerde Kerk

81 Groenhuis, De Predikanten,18.
82 J.van den Berg, ‘Het stroomlandschap van de Gereformeerde Kerk in Nederland tussen 1650 en 1750’, in : 
F.G.M.Broeyer, E.G.E. van der Wall (red.), Een richtingstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en 
Coccejanen 1650-1750 (Zoetermeer, 1994),9.

42



In dit gedeelte zal de positie van de beide richtingen in de Gereformeerde Kerk geanalyseerd 

worden. Vooraf is van belang om kort in te gaan op de stand van zaken betreffende het 

onderzoek over de positie van de coccejanen en voetianen in de Gereformeerde Kerk. 

2.2.2. Stand van zaken

In de bestaande secundaire literatuur wordt de positie van de coccejanen en voetianen binnen 

de Gereformeerde Kerk niet uitvoerig besproken, althans niet structureel, maar zijdelings. In 

1993 vond er een symposium plaats die gewijd was aan het thema: ‘Voetianen en coccejanen 

in de 17e en 18e eeuw’, en naar aanleiding daarvan is de bundel Een richtingstrijd in de 

Gereformeerde Kerk verschenen. De bundel wil inzicht verschaffen in de doorwerking van de 

ideeën van Gisbertus Voetius en Johannes Coccejus in de tweede helft van de 17e en de eerste 

helft van de 18e eeuw. De bundel in zijn totaliteit wil iets laten zien van de wijze waarop en de 

achtergrond waartegen de discussie tussen deze twee hoofdrichtingen in de Gereformeerde 

Kerk werd gevoerd. Dit is tevens de enige bundel die een constructieve vergelijking trek 

tussen de coccejanen en voetianen binnen de Gereformeerde Kerk. Deelaspecten van de beide 

hoofdrichtingen kunnen daarentegen zich wel verheugen in de belangstelling. Om die reden is 

deze bundel van groot belang als uitgangspunt en overzichtswerk in de bespreking over de 

coccejanen en voetianen binnen de Gereformeerde Kerk.

2.2.3. De gereformeerde verdeeldheid in de tweede helft van de 17e eeuw

In 1651 kwam er een einde aan het proces van de publieke erkenning van de gereformeerde 

religie tijdens de Grote Vergadering van de zeven provinciën, waar zij als godsdienst van de 

staat werd erkend. De theocratische eisen die de kerk ventileerde door middel van de 

gedeputeerden werden niet ingewilligd. Van de Berg stelt dat het uur van de consolidatie 

tevens het uur van de waarheid was; duidelijk werd hoe beperkt de invloed van de kerk was.83 

In de tweede helft van de 17e eeuw ontstond de school van Voetius. Deze school stond voor 

een onafhankelijkheid van de kerk tegenover de overheid. Daaruit vloeit voort dat zij 

consequente verdedigers waren van het zuiver-presbyteriale stelsel. De coccejanen staan 

toleranter bekend en zijn volgzamer ten aanzien van de overheid dan de voetianen. 84

Ondanks het feit dat er sprake is geweest van diverse conflicten tussen de voetianen en 

coccejanen, moet volgens Van den Berg duidelijk zijn dat deze conflicten plaatsvonden 

binnen de omheining van de Dordse orthodoxie, waar ook de coccejanen niet van af wilden 

83 Van den Berg, ‘Het stroomlandschap’,16.
84 Ibidem,17. Groenhuis, ‘Calvinism and national consciouness’,130.
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wijken. 85 E.G.E. van der Wall schetst daarentegen een ander beeld.86 Het conflict tussen de 

coccejanen en voetianen verkreeg steeds meer het karakter van de strijd tussen Gomarus en 

Arminius, en wat uitliep op de Synode van Dordrecht. De coccejanen waren in de 

veronderstelling dat zij door de voetianen uit de kerk zouden worden gezet, zoals de 

remonstranten in 1618. Door de politieke ontwikkelingen en strubbelingen waren de 

voetianen in staat om de boventoon te voeren. En vanuit deze positie verzochten de voetianen 

in 1694 stadhouder-koning Willem III ( begunstiger) om een nationale synode bijeen te 

roepen om een einde te maken aan de controversen met de coccejanen. Tegen de verwachting 

in willigde Willem III de eis niet in. Wel liet hij zowel de Staten van Holland als van 

Westfriesland een reglement uitvaardigden om de rust en vrede in de kerken te waarborgen. 

Om dat te realiseren mochten alleen predikanten van een ‘moderaet en vreedzaam humeur’ 

beroepen worden. 87

2.2.4. De coccejaanse en voetiaanse verhouding in politiek perspectief

Uit bovenstaande vloeit logischerwijze de politieke consequenties en standpunten uit de 

theologische controversen. De twisten stonden niet los van de samenleving en door de 

verwevenheid van kerk en overheid speelden de debatten buiten de universiteitsmuren af.

Want hoe verhielden de coccejanen en voetianen zich ten opzichte van de overheid? Welke 

rol zagen zij weggelegd voor de overheid met betrekking tot de kerk? Het belang hiervan is 

gelegen in het feit dat in het tweede Israël-idee een prominente rol is weggelegd voor de 

politieke situatie en verhoudingen. En daarom is het belang om na te gaan of er sprake is van 

verschillen tussen deze twee stromingen binnen de Gereformeerde Kerk ten aanzien van deze 

vragen.

Hoe de kerkelijke en wereldlijke overheid zich tot elkaar moesten verhouden, zorgden voor 

meningsverschillen tussen de coccejanen en voetianen. De invloed van de overheid op het 

functioneren van de kerk was toegenomen sinds het ontstaan van de Republiek. De 

coccejanen waren de mening toegedaan dat de kerk zich aan de zorg en bemoeienis van de 

overheid moest overgeven. Henricus Ravesteyn (1692-1749), een coccejaans theoloog was de 

mening toegedaan dat de overheid en kerk een symbiotisch geheel moesten vormen, waarbij 

de zelfstandigheid van beide bewaard zou blijven. De overheid gaat niet over interne 

85 Van den Berg, Het stroomlandschap’,19.
86 E.G.E. van der Wall, ‘Profetie en providentie: de coccejanen en de vroege Verlichting’, in: P.Bange, 
C.Graafland, A.J. Jelsma, A.G. Weiler (red.), Kerk en Verlichting, (Zwolle, 1990),29-37.
87 Van der Wall, ‘Profetie en providentie’,30. 
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kerkelijke aangelegenheden, maar zij moet wel alles er aan gelegen laten om het kerkelijk 

werk in de samenleving mogelijk te maken. De kerk dient zich niet onafhankelijk te gedragen 

ten opzichte van de overheid.88 Wellicht heeft dat te maken met het feit dat de coccejanen 

veelal nauwe banden onderhield met de staatsgezinde partij. Dat was diametraal tegengesteld 

aan hetgeen de voetianen voor ogen stond, namelijk de kerkelijke zelfstandigheid in interne 

aangelegenheden. 89 Zij volgden daarentegen meer de lijn van Calvijn die een voorstander was 

van het presbyteriaanse, onafhankelijke kerkmodel. 

In grote lijnen kan verondersteld worden dat de voetianen over het algemeen orangist waren. 

Dat betekende niet dat de voetianen in de praktijk van alle dag zich keerden tegen de 

magistraten en regenten. Anderzijds dient opgemerkt te worden dat deze scheidslijnen niet 

scherp afgebakend waren in de vorm van ideologische tegenstellingen.90 Want zo stelt Van 

der Bijl: ‘in het pre-organisationele stadium van de toenmalige maatschappij waren 

persoonlijke relaties als cement voor samenwerking van groter betekenis dan politieke 

programma’s’.91 Anderzijds dient opgemerkt te worden dat er in deze periode nog niet 

gesproken kan worden van ideologische tegenstellingen, daar is pas van een later tijdstip 

sprake van, zoals Kosselleck heeft aangetoond. 

Uit het verlengde hiervan mag niet de conclusie getrokken worden dat de coccejanen de 

rijkere burgerij vertegenwoordigden en dat de voetianen uit het gewone volk zou voortkomen. 

Er is immers gebleken dat er onder voetianen theologen waren die nauwe banden hebben 

gehad met het patriciaat. De praktijk laat volgens Bijl het tegenovergestelde zien. Vele 

coccejaanse theologen waren afkomstig uit het gewone volk terwijl vele voetiaanse theologen 

uit de hogere sociale en economische klassen kwamen. Bekende voorbeelden zijn Van 

Lodenstein en de Teellinck’s die afkomstig waren uit het patriciaat.92

 

2.3. Theologische uitgangspunten van de coccejanen en voetianen

Het is zinvol om nu nader in te gaan op de theologische uitgangspunten van zowel de 

voetianen als de coccejanen. Hierdoor wordt de positie van de beide stromingen duidelijker 

binnen de Gereformeerde Kerk. 

88 Bisschop, Sions vorst en volk,205.
89 M. van der Bijl, ‘De tweedracht van voetianen en coccejanen in politiek perspectief’, F.G.M.Broeyer, E.G.E. 
van der Wall (red.), Een richtingstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en Coccejanen 1650-1750 
(Zoetermeer, 1994),75.
90 W. .J. van Asselt, Johannes Coccejus. Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen, 
(Heerenveen, 1997),270. 
91 Van der Bijl, ‘De tweedracht van voetianen en coccejanen in politiek perspectief’,76. 
92 Ibidem,88,89. W. .J. van Asselt, Johannes Coccejus,270. 

45



Er was destijds, in de 17e en 18e eeuw, geen duidelijkheid of de verschillen die er bestonden 

tussen de coccejanen en voetianen wel dogmatisch van aard waren. De verschillen 

concentreerden zich op enkele aspecten die op dat moment van belang waren voor de praktijk 

van de gemeente en de gelovigen, en die niet zozeer de inhoud van het geloof betroffen. De 

geschilpunten kwamen voort uit de verschillende visies op de verhouding tussen het Oude en 

het Nieuwe Testament en specifiek op de uitleg van de profetische delen daarvan. Dit zorgde 

voor verschillende uitkomsten met betrekking tot de geloofspraktijk. Een ander belangrijk 

aspect is de verbondsopvatting.93

2.3.1. Voortbouwend op traditie? 

De navolgers van Voetius konden niet teruggrijpen op een vaststaand geloofssysteem 

ontwikkeld door Voetius. Hij had namelijk geen ‘handboek’ van de dogmatiek nagelaten aan 

zijn geestverwanten. Hij heeft wel diverse verhandelingen en disputaties geschreven waarin 

alle denkbare onderwerpen besproken zijn, maar een compleet systematisch theologisch 

raamwerk heeft hij niet ontwikkeld.  De voetianen deden niets anders dan de al bestaande 

systematisering van de geloofsleer voort te zetten. De voetiaanse dogmatiek en 

systematisering ging verder op het traditionele spoor. Concreet betekende dat er aangehaakt 

werd bij hetgeen al direct na de Reformatie aan geloofssystematiek was ontwikkeld. 94

De navolgers van Coccejus waren meer zelfstandige theologen. Uiteraard was in hun 

theologisch denken en theologiebeoefening sporen aanwezig van Coccejus, maar zij namen de 

vrijheid om daarvan af te wijken als zij een andere visie hadden. Dat betekende in de praktijk 

dat er een grote mate van variatie binnen de coccejaanse stroming aanwezig was.95 

2.3.2. Hermeneutisch principe

In de gehanteerde hermeneutiek van de voetianen was het vooral te doen om de letterlijke en 

de historische verklaring van het gedeelte uit de Bijbel. Een ander kenmerkend aspect van 

theologiebeoefening binnen de voetiaanse traditie is het veelvuldig waarschuwen tegen 

‘andersdenkenden’. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de voetianen een nauwe 

verbinding wilden tussen de handhaving van de gereformeerde leer en de 

belijdenisgeschriften. 96 Er werd niet alleen gewaarschuwd tegen ‘andersdenkenden’, maar er 

93 C.Graafland, ‘Structuurverschillen tussen voetiaanse en coccejaanse geloofsleer’, F.G.M.Broeyer, E.G.E. van 
der Wall (red.), Een richtingstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en Coccejanen 1650-1750 (Zoetermeer, 
1994),28,29. 
94 Graafland, ‘Structuurverschillen tussen voetiaanse en coccejaanse geloofsleer’,29,30.
95 Van der Wall, ‘Profetie en providentie’,30,31.
96 Bisschop, Sions vorst en volk, 46.

46



klonk ook een duidelijke oproep door in de preken van Voetius om de ‘ongelovigen’ te 

benaderen, te bekeren met de boodschap van de Bijbel.97 

De coccejanen wilden daarentegen meer ‘bijbelse theologen’ zijn. Zij streefden in die 

hoedanigheid niet naar een complete en letterlijke handhaving van de gereformeerde 

dogmatiek, maar zij sloegen zijwegen in. De coccejanen richten zich ook op de letterlijke 

verklaring van de Bijbelstekst, maar met dit verschil ten opzichte van de voetianen, dat de 

theoloog de verborgen zin en betekenis daarvan moest ontdekken. De ‘sinnebeeldige 

godgeleerdheid’ als analogisch principe diende als middel om de bijbelse profetieën te 

‘decoderen’ en te actualiseren. De zeven-periodenleer diende hierbij als een hermeneutisch 

principe voor de coccejanen. 98 Zij gingen verder dan de voetianen, door op een hoger 

betekenisniveau de Bijbeltekst te verklaren.

2.3.3. Theologia  prophetica

Een belangrijk geschilpunt tussen de coccejanen en voetianen was de zogenaamde theologia  

prophetica, profetische godgeleerdheid. Eerst zal nader beschouwd worden wat deze vorm 

van theologiebeoefening inhield en wat de consequenties daarvan waren met betrekking 

tussen de verschillen tussen coccejanen en voetianen . In het verlengde hiervan zal ten tweede 

de zevenperiode-leer van de coccejanen geanalyseerd worden. Deze periodenleer is namelijk 

verbonden aan de theologia prophetica. Ook dit laatste zorgde namelijk voor controverses 

met de voetianen. Maar dat niet alleen, maar heeft dit geschilpunt ook betrekking op het 

thema, het tweede Israël-idee? Dat is de vraag die aan het einde pas geantwoord kan worden 

en daarom in deze hoedanigheid hier besproken zal worden. 

In essentie komt het hierop neer dat de theologia prophetica een wetenschappelijke 

benadering en uitleg is van de bijbelse profetieën. Door de profetieën te bestuderen begaven 

de theologen zich op het terrein van de exegese. Daarmee ging het de theologen om de 

bijbelse hermeneutiek, welke regels moeten er gehanteerd worden bij de uitleg van de bijbelse 

profetieën? Dat was de kern van de profetische theologiebeoefening. Het doel was om inzicht 

te verschaffen tussen de samenhang van de bijbelse profetieën en de geschiedenis van het 

nieuwe verbond, vanaf het begin, dus de Hemelvaart van Jezus  tot aan de wederkomst van 

Christus. Om verwarring te voorkomen moet duidelijk zijn dat profetische uitleg iets anders is 

dan vergeestelijking van bijbelse profetieën. Maar profetische uitleg is daarentegen juist als er 
97 M. van Campen, ‘Voetius en Coccejus over de Joden’, Documentatieblad Nadere Reformatie, vol.16 (1992) 
afl.1 (voorjaar),6. 
98 Bisschop, Sions vorst en volk, 46,48,52.
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geconstateerd kan worden dat er overeenkomsten bestaan tussen de bijbelse profetische 

patronen en het verloop van de geschiedenis nadien. Volgens Coccejus kan er van profetie 

gesproken worden als er sprake is van hetzelfde patroon in de geschiedenis als die te vinden 

zijn in de bijbelse profetieën. Deze bijbelse profetieën gingen voor Coccejus fungeren als een 

model waaraan de ontwikkeling van de kerk en van de geschiedenis in het algemeen mee 

geduid kon worden. De profetische theologiebeoefening had volgens Coccejus ook nog een 

ander doel, namelijk om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen; hiermee ‘leert men Gods 

zorg jegens ons kennen, de oordelen over Gods vijanden verstaan en de ware van de valse 

kerk onderscheiden. Men kan zich daardoor voorbereiden op de toekomst, zich in het heden 

getroost weten en God een nieuw lied zingen’. De profetische theologie had zowel een 

apologetisch als een ethisch motief; om de atheïsten te overtuigen van het goddelijk karakter 

van de Bijbel en van het bestaan van God.99 Dus het betrof niet alleen dogmatisch en 

hermeneutisch principe, maar het diende tevens een hoger doel, ter versterking en 

standvastigheid van de gelovige. 

De profetische theologiebeoefening had een duidelijk toekomstperspectief. In heel zijn visie 

op de geschiedenis is er een grote mate van dynamiek.100 Heel de ontwikkeling van de kerk en 

de loop van de geschiedenis waren gericht op de voltooiing van het rijk van God. Die weg 

daarheen ging niet altijd over rozen, maar er werden ook doornen en distels gevonden in de 

gedaante van de antichrist die vorm werd gegeven onder andere door de paus. Hierin is 

duidelijk affiniteit te bespeuren met het lineaire geschiedbeeld, op basis van het bijbelboek 

Openbaring. Dit boek is voor Coccejus het uitgangspunt in zijn zeven periodenleer, waar wij 

later op terug zullen komen. 

In het bijbelonderzoek gingen deze theologen uit van het principe van een harmonisch 

concept ( harmonia prophetiarum 101 ) met betrekking tot de Bijbel. Dat blijkt onder andere 

uit de veelgebruikte termen zoals ‘keten’ of draad’. Alle bijbelse profetieën waren harmonisch 

aan elkaar verbonden en samen vormden ze een onbreekbaar snoer. Dit snoer was het teken 

van de voorzienigheid van God, volgens de principes van de theologia prophetica. 102 Door de 

verbintenis met de Voorzienigheid werden de historische gebeurtenissen geïnterpreteerd als 

vervulling van de bijbelse profetieën. Profetie en Voorzienigheid zijn binnen dit concept niet 

99 Van Asselt, Johannes Coccejus, 179,180. W.J. van Asselt, ’Pierre de Joncourt en zijn protest tegen de 
coccejaanse exegese in het begin van de 18e eeuw’, in: F.G.M.Broeyer, E.G.E. van der Wall (red.), Een 
richtingstrijd in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en Coccejanen 1650-1750 (Zoetermeer, 1994), 157.
100 Van Campen, ‘Voetius en Coccejus over de Joden’, 9,10.
101 Van Asselt, Johannes Coccejus, 233.
102 Van der Wall, ‘Profetie en providentie’,31.
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van elkaar te scheiden en dienen als ondersteuning van het goddelijk karakter en 

overtuigingskracht van de Bijbel.103 

Dit bovenstaande zorgde, zoals is opgemerkt, voor een conflictueuze verhouding tussen de 

coccejanen en voetianen.  Terwijl de voetianen ook gebruikt maakten van typologie, 

analogische principes en de van de waarde van profetische teksten in het Oude Testament 

erkenden. Maar zij wezen de wijze waarop het door de coccejanen gehanteerd werd af.  Als 

de Bijbel geen aanleiding en inzicht geeft in de vervulling van een profetie, dan mag volgens 

een voetiaan de exegeet de ‘verborgenheden Gods’ niet proberen te doorgronden. In feite 

getuigt het van hoogmoed als dat wel gedaan wordt. 104

Dit genre, de profetische theologie, werd door de voetianen beschouwd als een kenmerk van 

de ‘novateurs’, de mannen van de nieuwe studie, de ‘rationalisten’. 105 De coccejanen werden 

in verband gebracht met de Verlichting, vandaar het verwijt van rationalisme dat tegengesteld 

is aan het bevindelijke karakter van de voetianen. De coccejanen zouden de eigenheid van de 

Bijbel niet meer respecteren, maar het Bijbelonderzoek onderwerpen aan de rationalistische 

wetenschappelijke methode zoals deze tot stand zou zijn gekomen in de periode van de 

Verlichting.

Maar volgens Van der Wall is het juist opmerkelijk en verbazingwekkend dat de voetianen 

zich negatief uitlieten over de theologia prophetica. Zij toont aan dat vertegenwoordigers van 

de voetiaanse traditie, onder andere Jacob Koelman, Johannes à Marck en Willem à Brakel 

niet afkerig waren van de studium propheticum. De coccejaanse uitwerking van de profetische 

theologie daarentegen werden door hen verworpen, ook de kenmerkende zeven periodenleer 

van de kerkgeschiedenis werd verworpen. 106 

W.J. van Asselt toont aan dat ook typologie, allegorie, uitleg van profetische teksten aanwezig 

waren in de voetiaanse hermeneutiek. De voorwaarde die aan dit principe werd verbonden 

was de dat alleen de Bijbel zelf er aanleiding toe zou moeten geven. De grote fout die 

Coccejus volgens Voetius maakte was het feit dat hij zich de vrijheid toeeigende om zelf 

overal in de Bijbel op zoek te gaan naar typen, allegorieën en zinnebeelden. Voor Voetius was 

een rechtgeaarde uitleg van profetieën juist het feit dat voordat een profetie zijn uitwerking 

heeft deze voor de mensen verborgen is. De uitkomst bepaald al dan niet of een profetie op de 

103 Ibidem,32. 
104 Bisschop, Sions vorst en volk,45, 47.
105 Van der Wall, ‘Profetie en providentie’,33.
106 Ibidem.
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juiste wijze is uitgelegd. 107 Het kenmerkende verschil is duidelijk. Voetius was de mening 

toegedaan dat dus een profetie op zijn merites beoordeeld kan worden als de profetie in 

vervulling is gegaan. Hij zoekt duidelijk de veilige kant van de uitleg. Terwijl Coccejus de 

profetieën, samen met de Voorzienigheid ziet als een middel om de ontwikkeling van de kerk 

en de loop van de geschiedenis daaraan af te meten.

Binnen de voetiaanse traditie bestond de vrees voor ‘exacte’ profetieën en werd er juist meer 

de nadruk gelegd op de boeteprediking en de persoonlijke benadering  van de toekomst en de 

dood. De rol van de enkeling in de zogenaamde heilsgeschiedenis werd als uitgangspunt 

genomen, terwijl de coccejanen in hun exegese een grotere betrokkenheid lieten zien ten 

aanzien van de wereld en de geschiedenis, en specifiek de geschiedenis van de kerk die op 

weg is naar haar voltooiing. 108

2.3.4. De zeven periodenleer

In aansluiting hierop is het belang om de zeven periodenleer te bespreken. Deze term is al 

enkele male gevallen, en het vraagt om een specificeerde uitleg.  

Coccejus en zijn navolgers waren niet uniek in het ontwerpen van de zeven periodenleer, 

maar zij bouwden voort op hetgeen in het verleden hierover was gepubliceerd. Dit aspect van 

de theologie is vooral terug te vinden in de commentaren die Coccejus heeft geschreven. De 

bijbelgedeelten die hij aanmerkte als zijnde profetieën kaderde hij in het raamwerk van de 

geschiedenis van het rijk van God en in de zeven perioden van de kerk. Deze ontwikkeling 

zag Coccejus als een vorm van bevrijdingsgeschiedenis. Het rijk van vrede en vrijheid waarin 

alleen God gediend wordt, zal pas gerealiseerd worden als alle machtsposities van de mensen 

zijn opgeheven.109 Zo dient de geschiedenis ook opgevat te worden, wat in het teken staat van 

de ‘reis’ van het koninkrijk van God. 

Zoals al is opgemerkt heeft Coccejus in diverse geschriften zich uitgelaten over de zeven 

periodenleer. We zullen nu nader ingaan op de vraag wat deze visie op de geschiedenis 

inhield. Coccejus baseert zich daarbij op de brieven aan de zeven gemeenten in Azië, 

beschreven in het bijbelboek Openbaring van de apostel Johannes.  Zoals al is opgemerkt is 
107 Van Campen, ‘Voetius en Coccejus over de Joden’, 8. W.J. van Asselt, ’Pierre de Joncourt en zijn protest 
tegen de coccejaanse exegese in het begin van de 18e eeuw’,159,
108 Van Asselt, ’Pierre de Joncourt en zijn protest tegen de coccejaanse exegese in het begin van de 18e 

eeuw’,161,163.
109 Van Asselt, Johannes Coccejus,233.
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deze indeling van de geschiedenis niet nieuw. Velen zijn Coccejus daarin voorgegaan, hij 

heeft niet anders gedaan dat voortbouwen op hetgeen al voorhanden was.

De eerste periode (de periode van Efeze) heeft zijn aanvang genomen vanaf het moment dat 

Jezus naar de hemel opgevaren is. Deze periode werd beëindigd met de verwoesting van de 

Jeruzalem in het jaar 70. In deze periode is het begin gelegd van de verkondiging van de 

bijbelse boodschap aan de heidenen; de niet-gelovigen. 

De tweede periode (de periode van Smyrna) staat in het teken van de Joodse oorlogen. Voor 

Coccejus moeten deze oorlogen opgevat worden als gericht tegen en over de Joden. De 

verwoesting van de tempel, die het gevolg was van deze oorlogen, zag hij als het startmoment 

van het feit dat het rijk van Israël over op de andere volkeren was gegaan.110 Hiermee geeft 

Coccejus impliciet aan dat de beloften in het Nieuwe verbond dus niet meer aan landsgrenzen 

gebonden is. En dat is van belang voor de vraag of er wel of niet sprake was van een exclusief 

verbond van God met de Republiek. Hierop zal later teruggekomen worden.

De derde periode ( de periode van Pérgamus) begint ten tijde van keizer Constantijn de Grote 

(ca.280-337). Deze keizer maakte definitief een einde van de vervolging van christenen in zijn 

rijk. Voor Coccejus staat vast dat in de derde periode de profetie van het duizendjarig rijk in 

vervulling is gegaan. Deze periode is als een opmars en voorbereiding voor de antichrist in de 

gedaante van de paus. Deze periode duurt tot aan de tijd van Lodewijk van Beieren (1282-

1347).  Naar het oordeel van Coccejus heeft deze vorst als laatste weerstand geboden tegen de 

pauselijke aanspraken op de wereldlijke macht. 

De vierde periode ( de periode van Thyatira) wordt gekenmerkt door het feit dat het rijk van 

Christus te maken krijgt met een toename van tegenstand door het rijk van de antichrist, het 

pausdom. Ondanks de toename van tegenkrachten blijft Christus toch regeren in deze periode. 

Daaruit blijkt dat Christus de kern is van zijn geschiedbeschouwing, namelijk Hij is koning 

van het rijk ten alle tijde. Het pausdom was het grootste struikelblok in de vooruitgang van het 

rijk van Christus volgens Coccejus.  

De tijd van de Reformatie vormt de vijfde periode (de periode van Sardis). De antichrist werd 

een gevoelige slag toegebracht en de vrijheid kreeg weer de ruimte. Coccejus vergelijkt deze 

‘bevrijding’ met de uittocht van de Israëlieten uit de Babylonische gevangenschap. Het 

hoogtepunt in deze tijd vormde de godsdienstvrede van Augsburg (1555); hiermee gloorde er 

weer hoop aan de horizon van de christenen. Desondanks schildert Coccejus deze periode niet 

af als een volledige voltooiing van het rijk van Christus. De Gereformeerde Kerk was geen 

volmaakte kerk, maar er bevonden zich zowel ware gelovigen als schijngelovigen. En omdat 

110 Ibidem, 234.
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onderscheid helder te krijgen moest er een duidelijke separerende prediking gepreekt worden 

waarin duidelijk gesteld moest  worden dat God alleen Koning is. 

De zesde periode ( de periode van Filadelfia) werd beheerst door de Dertigjarige Oorlog 

(1618-1648). Coccejus interpreteerde deze periode als zijnde een ‘reinigingsgericht’ over het 

volk van God. 111 De zevende periode (de periode van Laodicéa), is logischerwijze de tijd van 

de volledige voltooiing en volmaaktheid van het koninkrijk van God. Het is de tijd van de 

bloei van de kerk. Zowel de Joden als de moslims zullen dan tot bekering, tot inzicht komen. 

Hiermee zijn we aangekomen bij de belangrijkste theologische componenten van de 

coccejanen en voetianen. Daaruit is gebleken dat de twee struikelblokken de profetische 

theologie en de zeven periodenleer waren tussen deze twee stromingen binnen de 

Gereformeerde Kerk. 

2.4. Besluit

Het is gebleken dat de Gereformeerde Kerk in de Republiek geen eenheid was. Binnen de 

kerk was er sprake van diverse theologische discoursen. Maar ook over de houding van de 

kerk tegenover de overheid bestond geen eenduidigheid. En uiteindelijk is gebleken dat de 

gereformeerden een bevoorrechte minderheid waren binnen de Republiek. 

De coccejanen en voetianen waren beiden actief binnen de Gereformeerde Kerk. In dit 

verband zijn de belangrijkste verschillen gecentreerd rond de thema’s profetische theologie en 

de zeven periodenleer. Dit heeft alles te maken met het hanteren van de bijbelse analogieën in 

het tweede Israël-idee. Want, in hoeverre moet er een geestelijke betekenis gehecht worden 

aan de aangehaalde bijbelse analogieën? Dit alles heeft te maken met de visie op de Bijbel en 

de profetieën. 

Kan er gesproken worden van een relevant verschil tussen de coccejaanse en voetiaanse 

theologen met betrekking tot de invulling van het gereformeerd natiebesef? Volgens 

Huisman kan er niet gesproken worden van een relevant verschil. In de coccejaanse theologie 

werden de oudtestamentische profetieën bewust heilshistorisch exegetisch uitgelegd. Als er in 

het Oude Testament een profeet kwam te spreken over de bevrijding uit de Babylonische 

ballingschap, dan had die profetie volgens coccejaanse theologen daar in de eerste plaats wel 

betrekking op, maar in de tweede of derde instantie had die profetie evenzeer betrekking op 
111 De zeven periodenleer van Coccejus is terug te vinden in: W. .J. van Asselt, Johannes Coccejus. Portret van 
een zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe wegen,235,236. Van Campen, ‘Voetius en Coccejus over de 
Joden’,10.11.
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de bevrijding uit de greep van de antichrist, bijvoorbeeld ten tijde van de Reformatie. Door 

deze heilshistorische benaderingswijze werd het een lange tijd gangbaar om de 

oudtestamentische boodschap toe te passen op de eigen tijd door de coccejaanse theologen 

meer systematisch uitgewerkt. Bij de niet-coccejaanse predikanten werden oudtestamentische 

woorden eerst in hun oorspronkelijke betekenis uitgelegd voordat in de toepassing van de 

preek er gerefereerd naar de eigen tijd.  Maar, zo stelt Huisman, in de praktijk verschilden de 

preken niet ten aanzien van de getrokken vergelijkingen met Israël.112 Gaat Huisman hier niet 

voorbij aan de kenmerkende zeven-periodenleer van de coccejanen? Want dat gaf juist andere 

handvaten voor de interpretatie van de geschiedenis. 

Volgens Bisschop creëert  de specifieke coccejaanse analogische benadering en de zeven-

periodenleer mogelijkheden om parallellen tussen het Oude Testament en de contemporaine 

geschiedenis en actualiteit nauwkeurig te bestuderen en uit te werken. Daarmee vormt het 

Oude Testament als verklaringsmodel voor de eigen tijd. Hiermee zijn coccejanen in staat om 

analogieën te signaleren die er zouden bestaan tussen het oude en de nieuwe verbond. 

Volgens de coccejanen leefde het Israël van het Oude Testament onder de wet, terwijl het 

Israël van het Nieuwe Testament leeft uit het evangelie.113 De vraag die achter blijft is hoe 

‘Israël’ geïnterpreteerd dient te worden. Maar doordat in het nieuwe verbond het evangelie de 

richtsnoer is, dient Israël opgevat te worden in breder verband; in de geestelijke betekenis. 

Want met de komst van het nieuwe verbond is er geen sprake meer van een 

volksuitverkiezing. 

Profetische godgeleerdheid die door veel coccejaanse theologen wordt beoefend dient veelal 

als een verklaringsmodel achteraf. Bisschop noemt dat het ‘profetie in retrospectief’. 114 In 

hoeverre verschilt dat met de voetianen? Zij houden zich strikter aan de historische context en 

wagen zich niet aan de ‘verborgenheden Gods’. De coccejanen daarentegen hanteren een 

vrijere exegese met betrekking tot de profetieën en het Oude Testament in het algemeen. In de 

bespreking van de theologen in het tweede deel van dit werk zal moeten blijken of dit in 

praktijk verschillende uitkomsten geeft met betrekking tot het ‘tweede Israël-model’. 

Volgens Bisschop zijn de hermeneutische principes van de coccejanen in zeker opzicht een 

afgeleide van de visie van Augustinus over de strijd tussen de civitas Dei en de civitas diaboli. 

Dat geldt met name als het gaat om de plaats van de Kerk in deze tijd. 115 Dat is ook duidelijk 

herleidbaar uit hetgeen de zeven periodenleer bestaat. Daar is voortdurend sprake van een 
112 J.C. de Bruïne, Herman Venema, een Nederlands theoloog in de tijd der Verlichting (Franeker, 1973),120, 
129,130,159. C. Huisman, Neerlands Israël,55. 
113 Bisschop, Sions vorst en volk,206. 
114 Ibidem,206.
115 Ibidem,206,207.
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strijd tussen de (ware) godsdienst en gelovigen; het rijk van God en de aanvallen die er daarop 

gedaan worden vanuit de wereld; het rijk van satan. Daarmee komen we terecht bij de 

interpretatie van de geschiedenis. Voor de coccejanen is de theologia prophetica  en de zeven 

periodenleer het instrumentarium waar de ontwikkeling en verloop van de tijd mee gemeten 

wordt. 

DEEL II
DE THEOLOGEN AAN HET WOORD

In de eerste twee hoofdstukken zijn de kaders geschetst waarbinnen ons onderzoek 

plaatsvindt. Daarin hebben we enerzijds de elementen die onderdeel uit maken van het 

gereformeerd natiebesef vast kunnen stellen. Anderzijds hebben we gekeken naar de 

Gereformeerde Kerk an sich en de voetianen en coccejanen die binnen deze kerk 

participeerden. Van daaruit kunnen we ons nu focussen op de theologen en zijn we 

aangekomen bij het tweede deel van ons onderzoek. Wat hebben zij geschreven over het 

thema Nederlands Israël, en in hoeverre is er sprake van een gelijkstelling van de Republiek 

met het Israël van het Oude Testament?

1. Methode van onderzoek

Dit tweede deel van ons onderzoek ligt het accent op de casestudies. En aan de hand van deze 

drie studies zullen de aspecten van het gereformeerd natiebesef onder de loep genomen 

worden. De methode van onderzoek is het gebruik van bronnenanalyse. De bronnen, het 

geschreven werk van de theologen, zullen als leidraad fungeren in ons onderzoek. De bronnen 

zullen geanalyseerd worden met betrekking tot die elementen die deel uitmaken van het 

gereformeerd natiebesef.
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Er is gekozen voor een drietal theologen, Jodocus van Lodenstein (1620-1677) als 

representant van de voetiaanse stroming, en Hero Sibersma (1644-1728) als 

vertegenwoordiger van de coccejanen. Ook zal Herman Witsius (1636-1708) betrokken 

worden in het onderzoek, omdat hij als de theoloog van de synthese tussen deze twee 

stromingen instond, en een geheel eigen plaats heeft verworven in de traditie van de Nadere 

Reformatie.

Van Lodenstein heeft veel geschreven maar zijn hoofdwerk is toch De Beschouwinge van 

Zion. En dit werk zal nader geanalyseerd worden. Dit hoofdwerk is het uitgangspunt in de 

bespreking van de vraag in hoeverre er bij Van Lodenstein sprake is van een gelijkstelling van 

Nederland met het Oude Israël. Er is gekozen voor een aantal aspecten wat nader onderzocht 

zal worden. Allereerst wat zijn visie is op de Gereformeerde Kerk. Dat is van belang om 

helderheid te verschaffen over de plaats van de kern in het geheel van het functioneren van de 

Republiek bij Van Lodenstein. Vervolgens zal nader ingezoomd worden op de vraag  hoe Van 

Lodenstein tegenover het verbond, de Voorzienigheid en het Koninkrijk van God staat. Deze 

drie aspecten zijn namelijk nadrukkelijk aanwezig in het gereformeerd natiebesef. Bovendien 

kan hier mee de vraag worden beantwoord of de Voorzienigheid en verbond exclusief is voor 

de Republiek, of voor alle gelovigen van alle tijden en plaatsen. Als laatste zullen de 

aangehaalde bijbelse analogieën en vergelijkingen met Israël de revue passeren. Deze 

genoemde aspecten zijn van belang om daar mee te kunnen bepalen in hoeverre Van 

Lodenstein een representant is van het Tweede Israël-idee en hoe hij bij hem het begrip 

‘Neerlands Israël’ functioneert. 

Vervolgens zal de figuur Witsius besproken worden. Ook hij heeft veel geschreven. Zijn 

bekende werk De Twist des Heeren met sijn Wyngaerdt is het uitgangspunt van ons onderzoek 

om te bepalen hoe bij Witsius het Tweede Israël-idee functioneert. Voor het onderzoek is 

dezelfde opzet gekozen als bij Van Lodenstein. Eerst zal er helderheid moeten zijn wat 

Witsius verstaat onder het begrip ‘De Wyngaerdt des Heeren’. De bedoeling hiermee is om 

helderheid te verschaffen of er sprake is van de Gereformeerde Kerk of van de Republiek. 

Ten tweede zal de rol en de positie van de kerk, kerkvolk en de overheid in De Twist des 

Heeren geanalyseerd worden. De reden hiervan is dat hij duidelijk een positionering 

aanbrengt die van belang is voor het functioneren binnen de ‘wyngaerdt des Heeren’. Ten 

derde zal zijn visie op de Voorzienigheid besproken worden. Dat heeft alles te maken met zijn 

visie op het verleden. En als laatste zullen de aangehaalde bijbelse analogieën en 

vergelijkingen met het Israël van het Oude Testament besproken worden. De kernvraag is in 
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hoeverre er bij Witsius sprake is van gelijkstelling van de Republiek met het Israël van het 

Oude Testament. 

Als laatste zal namens de coccejanen Hero Sibersma besproken worden. Het uitgangspunt is 

zijn bundeling tijdpreken in de Heerlijkheid Gods. Deze tijdpreken zijn toegespitst op de 

Spaanse Successieoorlog en heeft ook een andere opzet en doel dan de werken van Van 

Lodenstein en Witsius. Om die reden is de methode van het onderzoek ook enigszins anders. 

Allereerst zal zijn visie op de geschiedenis geanalyseerd worden. Dat heeft te maken enerzijds 

zoals bij Van Lodenstein en Witsius hoe het begrip ‘Voorzienigheid des Heeren’ functioneert. 

Anderzijds is het belang om zicht te krijgen op de vraag in hoeverre Sibersma een 

representant is van de coccejaanse stroming. Omdat de coccejanen heel duidelijk uitgaan van 

de zevenperiodenleer als het gaat om het verleden. Ten tweede zal de positie van de 

Gereformeerde Kerk bij Sibersma geanalyseerd worden. Het blijkt namelijk dat hij zich 

hierover niet expliciet uitspreekt, maar wel over de Kerk in het algemeen. Als laatste zullen de 

bijbelse analogieën geanalyseerd worden. Allereerst zullen enkele voorbeelden daarvan de 

revue passeren. Om vervolgens in te gaan op de vraag hoe deze analogieën opgevat dienen te 

worden. Wat is de bedoeling van deze gehanteerde bijbels analogieën?

Naar aanleiding van deze drie casestudies zal de conclusie getrokken kunnen worden. Daarin 

zal allereerst de vraag beantwoordt worden in hoeverre bij deze theologen er sprake is van 

gelijkstelling van de Republiek met de situatie in het Oude Testament. Deze vraag zal in het 

historiografische debat geplaatst worden. Vervolgens zal nader ingegaan worden op de vraag 

in hoeverre er sprake is van een verschil tussen coccejanen en voetianen met betrekking tot 

het Tweede Israël-idee.   
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HOOFDSTUK III
Jodocus van Lodenstein (1620-1677)

Het Woord dat’s Hemels liefde gaf,
Sal ick in Liefden onderzoecken:
Sendt, Heer, uw Geest van boven af.116

In dit gedicht vraag Van Lodenstein om de leiding van de Geest van boven. Daarmee spreekt 

hij zijn afhankelijkheid uit ten opzichte van God. Deze bede is typerend voor Van Lodenstein. 

Daarin beluisteren wij dat er sprake is van wederkerigheid, omdat God hem zoveel gegeven 

heeft; wil hij in liefde Hem dienen en volgen.

In dit hoofdstuk staat de persoon Van Lodenstein en zijn werk Beschouwinge van Zion (1674-

1678) centraal. Nadat er eerst een biografische schets gegeven zal worden van Van 

Lodenstein zal er nader ingezoomd worden op de Beschouwinge van Zion. Allereerst is hij 

een belangrijke vertegenwoordiger van de voetiaanse stroming binnen de Gereformeerde 

Kerk en wordt tot op de dag van vandaag veel van zijn werken nog steeds gelezen. Bovendien 

past hij ook geheel in de stroming van de traditie van de Nadere Reformatie. Dat blijkt ook 

duidelijk uit zijn Beschouwingen van Zion, waarin veelvuldig de oproep tot vernieuwing en 

herstel van het land en van de kerk klinkt. En zoals nog zal blijken  is dat bij Van Lodenstein 

116 J. van Lodensteyn, Uytspanningen, Behelsende Eenige Stichtelycke Liederen en andere Gedichten,  
(Amsterdam, 1683, 4e druk),130.
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een belangrijk onderdeel van zijn visie op de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de 

Republiek. De elementen die van belang zijn en onderdeel uitmaken van het gereformeerd 

natiebesef zullen na de biografische schets achtereenvolgens de revue passeren en 

geanalyseerd worden. Daarbij is vooral van belang om te zien in hoeverre bij Van Lodenstein 

sprake is van een uitverkoren positie van de Republiek, de exclusiviteit van de Republiek ten 

opzichte van de rest van Europa, of dat er bij Van Lodenstein sprake is van de Metafysische 

Kerk als hij komt te spreken over Nederlands Israël. Daarom zal er allereerst geanalyseerd 

worden wat de visie van Van Lodenstein is ten opzichte van de Gereformeerde Kerk. Daaruit 

zal blijken dat hij niet onverdeeld positief daar tegenover staat. Vervolgens zal nader 

ingezoomd worden op het verbond, de Voorzienigheid en het Koninkrijk van God. Dat is van 

belang om daar mee helder te krijgen hoe Van Lodenstein dat inkadert in zijn totaalvisie over 

de Republiek en de kerk. Wat is de rol van God in het gehele wereldgebeuren en dus in de 

geschiedenis van de Republiek?  Als laatste zullen de aangehaalde vergelijkingen en 

analogieën met het Israël van het Oude Testament besproken worden. Bij dit laatste aspect zal 

expliciet ingegaan worden op enerzijds hoe deze analogieën dienen geïnterpreteerd te worden 

en anderzijds wat de historici hier over gezegd hebben. 

3.1. Biografische schets

Jodocus van Lodenstein is een typische vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. In zijn 

geschriften is een constante oproep tot vernieuwing en verbetering van de kerk en van het 

kerkvolk te horen. Volgens Graafland heeft Lodenstein ook een typische eigen plaats 

verworven binnen de traditie van de Nadere Reformatie. Hij baseert dat op de achtergrond van 

Van Lodenstein. Bovendien zegt Graafland; ‘Lodenstein zou nooit Lodenstein kunnen zijn, 

wanneer hij getrouwd geweest was en een gezin gesticht had’. Daarmee wil Graafland 

benadrukken dat Lodenstein zijn uitspraken in de praktijk bracht en daarmee respect afdwong. 

En volgens Graafland kon Lodenstein dat alleen bereiken door zijn ongehuwde staat en een 

aanzienlijke welstand. 117

Ondanks de grote bekendheid die Van Lodenstein zowel in zijn leven als nadien verworven 

heeft, is het toch van belang om in het kort een biografische schets te geven van deze 

bijzondere persoon. 

In 1620 kwam Jodocus van Lodenstein ter wereld als zoon van Joost Cornelisz. van 

Lodenstein en van Maria van Voorburg. Hij kwam uit een aanzienlijke familie, zijn vader 

117 C.Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein (1620-1676)’, in: T.Brienen, K.Exalto, J.van Genderen e.a. (red.), De 
Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, (’s Gravenhage, 1986),85, 86.
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kwam uit een familie van aanzien en is tevens enkele jaren burgemeester van Delft geweest. 

De moeder van Van Lodenstein kwam uit een aristocratische familie. Ds. Van Rijp, die de 

lijkrede heeft uitgesproken ter nagedachtenis aan Van Lodenstein geeft daar ook blijk van; 

‘aldaar uit geene onaanzienlijke familie; zulks, ingeval hij zich tot politiek emplooi hadden 

willen overgeven, hem de hoop, van tot eenen considerabelen trap der Regering te komen niet 

was afgesneden’.118 Desondanks ging hij theologie studeren in Utrecht en in Franeker. Saillant 

detail is dat hij tijdens zijn studie in Franeker bij Johannes Coccejus in huis heeft gewoond. 

Volgens Graafland is dat wellicht de reden waarom er enkele coccejaanse trekken terug te 

vinden zijn in de theologie van Lodenstein.119 

Na zijn studie was hij achtereenvolgens predikant te Zoetermeer (1644), Sluis (1650) en als 

laatste in Utrecht  vanaf 1653 tot aan zijn dood in 1677. 

Dat hij geliefd en geacht werd, wordt duidelijk uit hetgeen Rijp in de lijkrede over het 

wegvallen van Van Lodenstein heeft gezegd: ’wat heeft het land en de Kerk een’ stut  

verloren! Hoe is dat heilig zaad, het steunsel van den Staat, nu verminderd? Wat was hij een 

bidder en een smeeker!’.120

De lijkrede geeft verder ook meer inzicht in de persoon Lodenstein. ‘Hij was van een vrolijk 

humeur, en een lieflijk zanger Israëls; doch die zoete beweging van blijdschap, was hij niet 

gewend te laten vloeijen door de kanalen van schepselenliefde, tot de aardsche en wereldsche 

dingen; maar leide die zoete vrolijke stroomen Godwaarts’.121 Lodenstein valt te typeren als 

een bescheiden persoon, en heel zijn leven was gericht op de eer en de dienst van God. 

3.2. Theologische nalatenschap

Lodenstein was een veelzijdig theoloog. Dat blijkt ook uit zijn oeuvre. Van de Bank heeft 

Van Lodenstein bestudeerd vanuit drie invalshoeken; als prediker, profeet en poëet. En dit 

onderscheid is ook terug te vinden in het werk van Lodenstein.122 Prediker was Van 

Lodenstein in diverse plaatsen en in die hoedanigheid heeft hij preken nagelaten, een totaal 

van 71 teksten. Hij zag zichzelf niet als een profeet, maar zijn tijdgenoten beschouwden hem 

wel zo. Groenhuis merkt op dat hij behandeld werd gelijk de profeten uit het Oude 

118 H.Rijp, Zions Weeklagen, of droevige nagedachten over het leven en sterven van Jodocus van Lodensteyn, 
7.Opgenomen in: J. van Lodensteyn’s Beschouwinge van Zion, uitgegeven door H.P. Scholte in 1839.
119 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein (1620-1676)’,86.
120 Rijp, Zions Weeklagen,33. 
121 Ibidem,13. 
122 J.H. van de Bank, ‘Jodocus van Lodenstein (1620-1677): prediker, profeet en poëet’, in: F.G.M. Broeyer, 
E.M.V. M. Honée (red.), Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom. Studies over de  
historische ontwikkeling van een opvallend verschijnsel, (Zoetermeer, 1997),146.
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Testament.123 Van Ryp, die de lijkrede heeft uitgesproken, vergelijkt hem met de profeet 

Samuël; ‘….en laat ons dit nu overbrengen tot onze Samuël’. 124  

Volgens Van de Bank blijkt het profetische element van het spreken van Lodenstein vooral uit 

de Beschouwinge van Zion. Het profetisch accent is vooral waarneembaar wanneer hij de 

‘gemeene Volk-dwalingen’ aanwijst. Hij wil in zijn preken het volk en de kerk wakker roepen 

zodat ze terugkeren naar een leven met de Geest. 125 In zijn Uytspanningen laat Van 

Lodenstein zich als begenadigd dichter kennen. 

Zijn omvangrijke oeuvre heeft diverse herdrukken gehad, tot in de 20e eeuw. Daaruit blijkt de 

populariteit van het werk van Van Lodenstein. Terugkerende thema’s in zijn werk is enerzijds 

de sterke nadruk op de persoonlijke, innerlijke geloofsbeleving. Anderzijds, daaraan 

verbonden, de eis van een levenspraktijk die gebaseerd is op levensheiliging; een reformatie 

van de zeden, regulering van de geloofsregels en het geloofsleven in de maatschappij en in 

kerkelijke aangelegenheden. 126

Hiermee zijn niet alle werken van Van Lodenstein voorbij gekomen, en in dit verband is het 

ook niet van belang. Van groter belang is om de lijn en de onderwerpen van de geschriften in 

het oog te houden. En daaruit blijkt dat Van Lodenstein met recht een vertegenwoordiger van 

de Nadere Reformatie genoemd mag worden. 

3.3. Beschouwinge van Zion

Beschouwinge van Zion kan met recht het hoofdwerk genoemd worden van Lodenstein. Het is 

een omvangrijke studie geworden. Het is in 5 delen verschenen in de periode 1674-1678. Het 

werk bestaat uit 10 samenspraken tussen drie fictieve gesprekpartners Urbanus ( te 

identificeren met Van Lodenstein), Ahikam (een oud-ouderling) en Stephanus (een 

aantredend ouderling). De centrale figuur in de samenspraken is Urbanus en hij heeft steeds 

het laatste woord. Volgens Trimp is het zeer duidelijk dat Urbanus de mening van Van 

Lodenstein verwoord, doordat Urbanus verwijst naar een eerder geschreven werk van Van 

Lodenstein. De laatste twee samenspraken zijn postuum verschenen, de overige delen 

daarentegen heeft Van Lodenstein zelf klaar gemaakt voor de druk. 127 

De vraag die oprijst bij het lezen van dit werk is waarom Van Lodenstein voor deze stijlvorm, 

de samenspraken, heeft gekozen. Volgens Trimp heeft Van Lodenstein allereerst rekening 

gehouden met het bevattingsvermogen van zijn hoorders en lezers. Ten tweede was Van 
123 Groenhuis, De predikanten,101.
124 Rijp, Weeklagen,6. 
125 Van de Bank,’Jodocus van Lodenstein (1620-1677): prediker, profeet en poëet’,147.
126 Bisschop, Sions vorst en volk,61,62. 
127 Ibidem,63. J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn.Predikant en dichter, (Kampen, 1987),167. 
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Lodenstein al vanaf zijn jeugd vertrouwd met de stijl van de retorica. Deze vorm kent een 

aantal technieken om de aandacht van de lezers vast te houden. Door een denkbeeldig figuur 

op te laten treden die bezwaren maakt  of twijfelt kan de redenaar deze weerleggen. De 

samenspraak is een uitstekend middel om een vraagstuk vanuit verschillende perspectieven te 

benaderen, zonder dat de ene mening boven de ander prevaleert. 128

In zijn Beschouwinge van Zion blijkt dat Van Lodenstein niet alleen een begenadigd poëtisch 

predikant is geweest, maar maken we ook kennis met hem als een polemisch theoloog. In zijn 

Beschouwinge is hij een scherp waarnemer van wat er in zijn tijd op kerkelijk en theologisch 

terrein gebeurde. Hij is daarover uiterst kritisch. Volgens Reuver is het gehanteerde criterium 

van Van Lodenstein het ‘cruciale onderscheid tussen verstandelijke letterkennis en 

bevindelijke geestelijke kennis’.129 Dat is een terugkerend thema in zijn Beschouwinge van 

Zion zoals zal blijken bij de bespreking.

Opmerkelijk is dat in zijn Beschouwinge van Zion met geen woord wordt gerept over de 

periode in zijn leven dat hij als gijzelaar werd weggevoerd uit Utrecht. In de periode dat de 

Beschouwinge van Zion geschreven en gepubliceerd is werd hij drie maanden met andere 

belangrijke inwoners uit Utrecht vastgehouden door de Fransen. En volgens Ad Ros nam zijn 

leven toen een ‘dramatische wending’.130 Maar daar is in zijn Beschouwinge niets van terug te 

vinden. Terwijl hij in zijn ‘ballingschap’ veel heeft geschreven, met name veel gedichten die 

later gebundeld en verschenen zijn in zijn Uyt-spanningen. Ad Ros schetst Van Lodenstein als 

een Johannes op Patmos en Van Lodenstein haalde in zijn brieven diverse vergelijkingen aan 

met Bijbelse ‘Godsgezanten. En om Ros te citeren: ‘Hij ( Lodenstein) zag zijn ballingschap 

als een verblijf op Patmos en hij wenste daar door Gods Geest bediend te worden als Jeremia 

die in Egypte profeteerde temidden van de goddelozen’.131 Van Lodenstein verbindt blijkbaar 

geen consequenties aan deze gebeurtenissen in zijn Beschouwinge. 1672, het rampjaar lag 

achter en in 1673 wordt Utrecht bezet, desondanks uit hij zich niet kritisch daarover en 

spreekt hij zijn toehoorders niet waarschuwend en vermanend toe. De verwachting zou zijn 

dat hij hierover zou spreken en zou aantonen dat deze bezetting een gevolg is van de zonden 

van de Utrechtenaren . In andere werken komt hij daar wel over te spreken. In een preek uit 

de Geestelijke opwekker naar aanleiding van Ezechiël 37:7,8 merkt hij daar het volgende over 

op:

128 Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter,166,167. 
129 A. de Reuver, ‘Van Lodensteyns ‘Uytspanningen’(1676) als spiegel van zijn spiritualiteit’, Documentatieblad 
Nadere Reformatie, vol. 29 (2005), Nr.2,84.
130 A. Ros, Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing. Een dramatische periode uit het leven van Ds. 
Jodocus van Lodenstein, (Utrecht, 1979),25, 37.
131 Ros, Ds. Van Lodenstein en de Franse overheersing, 29,30.
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‘Boven dit ( de prediking) zijn de kastijdingen Gods zeer scherp over ons geweest….Van 
binnen en van buiten en in allerlei bezoekingen heeft de Heere ons beproefd. Maar het heeft 
niet kunnen helpen. Ten laatste zond de Heere die machtige vijand in het hart van ons land, 
zelfs tot in deze stad… Het is waar, wij zijn nog niet geheel uitgeroeid. Doch dat is geschied 
opdat wij ons mochten bekeren. Het is ook waar, en ons nog wonderlijker, dat de kerk nog 
bleef in haar staat’. 132 

Hij laat deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaan en grijpt deze aan om het volk en zijn 

toehoorders op te roepen om nu daadwerkelijk werk te gaan maken van de oproep en de 

nodiging tot bekering, maar dan in de divers boetepredikingen.

Voor de bespreking van Beschouwinge van Zion met betrekking tot het Tweede Israël-idee 

zullen de volgende 5 aspecten achtereenvolgens de  revue passeren; de visie ten aanzien van 

de Gereformeerde Kerk, op het verbond, de voorzienigheid en op het Koninkrijk van God. Als 

laatste zullen de aangehaalde vergelijkingen met Israël besproken worden. 

Deze genoemde aspecten zijn van belang om te bepalen in hoeverre Van Lodenstein een 

representant was van het tweede Israël-idee en hoe hij het begrip Nederlands Israël 

interpreteert. 

3.3.1  De Gereformeerde Kerk

In zijn eerste samenspraak komt Van Lodenstein te spreken over de Gereformeerde Kerk. Zijn 

waardering daarover is niet bepaald positief te noemen. Dat heeft vooral te maken hoe hij de 

Reformatie waardeert. De Reformatie was geen zaak van hart, maar het was alleen gericht op 

‘een herstel van leerpunten’ ten opzichte van de Rooms-katholieke kerk. Maar dat is niet 

genoeg volgens Van Lodenstein, want zo betoogt hij verder; ‘daar doch ( de Waarheid, zijnde 

om en tot de Godzaligheid) het herstel van de ware verloochening en heiligmaking  

voornamelijk het oogmerk van de reformatie geweest moest zijn’.133 Graafland merkt hierbij 

op dat Van Lodenstein het als Gods wil en leiding beschouwt dat deze reformatie toch beperkt 

is gebleven tot een vernieuwing van de leer en niet is doorgezet in een vernieuwing en 

verandering van het leven. Graafland is van mening dat Van Lodenstein de Reformatie zelf 

niet bekritiseerd maar de wijze waarop zij gepraktiseerd is. 134

De dogmatische vaststelling diende enkel als middel om een geestelijker leven in praktijk te 

brengen. Om die reden komt Van Lodenstein kritisch te spreken over de Gereformeerde Kerk. 

De continue constatering dat de kerk in verval is, is voor Van Lodenstein reden om te spreken 

132 Ibidem, 40,41.
133 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, I,12. 
134 Graafland,’Jodocus van Lodenstein’,89.
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van een voortdurende reformatie.135 Ook in andere werken komt Van Lodenstein te spreken 

over de situatie in de kerk. In een allegorische exegese over Ezechiël 37: 1-4 komt aan het 

licht hoe hij over de kerk van zijn tijd dacht. De essentie hiervan is dat met de komst van de 

Reformatie de kerk hersteld en gezuiverd is ten opzichte van de Katholieke Kerk in de 

Middeleeuwen. Maar die Reformatie was niet voldoende. Want het is niet gekomen tot een 

‘geestelijk reveil’. Alleen de Heilige Geest kan een ware opwekking van de geestelijke 

‘doodsheid’ geven.136 De oorzaak lag volgens Van Lodenstein in het feit dat de reformatoren 

weinig tot geen werk hebben gemaakt van de geestelijke studie. Trimp schets Van Lodenstein 

hier als een persoon die worstelt met deze thematiek. Hij toont aan dat Van Lodenstein niet 

geheel een stelling durft te nemen en manoeuvreert tussen het calvinisme en Piëtisme.137. Van 

Lodenstein heeft dus enerzijds kritiek op de Reformatie omdat er geen vergeestelijking heeft 

plaatsgevonden. Anderzijds, zo betoogt Trimp, durft Van Lodenstein geen uitgesproken 

stelling te nemen tegen de reformatoren. Zo stelt hij: ‘Lodenstein was te eerlijk en te nederig 

om dit de Reformatoren geheel ten laste te leggen’. 138 Graafland staat in de lijn Van Trimp en 

hij komt hier tot de conclusie dat Van Lodenstein zich een ambivalente houding aanmeet als 

het gaat over de Reformatie.139 

De situatie in de kerk geeft voor Van Lodenstein aanleiding om te vragen in hoeverre er nog 

gesproken kan worden van gereformeerd, ‘omdat zij in bijna al hunne bevattingen zoo van 

den regten trek der heilige waarheid afgaan’. 140 Hij doelt hier duidelijk om de belijders en 

niet op de belijdenis. Dat blijkt uit hetgeen hij zegt in de eerste samenspraak bij monde van 

Ahikam; ‘die de hedendaagsche Gereformeerde kerk aanziet, ziet die in, en aan dezelve, wel 

hetgeen de Christenkerk gelijkt? (ik spreek niet van de leer in onze Catechismus en confessie  

begrepen, maar van de belijders derzelve)’. 141 Maar een echt christen kenmerkt zichzelf door 

getrouw bijbelonderzoek, ‘kennis van de verborgen heiligheden noodzakelijk is tot het 

geloof’, en dat het ware geloof uit de praktijk moet blijken.142 Voor Van Lodenstein is de 

echte kennis voor de mens verkrijgbaar door de ‘instorting’ van de Waarheid zelf en door de 

zalving van de Heilige Geest. Van Lodenstein doelt duidelijk op God Zelf als hij komt te 

135 Ibidem,93.
136 Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter,172,203.
137 Het Piëtisme is de stroming binnen het protestantisme dat te vergelijken is met de Nadere Reformatie en 
streeft naar een vergeestelijking, verdieping en bezieling van het geloof, in leer en leven. 
138 Trimp, Jodocus van Lodensteyn.Predikant en dichter,203,204. 
139 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’,89. 
140 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion,I,166.
141 Ibidem,3. 
142 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,135.
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spreken over de Waarheid, die uitstijgt boven de Bijbel.143 Daar was volgens Van Lodenstein 

duidelijk geen sprake van bij de Reformatie en zijn de kerkgangers, dat neemt niet weg dat hij 

geen achting heeft voor het werk van de reformatoren. Maar er was geen sprake van een 

geestelijk reveil. Er bestaat een grote discrepantie tussen leer, de dogmatiek, en het leven; 

veelal ontbreekt er een geestelijk leven. Terwijl voor Van Lodenstein juist leer en leven met 

elkaar in overstemming dienden te zijn, en dat was niet het geval bij de meerderheid van de 

gereformeerden, en dat is het grootste bezwaarpunt van Van Lodenstein tegenover de 

Gereformeerde Kerk. 

Als Van Lodenstein spreekt over de Gereformeerde Kerk maakt hij een duidelijk onderscheid 

tussen de ‘zichtbare’ en de ‘onzichtbare’ kerk. Het eerst genoemde zijn alle lidmaten van de 

kerk, ongeacht het feit of ze in de ware zin een christen zijn, en ‘die naar ons oordeel (dat wij 

maken uit hunne belijdenis en betrachting der Waarheid, en dat feilbaar is) ware geloovigen 

zijn; zij zijn het dan in waarheid, of niet’.144 Het gaat bij de zichtbare kerk dus om het 

zogezegd, het kwantitatieve aspect van het kerk-zijn. De onzichtbare kerk daarentegen is niet 

voor het oog zichtbaar, maar het gaat om leden die geestelijk gemeenschap hebben met 

Christus, ‘die alle waarachtiglijk wedergeboren, levendige leden des Heeren, en Zijn geestes 

en levens waarlijk deelachtig zijn’.145 Dit onderscheid is van essentieel belang voor het 

onderzoek, omdat als Van Lodenstein komt te spreken over uitverkiezing dan expliciet 

handelt over de onzichtbare kerk. Dat is wat Bisschop noemt de Metafysische kerk. Hij stelt 

dat het een uitgemaakte zaak is dat wanneer Van Lodenstein komt te spreken over Sion,  

Israël, Jeruzalem bij hem het volk van God, de ware gelovigen en uitverkorenen zijn en dus 

de Metafysische Kerk. Daarin is hij geen uitzondering, want meerdere gereformeerde 

predikanten reserveerden deze beeldspraak niet enkel tot de Republiek maar pasten dat toe op 

het volk van God van alle tijden en plaatsen. 146 Graafland maakt de verbinding met de 

Gereformeerde Kerk van Nederland als Van Lodenstein komt te spreken over ‘Jeruzalem’ of 

‘Zion’. Dat is volgens hem tevens de rede waarom Van Lodenstein het werk Beschouwinge 

van Zion heeft genoemd. Tevens heeft de nauwe verbinding met het Oude Testament 

consequenties voor de zichtbaarheid van de kerk. Zoals de Tempel in Israël een zichtbare 

plaats had in de samenleving, zo moest de kerk ‘uitblinken onder het volk en in de wereld, in 

haar heerlijkheid en heiligheid’. Door de kerk te karakteriseren overeenkomstig het Oude 

143 Reuver, ‘Van Lodensteyns ‘Uyt-Spanningen’,85.
144 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, I,5. 
145 Ibidem,5. 
146 Bisschop, Sions vorst en volk, 71.
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Testament is dat volgens Graafland een verklaring van het feit dat Van Lodenstein de kerk 

nauw verbindt met het volk en het land van Nederland. De reden hiervoor is volgens 

Graafland gelegen in het feit dat Van Lodenstein het theocratisch ideaal van het Oude 

Testament in stand probeert te houden. 147 

3.3.2. Het verbond

Het duidelijke onderscheid dat Van Lodenstein maakt tussen de zichtbare en de onzichtbare 

kerk heeft als gevolg dat er in zijn prediking een duidelijke separatie klinkt. Dat is ook 

merkbaar in zijn visie op het verbond. 

Bij Van Lodenstein is er sprake van wederkerigheid als hij daarover komt te spreken. Het is 

namelijk geen eenzijdig verbond, maar beide partijen, God en de mensen, hebben een taak. En 

daaruit zal blijken of een kerklid een waar christen is, want uit de vruchten zal blijken of hij 

deel heeft aan het verbond. Ook hier maakt Van Lodenstein onderscheid tussen het inwendige 

en uitwendige verbond. Dezelfde criteria wordt er toegepast die ook gehanteerd worden bij de 

zichtbare en onzichtbare kerk.148 Als Van Lodenstein komt te spreken over het verbond, dat 

bedoelt hij het nieuwe verbond.149 Christus is de kern van dit verbond, met Zijn komst en 

Hemelvaart is het oude verbond opgeheven en is het nieuwe verbond in werking getreden. 

Door deel te hebben aan de verlossing van Jezus, is de gelovige verbonden aan het nieuwe 

verbond. En met de komst van het nieuwe verbond is het oude natiegebonden verbond 

opgeheven, maar strekt zich uit naar alle gelovigen die, volgens Van Lodenstein, zijn 

uitverkoren.

Doordat Van Lodenstein een duidelijk onderscheid maakt tussen het wel of niet behoren tot 

het verbond en de onzichtbare kerk, zijn veel van zijn  preken te typeren als 

‘kenmerkenprediking’. Zodat, de predikers en ook de toehoorders, zich kunnen spiegelen aan 

de kenmerken waaraan een gelovige moet voldoen om verlossing en eeuwig zalig leven te 

ontvangen. Volgens Van Ginkel is de ‘kenmerkenprediking’ een kenmerk van de Nadere 

Reformatie en hij omschrijft het als een ‘ontdekkende prediking met vertroostingen’.150

3.3.3. De Voorzienigheid

Het leerstuk van de Voorzienigheid heeft altijd een grote plaats ingenomen in de 

gereformeerde theologie. Dit dogma is ook duidelijk waarneembaar bij Van Lodenstein. De 

147 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’,113,114.
148 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,123. 
149 Ibidem,101.
150 Van Ginkel, Abraham van der Velde,19. 
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hand van God is in de geschiedenis en in het volksleven te zien, zowel zegenend als 

straffend.151 De zegeningen merkt Van Lodenstein op; 

‘daarbij verrijkte de Heere God dit land met vele rijkdommen grootelijks, en hield het niet alleen 
staande tegen zoo eenen rijken en magtigen Monarch, maar opende ook aan hetzelve door middel van 
de scheepvaart en koopmanschappen de schatten van de geheele wereld, die doende vloeijen in onze 
schoot (…..) was niet des Heeren oogmerk in dit alles, dat die kostelijke Waarheid naar hare waardij 
gehandeld zoude worden?’.152 

Uiteindelijk diende de handel en scheepvaart tot verbreiding van het Evangelie en de Kerk. 

Anderzijds schroomt Van Lodenstein niet om op indringende wijze de straffende hand van 

God aan te wijzen als gevolg van de zonden van het volk. In de zesde samenspraak 

Handelende van de Geesteloosheid dezer Eeuw komt hij de straffende hand van God aan te 

wijzen. De geesteloosheid van het volk is voor hem reden om te zeggen dat God op het punt 

staat om het land te verlaten, of al verlaten heeft. Daar is Van Lodenstein niet geheel 

consistent in. Dat blijkt onder andere uit de volgende twee citaten:  ‘Hoe gansch zeer heeft de 

Heere het land verlaten’ en ‘wacht maar nog een weinig; zoo de Heere den uiterlijken 

toestand onder ons blijven laat, haast zult gijlieden dat zien; het gaat thans met groote 

schreden’. 153 In ieder geval wordt duidelijk dat volgens Van Lodenstein het geduld van God 

met dit land op begint te raken. Voor Graafland is dit aspect, de hand van God in de 

geschiedenis, reden om op te merken dat de Beschouwinge van Zion een eschatologisch 

karakter heeft. Enerzijds om de voortdurende opmerking dat God zijn kerk in de Republiek 

snel zal gaan verlaten en ergens anders voortgeplant zal worden. Anderzijds is in zijn preken 

ook de verwachting waarneembaar dat ‘Babel zal neerstorten’ en dat God zijn kerk zal 

vernieuwen en zuiveren op de aarde.154 Ook hier is er weer sprake van een duidelijke 

separatie; de kerk van God, de metafysische kerk, en het Babel van de goddeloosheid en 

onbekeerdheid. 

Als we het begrip Voorzienigheid bij Van Lodenstein nader analyseren, dan blijkt dat hij ook 

hier weer een onderscheid maakt. Enerzijds is er een algemene voorzienigheid die geldt voor 

alle mensen en een ‘bijzondere’ op basis van ‘vrijwillige onderwerping’. 155 De algemene 

voorzienigheid gaat over de basale zaken van het leven; zoals eten, drinken, onderdak, 

armoede of rijkdom. De bijzondere voorzienigheid vindt plaats op een hoger niveau; het wel 

of niet uitverkoren zijn om een kind van God te zijn. Dus dat gaat om de persoonlijke 
151 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’,114. 
152 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion,I,27.
153 Ibidem,183,195. 
154 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’,115.
155 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,13. 
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verhouding tussen God en de gelovigen. Dit onderscheid is niet alleen te vinden bij Van 

Lodenstein. Ook bij Calvijn is er sprake van verschil in Gods gewone en buitengewone, 

middellijke en onmiddellijke voorzienigheid. Volgens Kuiper werd dit onderscheid door de 

gereformeerde orthodoxie gehanteerd om zich te verweren tegen het opkomend cartesianisme 

en deïsme. Ook andere theologen uit de traditie van de Nadere Reformatie maakten dit 

onderscheid zoals Wilhelmus à Brakel in zijn Redelijke Godsdienst: ‘ordinaarlyk gebruykt 

Godt de middelen maar Godt handelt somtijds extraordinaar, om te toonen sijne opperheyt 

ende vryheyt’. 156

3.3.4. Het Koninkrijk van God

Van Lodenstein brengt de heilsgeschiedenis, de verlossing door Christus en het plan van God 

met Zijn Kinderen, onder de noemer van het Koninkrijk van God. Het zalig worden is niet 

anders dan ‘die wederombrenging van den mensch onder ’s Hemels koningrijk’. Dit 

koninkrijk is volgens Graafland in de christen zelf aanwezig.157 Voor de theologen van 

gereformeerde snit in de 17e eeuw was het rijk van God de ‘laatste waarheid’. De 

verbondstheologie die destijds algemeen bijval genoot zag de geschiedenis van de mensheid 

als een lange aanloopfase naar het hemelse Jeruzalem. God had in het paradijs met Adam een 

verbond gesloten, het zogenaamde werkverbond en na de zondeval werd deze gewijzigd in 

het genadeverbond met het volk Israël. Door de komst van Christus naar deze wereld werd het 

genadeverbond vernieuwd tot een verbond met de uitverkorenen uit de gehele mensheid. 158 

Ook Van Lodenstein heeft dat onder woorden gebracht:’weder oprigten woude dat 

Coninckrijck der Vrywillichheyd’. 159 De meerwaarde van dit expliciete onderscheid is dat 

hierdoor duidelijker wordt dat er bij Van Lodenstein een separatie bestaat tussen enerzijds het 

volk van God, Sions volk, en het volk ‘dat de duisternis liever heeft gehad’. 160

Als Van Lodenstein spreekt over de Voorzienigheid dan verbindt hij dat direct aan het 

Koninkrijk van God. In principe zijn bij Van Lodenstein de kerk, Voorzienigheid en het 

Koninkrijk van God nauw met elkaar verbonden en kunnen ze niet apart gezet worden. Want 

er is ook een ‘tweederlei Koningrijk’. Er is een koninkrijk van macht waarin alle ‘schepselen’ 

het besluit van God zullen uitvoeren. Met andere woorden; waarin de wil van God, de 

Voorzienigheid, uitgevoerd wordt. Het andere Koninkrijk is ‘der vrijwilligheid, in hetwelk de 
156 Kuiper, ‘Het wonderwerk in de historie’,18. 
157 Graafland, ‘Jodocus van Lodenstein’, 112. Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, I,7.
158 Groenhuis, De predikanten,85. 
159 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,269. 
160 Joh. 3: 19.
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redelijken Zijnen wille gehoorzamen’.161 Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil te bestaan 

tussen deze twee typen van koninkrijken. Maar het eerste is de passieve vorm van 

gehoorzaamheid, eigenlijk onderworpenheid, terwijl het tweede een actieve vorm van liefde 

en naleving van Gods geboden vraagt. 

Het koninkrijk van God moet vooral geestelijk opgevat worden. En eenmaal komt Hij als 

koning als ‘Viceroi en Besteller of Wedeoprigter van ’s hemels Koningrijk over het ware 

Israël, hetwelk is het Koningrijk der vrijwilligheid over de uitverkorenen’. 162 Hieruit blijkt dat 

als Van Lodenstein spreekt over Israël, in vergelijking, het geïnterpreteerd dient te worden als 

een geestelijk Israël, de uitverkorenen van God uit de gehele wereld. 

3.3.5. Bijbelse analogieën 

In zijn Beschouwinge van Zion komt Van Lodenstein, ter ondersteuning van zijn verhaal, met 

gebeurtenissen uit het Oude Testament. Hij geeft expliciet aan dat de situatie van het oude 

Israël als voorbeeld geldt voor de situatie in de Republiek; ‘laten de Israëlieten ons, aan 

Kanaän komende, tot een exempel zijn’.163  Hier spreekt Van Lodenstein in zijn achtste 

samenspraak over de intocht van de Joden in het beloofde land  Kanaän. De Joden moesten de 

afgodendienst en de Kanaänieten verwijderen in opdracht van God. En zo moest ook het 

gereformeerde kerkvolk de onzuivere elementen van de rooms-katholieke eredienst 

verwijderen. 

Van Lodenstein zet duidelijk niet de situatie van het Oude Testament over op zijn eigen tijd. 

Maar hij houdt het als een spiegel voor aan zijn toehoorders, waaruit moed geput kan worden 

maar ook als afweermiddel van ongerechtigheden. De Joden hadden in het Oude Testament te 

kampen met vele oorlogen, vijanden en ‘nooden’, en dat zijn ‘voorbeelden van onze 

geestelijke, zoo merken en leeren wij dan uit dezelve ons wachten op en gedurig afhangen van 

den Heere in onze geestelijken strijd’, zo merkt Van Lodenstein op.164 Hier merkt Bisschop op 

dat bij Van Lodenstein de ‘tale Kanaäns’, niet alleen een kennis nemen van de bijbelse en 

religieuze termen is, maar ook het ‘doorgronden  van de geestelijke en overdrachtelijke 

betekenis van de Bijbeltaal’. Het zodanig spreken is dan ook volgens Bisschop voor Van 

Lodenstein niets anders dan er een lering uit trekken voor zowel het geestelijk leven als voor 

het politiek-maatschappelijk leven. Bovendien stelt Bisschop dat de ‘tale Kanaäns’ ook een 

‘subjectieve ervaringsdimensie’ kent. Dat wil zeggen dat er sprake is van een geestelijke 

161 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,13.
162 Ibidem,179.
163 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, II,50. 
164 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, I,147. 
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ervaring bij de gelovige door middel van een relatie met God en van daaruit ‘geestelijk’ gaat 

leven. 165 Volgens Trimp is het een typerend verschijnsel van de bevindelijke vroomheid van 

de Nadere Reformatie om wereldse zaken en gebeurtenissen te vergeestelijken. Enerzijds 

wordt het veroorzaakt door de enigszins ‘gespannen’ aandacht voor de ‘roerselen van het 

innerlijk leven’. Anderzijds kan het een bewuste methode zijn om van het ‘natuurlijke uit 

parallellen te zoeken in het geestelijke’. 166

Verderop in dezelfde zesde samenspraak geeft Van Lodenstein weer op expliciete toon aan 

dat de oorlogen van Israël als een voorbeeld dienen voor ‘onzer geestelijke oorlogen 

waren’.167 Telkens wanneer Van Lodenstein verwijst naar de actuele situatie is dat voor 

Bisschop reden om te stellen dat zijn geschiedkundige referenties ondergeschikt zijn aan zijn 

pastorale doeleinden. 168 Deze vaststelling is overtuigend omdat we hebben vastgesteld dat de 

Beschouwinge van Zion met name een pastoraal oogmerk heeft. Het onderliggende thema van 

dit werk is namelijk de opbouwing en het in stand houden van de kerk. En hierin toont Van 

Lodenstein zich dan ook als een typische vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie. En 

vanuit die zorg, die de hoogste prioriteit heeft in zijn optiek, zijn de geschiedkundige 

referenties, zoals Bisschop het verwoordt, als geestelijke bemoediging en voorbeeld. Niets 

meer maar ook niets minder. 

Volgens Trimp is Van Lodenstein sterk georiënteerd op het Oude Testament en van daaruit 

beschouwde hij de geschiedenis van het volk Israël als ‘exemplarisch’. De diverse 

vermaningen en beloften die het volk te beurt vielen in onder andere de profetieën past hij toe 

op zijn eigen tijd en natie. Vervolgens komt Trimp tot de conclusie dat Van Lodenstein 

Nederland ‘als een soort Israël van het Westen’ beschouwde. De zonden die het Nederlandse 

volk deed zouden gestraft worden en de vroomheid zou vrede en welvaart teweeg brengen. De 

invloed van  Coccejus is volgens Trimp van invloed op de zienswijze die Van Lodenstein op 

het nieuwe Israël heeft. Coccejus heeft de ogen van Lodenstein geopend voor het 

kenmerkende verschil dat er bestaat tussen het Israël van het Oude Testament ( volk en kerk 

tegelijk) en de nieuwtestamentische kerk. Van Lodenstein komt tot de volgende conclusie: 

‘Het is een dwaling ,, als of de Natie Gods volk ware, gelijk de Joden: verre is daar van daan. 
En kan de Heere wel verhuysen, al blijft’t Land in al sijn voorspoed staande. De Heere kan 

165 Bisschop, Sions vorst en volk, 68,70.
166 Trimp, Jodocus van Lodenstein. Predikant en dichter,52.
167 Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion,I,152. 
168 Bisschop, Sions vorst en volk,73. 
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onsen uyterlijke staat wel voorspoedig maken, en seer zegenen, en nogtans uyt ons verhuyseb, 
dewijl sijne H. bywooninge thans aan geen seker volk gebonden is: Hy kan sijne Kandelaar 
wel verplaatsen’. 169

Duidelijk stelt Trimp, in de lijn van Van Lodenstein, dat de vergelijkingen die er getrokken 

worden met Israël niet exclusief zijn verbonden aan Nederland. Maar nu, zoals Van 

Lodenstein het verwoord, is de aanwezigheid van God niet meer aan een volk gebonden. 

Groenhuis merkt bij dit citaat op dat Van Lodenstein er dus duidelijk van uit gaat dat het een 

dwaling is om te stellen dat de natie net als de Joden het volk van God zouden zijn. Maar 

vervolgt Groenhuis, maar ‘niet omdat God niet in het bijzonder met Nederland zou zijn’.170 

Maar land en volk kunnen zich wel verheugen in de gunst en zegen van God, evenals in de 

straffende hand van God, zoals ieder land en volk. 

3.4. Besluit

In het bovenstaande zijn de belangrijkste kenmerken van het gereformeerd natiebesef langs de 

meetlat gelegd bij de Beschouwingen van Zion. Kenmerken die onderdeel uitmaken van het 

gereformeerd natiebesef, zoals de Voorzienigheid en de positie van de kerk zijn de revue 

gepasseerd. Het gereformeerd natiebesef is veelal doordrenkt van het besef dat er mogelijk, of 

zelfs een zeker verband bestaat tussen de geschiedenis van het Oude Testament en de 

Republiek in de 17e eeuw. Die veronderstelde verbondenheid is gelegen in het feit dat God 

met Nederland een zelfde weg en bedoeling heeft als met Israël destijds. In hoofdlijnen, 

onderlinge nuances zijn wel waarneembaar, worden zowel gebeurtenissen als personen uit de 

geschiedenis van de Republiek vereenzelvigd met de situatie in het Oude Testament. De grote 

kernvraag in het historiografische debat is in hoeverre er gesproken kan en mag worden van 

vereenzelviging van de Republiek met Israël. Daarin zijn twee uiterste te bespeuren zoals in 

hoofdstuk 1 is gebleken. Enerzijds zijn er de historici, zoals Groenhuis en Huisman,  die van 

een letterlijke betekenis en interpretatie uitgang en dus stellen dat in de gereformeerde 

geschiedschrijving en natiebesef duidelijk sprake is van vereenzelviging van de Republiek 

met het Israël van het Oude Testament. Anderzijds zijn er historici, zoals Bisschop, die stellen 

dat de aangehaalde vergelijkingen met Israël metafysisch dienen opgevat te worden. 

Als het gaat over de interpretatie bij Van Lodenstein dan is er onder historici over het 

algemeen een eenduidig standpunt waarneembaar als het gaat over de vraag in hoeverre er bij 

Van Lodenstein sprake is van een tweede Israël in nationaal opzicht. Duidelijk stellen zij, 

169 Trimp, Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter,165. Van Lodenstein, Beschouwinge van Zion, I,245
170 Groenhuis, De predikanten,83.
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onder andere Bisschop en Groenhuis, dat er bij Van Lodenstein sprake is van een geestelijk 

Israël. De vergelijkingen die Van Lodenstein trekt met het Oude Testament dienen 

exemplarisch opgevat te worden en hebben betrekking op de Metafysische Kerk. Uiteraard 

zijn, zoals is gebleken wel enkele nuanceringen te bespeuren bij historici, maar de rode draad 

is duidelijk. Bij Van Lodenstein staat uiteindelijk alles in dienst van de Kerk die een 

eeuwigheidperspectief heeft. 

Concluderend, op basis van bovenstaand onderzoek moet gesteld worden dat bij Van 

Lodenstein de situatie van de Joden ten tijde van het Oude Testament als voorbeelden dienen 

voor de kerkmensen van zijn tijd. Er is duidelijk geen sprake van vergelijking en overzetting; 

als zou er sprake zijn van een vorm van identificatie.De Beschouwinge van Zion heeft een 

pastoraal oogmerk en vanuit die hoedanigheid zijn de aangehaalde voorbeelden van Israël 

bedoeld als opbouwing van de kerk, de Metafysische kerk. 
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HOOFDSTUK IV
Theoloog van de synthese, Herman Witsius (  1636-1708)

‘Eenheid in het noodzakelijke, vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alle dingen 
voorzichtigheid en liefde’.171

Dit citaat is afkomstig van Herman Witsius en het tekent de persoon Witsius ten voeten uit. 

Daar waar het nodig en verantwoord was zocht hij naar eenheid tussen de verschillende 

stromingen binnen de Gereformeerde Kerk. Hij heeft een belangrijke bemiddelende rol 

gespeeld in de controverses tussen de coccejanen en de voetianen.172 Wellicht kan met recht 

gesproken worden van Witsius als een theoloog van de synthese.

In dit hoofdstuk staat de persoon Herman Witsius ( 1636-1708) en zijn werk Twist des 

Heeren met sijn Wyngaert (1669) centraal. Allereerst zal er een biografische schets gegeven 

worden van deze theoloog, die een geheel eigen weg ging binnen het gereformeerde 

raamwerk. Vervolgens zal zijn werk de Twist des Heeren geanalyseerd worden met 

betrekking tot het gereformeerd natiebesef. Allereerst vraagt het begrip ‘Wyngaert’ om een 

nadere uitleg, wat verstaat Witsius hieronder? In het verlengde daarvan zullen de 

‘adresseringen’ besproken worden. In dit werk spreekt Witsius diverse personen aan op hun 

positie en verantwoordelijkheden binnen de ‘wyngaert’. Dat is van belang om te bepalen hoe 

de ‘wyngaert’ functioneert en wat de hoofdrolspelers zijn. Ten derde zal de visie van Witsius 

met betrekking tot de Voorzienigheid besproken worden. Dit aspect neemt een grote plaats in 

binnen het gereformeerd natiebesef en om die reden is het van belang om na te gaan hoe 

Witsius dat plaats met betrekking tot de geschiedenis in het algemeen. En als laatste zullen de 

aangehaalde bijbelse analogieën geanalyseerd worden. Hoe dienen deze geïnterpreteerd te 

worden? Naar aanleiding van deze bespreking kan een antwoord geformuleerd worden op de 

vraag wat Witsius verstaat onder het begrip ‘Neerlands Israël’,  en wat voor consequenties dat 

heeft met betrekking tot het gereformeerd natiebesef. 

171 H.J. Selderhuis, ‘Herman Witsius (1636-1708)’, in: W. van ’t Spijker, H. Florijn, C.J. Meeuse e.a. (red), Oude 
schrijvers. Een kennismaking, (Houten, 1997),197.
172 Kuiper, ‘Het wonderwerk in de historie’,19. 
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4.1 Biografische schets

Om tot een bespreking van de persoon Witsius te komen kan de dissertatie van Van 

Genderen173 niet onopgemerkt blijven. Deze dissertatie bevat een schat aan informatie, voor 

zowel de persoon als de theoloog Witsius. En de vele biografische schetsen over de persoon 

en theoloog Witsius baseren zich veelal op deze dissertatie. Voor de levensloop van Witsius 

zal ook daarom veelal hieruit geput worden. 

Herman Witsius werd op 12 februari 1636 in Enkhuizen geboren . Hij is afkomstig uit een 

aanzienlijke familie, dat blijkt uit het feit dat zijn vader, Claes Jacobsz Wits, diverse functies 

binnen het stadsbestuur heeft vervuld, onder andere als schepen en burgemeester. De familie 

had een familiewapen en die staat nog afgebeeld in Brandt’s Historie der vermaerde Zee- en 

Koopstadt Enkhuisen. Witsius groeide op in een piëtistisch milieu. Hij doorliep de Latijnse 

School in Enkhuizen, waar hij onder andere les kreeg van zijn oom. Na schooltijd kreeg 

Herman Witsius ook nog les van zijn oom in de vakken Hebreeuws, theologie en filosofie. 

Dat heeft een goede basis gelegd voor een vervolgstudie. De keus viel op theologie aan de 

universiteit van Utrecht. Daar kreeg hij onder andere les van Voetius en Johannes 

Hoornbeeck (1617-1666). Na zijn theologische studie deed hij praeparatoir examen in 

Enkhuizen en werd hij door de classis met algemene stemmen toegelaten tot het ambt van 

predikant. Achtereenvolgens was hij predikant te Westwoud, Wormer en Goes (1657-1668), 

Leeuwarden (1668-1675), Franeker (1675-1680), Utrecht (1680-1698) waarnaar hij vertrok 

als hoogleraar naar Leiden. In Franeker en Utrecht was hij tevens hoogleraar. 174 

Zoals al is opgemerkt is Witsius te omschrijven als een theoloog van de synthese, als een 

irenisch theoloog streefde hij naar synthese in eigen kring. Van den Berg is van mening dat hij 

niet zonder meer geannexeerd kan worden voor het coccejanisme, maar zijn ‘vroomheidstype’ 

is zowel in de voetiaanse als in de coccejaanse traditie van invloed geweest. 175 Volgens 

Graafland is het zelfs moeilijk uit te maken of Witsius voetiaan dan wel coccejaan is. 

Anderzijds, zo merkt Graafland op, gezien de omvang van zijn invloed mag de conclusie wel 

getrokken worden dat Witsius met zijn synthetische stellingname een groot deel van 

173 J. van Genderen, Herman Witsius, (Den Haag, 1953). 
174 Van Genderen, Herman Witsius,5-19.  L. Strengholt,’Literatuur bij de ‘preciese’ hervormden. Over Herman 
Witsius en de literatuur van zijn tijd’, Documentatieblad Nadere Reformatie, vol. 1 (1990),73.
175 Van den Berg, ‘Het stroomlandschap’, 20.
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‘theologisch Nederland’ vertegenwoordigde.176 Van der Bijl daarentegen schaart Witsius 

duidelijk onder de noemer coccejaans.177 Duidelijk is in ieder geval dat Witsius een geheel 

eigen weg ging tussen enerzijds de voetianen en anderzijds de coccejanen, en daar waar het 

noodzakelijk was zocht hij naar overeenstemming en verzoening.

Op 22 oktober 1708 overleed Herman Witsius. De begrafenis vond op 29 oktober plaats en 

deze plechtigheid wordt omschreven als een uitvaart van  ‘een man van onvergelijkende 

eruditie, echte godsvrucht, ware voortreffelijkheid, zacht van karakter, en vermaard door zijn 

verdiensten jegens de religie, het vaderland, en de Academie’.178 In de lijkrede wordt een 

zelfde beeld geschetst van de persoon Witsius. De lijkrede is uitgesproken door een goede 

vriend, professor à Marck, die meer dan 30 jaar in de nabijheid van Witsius heeft vertoefd. En 

om die reden komt Van Genderen tot de conclusie dat het een ‘waardige in memoriam’ is 

geworden. A Marck schets in de lijkrede Witsius als een zachtmoedige en vredelievende man, 

oprecht en bescheiden. In de wijze waarop Witsius te werk ging oogstte hij bewondering; 

helder inzicht, scherp oordeel, goed geheugen en een duidelijke stijl. 179

4.2. Theologische nalatenschap

Als theoloog staat bij Witsius de Schrift, de Bijbel, hoog in het vaandel. Zijn verklaring van 

de Bijbel heeft alles te maken met zijn visie op de Bijbel. Voor hem staat het woord, in de 

letterlijke betekenis van het woord, centraal. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat profetie 

niet door de mens is voortgebracht maar door de Heilige Geest zijn de profeten geleid. 

Allegorie en typologie, zoals die veelal door coccejaanse theologen wordt gebezigd, wijst 

Witsius af, tenzij het Bijbelgedeelte daar zelf aanleiding toegeeft. Dit is een typisch 

uitgangspunt van de voetiaanse traditie. De zeven-periodenleer van de coccejanen accepteert 

hij evenmin. Het exempel daarentegen wordt door Witsius wel gehanteerd, gezien de 

pedagogische en didactische waarde daarvan.180

Een theoloog is met name een exegeet, en zijn werk daarin wordt door Van Genderen 

getypeerd als zelfstandig, eenvoudig en nauwkeurig. In zijn werken, onder andere het werk 

dat wij bespreken De Twist des Heeren, staat vol met citaten van kerkvaders uit de oude kerk 

en theologen uit diverse richtingen en tijden. Maar dat neemt volgens Van Genderen niet  zijn 
176 Graafland, ‘Structuurverschillen tussen voetiaanse en coccejaanse geloofsleer’,32,33,
177 Van der Bijl, ‘De tweedracht van voetianen en coccejanen in politiek perspectief’,86.
178 Citaat aangehaald bij Van Genderen, Herman Witsius, 99,100.
179 Van Genderen, Herman Witsius,101.
180 Bisschop, Sions vorst en volk,230. Van Genderen, Herman Witsius,109. 
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onafhankelijkheid weg, omdat Witsius zich oriënteert op verschillende denkwijzen en naar 

aanleiding daarvan zijn standpunt inneemt, maar er zou geen sprake zijn van beïnvloeding. 

Zijn eenvoudigheid blijkt uit het feit dat hij wars was van elke vorm van speculatie maar dat 

hij juist dicht bij de eigenlijke betekenis van de tekst wil blijven. In zijn exegese is hij 

nauwkeurig, geen enkel woord en detail ontgaat hem.181

Witsius heeft veel geschreven. Zijn stijl valt te typeren als buitengewoon goed. Zijn Latijn 

was zuiver en fijn.182 Hij was een veelzijdige theoloog, en dat is ook te merken aan zijn vele 

nagelaten geschriften. Desondanks was hij een ware vertegenwoordiger van de Nadere 

Reformatie, in veel van zijn werken klinkt een oproep tot vernieuwing van het land en 

kerkvolk. In zijn geschriften bestreed hij onder andere het cartesianisme omdat hij het als een 

bedreiging zag van het bijbels gezag.  

4.3. Twist des Heeren met sijn Wyngaert

De Twist des Heeren met sijn Wyngaert is in 1669 verschenen toen Witsius predikant in 

Leeuwarden was. Dit werk veroorzaakte toch wel wat rumoer, want het kwam hard aan. 

Anderzijds waren er ook mensen, zelfs velen, die met grote dankbaarheid dit werk lazen. In 

dit werk uit Witsius namelijk stevige kritiek over diverse misstanden in kerk en land. Ondanks 

die felle reacties nam hij er geen enkel woord van terug, omdat hij de mening was toegedaan 

dat wat hij geschreven had de waarheid was. Hij zag het namelijk als zijn taak en roeping om 

langs deze weg pastoraal en profetisch te schrijven.183 Hij merkt daar zelf ook over op dat de 

Twist des Heeren ‘niet aen te merken als een Twist-schrift…..maer een suivre sugt tot 

welstant van het lieve Vaderlant, en Christi diergekogte Kerke, heeft miij het selve 

afgeperst’.184

Bij het lezen van de Twist des Heeren valt de enorme kennis op die Witsius heeft van de 

geschiedenis en literatuur. Er zijn diverse literaire referenties in dit werk. En volgens 

Strengholt kan dat niet van elk geschrift gezegd worden uit de tijd van de Nadere 

Reformatie.185 Daarmee wordt duidelijk dat de Nadere Reformatie geen a-culturele beweging 

is geweest. 

181 Van Genderen, Herman Witsius,112,113.
182 Ibidem,106. 
183 Selderhuis, ,‘Herman Witsius (1636-1708)’,197. H.B. Visser, De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de 
gereformeerden in de zeventiende eeuw, (Utrecht, 1939),209.
184 Witsius, Twist des Heeren met sijn Wyngaert,15.
185 Strengholt,’Literatuur bij de ‘preciese’ hervormden’,76.
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In de Twist des Heeren blijkt duidelijk dat Witsius een man van de Nadere Reformatie is 

geweest. Dit werk is een uitwerking van ’t Bedroefde Nederlant, waarin hij al duidelijk 

poneert dat er een voortgaande reformatie noodzakelijk is.186 

In het eerste hoofdstuk  van de Twist des Heeren maakt hij al een opmerking over het feit dat 

er een nadere reformatie van node is; ‘een heylige reformatie is ons van noden, een 

erkentenisse en droevigh beschreyen van onse voorgaende schulden, en een verbeteringe van 

de selve; en elck voor hem selfs en in het sijne moet de handen aen de ploeg slaen, om den 

waggelenden staat onses landts die ten verderve helt, met heylighe handen na sijn vermogen 

te onderschragen’.187 Deze oproep komt herhaaldelijk terug in dit werk.  

Het uitgangspunt voor de Twist des Heeren is de bijbeltekst uit Jesaja 5: 4: ‘Wat is er meer te 

doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht, dat 

hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht?’. 

Voortdurend refereert Witsius naar deze tekst, en de titel van het boek verwijst er ook naar. 

De vraag is wat Witsius verstaat onder de wijngaard, is dat de Gereformeerde Kerk of de 

Republiek? Van Genderen is de mening toegedaan dat de getrokken parallellen met Israël niet 

alleen betrekking heeft op de kerk, maar ook het Nederlandse volk.188 Bisschop daarentegen 

benadrukt telkens weer dat ook bij Witsius duidelijk gesproken kan worden van de 

Metafysische kerk wanneer de christelijke kerk met Israël wordt vergeleken. 189 En om die 

reden zal eerst duidelijk moeten zijn wat Witsius dus verstaat onder de ‘wijngaard des 

Heeren’. Witsius spreekt in zijn Twist des Heeren zowel de kerk en het kerkvolk aan als de 

overheid. Dat zal het tweede aspect zijn wat de revue passeert, omdat hij hierin duidelijk een 

positionering aanbrengt die van belang is voor het functioneren binnen de ‘wyngaerdt des 

Heeren’. Ten derde wordt het leerstuk van de Voorzienigheid besproken, zoals Witsius dat 

heeft verwoord in zijn Twist des Heeren. Dit heeft alles te maken met zijn visie natuurlijk op 

de geschiedenis. Als laatste zal er gekeken worden naar de gebruikte analogieën en parallellen 

die Witsius heeft getrokken met Israël en het Oude Testament, integraal zullen enkele 

analogieën al de revue zijn gepasseerd bij de behandeling van de voorgaande genoemde 

deelonderwerpen. De overkoepelende hoofdvraag hierbij is in hoeverre er bij Witsius sprake 

is van gelijkstelling van de Republiek met het Israël van het Oude Testament. 

4.3.1 De betekenis van de Wyngaert
186 K.W.Slikke, ‘Het oudste geschrift van Herman Witsius. Een voorstudie van de Twist des Heren met syn 
Wijngaerd’, Nederlands archief voor kerkgeschiedenis , 41 (1956),222-241.
187 Witsius, Twist des Heeren met sijn Wyngaert, (1892), 36,37.
188 Van Genderen, ‘Herman Witsius (1636-1708)’,201. 
189 Bisschop, Sions vorst en volk, 234. 
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De betekenis van de ‘Wijngaard’ zoals Witsius deze interpreteert, is van belang voor de 

bepaling in hoeverre er bij Witsius sprake is van een vereenzelviging van de Republiek met 

het Israël van het Oude Testament. Zoals al is opgemerkt neemt Witsius de tekst van de 

profeet Jesaja als uitgangspunt. In de eerste paar hoofdstukken gaat hij daar nader op in. En 

merkt hij op; ‘door den Wijngaert moet ghy hier verstaan het volck Israëls; dat Godt uyt alle 

volckeren tot sijn volck had uytverkoren, en dat doe bij kans alleen sijn Kercke uyt maekte’.190 

Uit dit citaat blijkt dat Witsius het volk van Israël , dus de wijngaard, op één lijn zet met de 

kerk. Is er hier dan sprake van de zichtbare kerk of van de metafysische kerk? Witsius geeft 

aan dat het de stijl van de Bijbel is om het volk en de kerk van God te vergelijken met een 

wijngaard.  Vervolgens gaat Witsius nader in op de vergelijking met een wijngaard. Zoals een 

wijngaard geplant wordt door mensen, zo is het volk van God door God Zelf geplant. 191 Een 

wijnstok is een vruchtbare plant en brengt dus veel vruchten voort, zo moet ook het volk van 

God zijn om daadwerkelijk het volk van God te zijn. Een wijngaard brengt niet alleen veel 

vruchten voort, maar de vruchten zijn bijzonder en uitmuntend. ‘Even soo is het oock met de 

vruchten der warer Godtsaligheydt in Godts volck, die schoonste noch gansch teer en veelsins 

gebreckelijck zijn, Gode nochtans op een bijsondere maniere  ,,aengenaem sijn door Jesum 

Christum onsen Heere,,’. 192 De laatste vergelijking die hij maakt met de wijngaard is de 

‘beplanter’, die een naarstig opzichter is van zijn wijngaard en niets ontgaat hem. En zo is het 

ook met het volk van God: ‘Is dat sijn Wijnstock, hij is dien sorghvuldigen Lantman,die 

dagelijcks siet hoe het in sijn Kercke al toegaet’. 193

Het is niet geheel duidelijk wat Witsius verstaat onder het ‘wyngart van God’. Wellicht moet 

er van uit gegaan worden dat er sprake is van de Metafysische kerk. De reden daarvoor is 

gelegen in het feit dat binnen de traditie van de Nadere Reformatie het de gewoonte is om 

‘Jeruzalem’ of ‘Sion’, in metafysische betekenis op te vatten. En omdat Witsius tot deze 

stroming gerekend kan worden, kan dat een verklaring zijn. Maar Witsius geeft met 

betrekking tot de verklaring van de ‘wyngaert’ daar zelf geen expliciete aanvulling en 

verklaring voor. Anderzijds spreekt Witsius in hoofdstuk 11 ‘Hoe de Heere ons gheplantet 

heeft als een Eedele wijnstock’, expliciet over ‘deze Nederlandtsche wynstock…. Tot eene 

uytmuntende en Eedele wijnstock ghemackt, beide in voortreffelijckheydt en 

uytstreckinghe’.194  Dit komt vaker voor, en geeft aanleiding tot een diffuse begripsbepaling. 
190 Witsius, Twist des Heeren,42.
191 Ibidem,42,43.
192 Ibidem,46,47. 
193 Ibidem, 48,49.
194 Ibidem,121. 
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Verderop in de Twist des Heeren komt veelvuldig de benaming van ‘ Nederlandtsche 

Wyngaert’ voor. In hoofdstuk 26 bijvoorbeeld komt hij te spreken over Nederland in 

verzwarende omstandigheden, door Nederland zelf veroorzaakt. Daar spreekt hij expliciet 

Nederland aan als; ‘Ghy zijt Gods wijngaert……Gy zijt Gods volck, daer de Heere soo na by 

gekomen is, die hy uyt soo veel andere volcken op een bysondere wijse hem tot eigendom 

verkooren heeft, en daer hy dan oock billijck war meerder van verwacht, als van de rest’.195 

Hier kan dus geen twijfel over bestaan dat hij Nederland vereenzelvigt met Israël. Er is bij 

Witsius is dit opzicht een ambivalente houding te bespeuren. Enerzijds lijkt de indruk dat hij 

als hij komt te spreken over ‘Gods volk’ er sprake is van de Metafysische Kerk. Anderzijds is 

hij veelal expliciet in het feit als het gaat om de Republiek gelijk te stellen met de ‘Wyngaerdt 

Gods’. Een eenduidige verklaring is hier niet voor te geven. Wellicht heeft dat te maken met 

het onderscheid in het aanspreken van doelgroepen; hij komt te spreken over de kerk, 

kerkvolk en het functioneren daarvan, en hij spreekt het volk, land en bestuurders aan. 

Voor Groenhuis staat vast dat er bij Witsius, evenals bij Abraham van der Velde, sprake is 

van ‘gelijkstelling’ wanneer Witsius komt te spreken over Israël en Nederland. Er is volgens 

Groenhuis bij Witsius duidelijk sprake van een volksuitverkiezing196. Hij baseert dat op 

hetgeen Witsius als volgt heeft weergegeven in zijn Twist des Heeren:
‘Of wilt ghy dat ick het u klaerder segge? Gy zijt Gods volk, daer de Heere soo na by 
ghekomen is, die hy uyt soo veel andere volcken op een bysondere wijse hem tot een 
eygendom verkooren heeft, en daer hy dan oock bllijck wat meerder van verwacht, als van de 
rest’. 197

Ook zijn biograaf, Van Genderen, is de mening toegedaan dat er bij Witsius sprake is van een 

vorm van gelijkstelling. Zo betoogt hij , ‘in allerlei opzichten was Nederland met Israël op één 

lijn te stellen’, en ‘Nederland was een tweede Kanaän te noemen’. 198 

4.3.2. Witsius en zijn adresseringen 

In zijn Twist des Heeren spreekt Witsius diverse malen zowel de overheid als het volk aan. 

Hij wijst duidelijk aan waar van beide partijen de verantwoordelijkheden liggen, en wijst op 

een indringende manier de tekortkomingen aan van beide partijen. Een bespreking van deze 

‘adresseringen’ is van belang om daarmee tot een positiebepaling te komen van de 

participanten binnen de ‘wyngaerdt des Heeren’. 
195 Ibidem,385.
196 Groenhuis, De predikanten, 83.
197 Witsius, Twist des Heeren,388.
198 Van Genderen, ‘’Herman Witsius (1636-1708)’,196.
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Witsius ziet het ook als zijn plicht als predikant om het volk er op te wijzen dat ze 

gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan de overheid. Zou hij dat achterwege laten, dan acht hij 

zichzelf niet als een ware dienstknecht ‘Christi’.199 Anderzijds schroomt hij er ook niet voor 

om de overheden aan te spreken. Witsius is heel duidelijk als het gaat over de afbakening van 

de positie van de overheid. Aan de overheid komt het oordeel toe wat betreft het goede en het 

kwade. En de overheid beoordeelt zelf of haar wetten accorderen met de voorschriften die 

God gegeven heeft in de Bijbel. Enigszins opmerkelijk toch wel is het feit dat Witsius heel erg 

sterk de nadruk daar op legt. Dat blijkt uit het feit dat de kerk of predikant/kerkenraad niet 

bevoegd is, ook niet op basis van het Woord, om daar wat van te zeggen, en actie te 

ondernemen. Want, ‘over sulcks en kan een onderdaen van sijne schuldighe gehoorsaemheyt 

niet ontlast worden, als door een particuliere revelatie van Godt’200. Hierin is Witsius in de 

lijn van de reformatie, zoals ook onder andere verwoord is in artikel 36 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. Kerk als instituut en de kerkelijke dienaren dienen een onafhankelijke 

houding ten opzichte van de overheid in te nemen, indien de situatie dat vereist. 201 Hierin 

volgt Witsius de lijn van onder andere Luther die stelt dat die onafhankelijke houding alleen is 

geoorloofd op het moment dat de overheid gaat regeren over het geweten en het geloof van 

haar onderdanen. Op dat moment zijn de onderdanen niet langer meer verplicht om de 

overheid te gehoorzamen. 202 

Witsius spreekt de overheid aan als het gaat om het goede voorbeeld wat zij dienen te geven. 

‘Ghy onse overheden die Godt op den throon des gherichtes gestelt, en het stuyr van ’s lands 

saecken in de handen ghegeeven heft, mosten de eerste in deese optocht des Heeren zijn, om 

een krijgh te heyligen tegens de sonden, en tegens de ongherechtigheyt’.203 Duidelijk ligt 

hierin een oproep om de verkeerde invloeden en gebruiken, die niet overeenkomstig de wet 

van God zijn, te weren en een strijd daar tegen te leveren. Witsius noemt het zelfs 

‘tuchtigen’204 als hij daarover spreekt. De overheid moet zich laten leiden door de wet, dan 

alleen is het een overheid die gerechtigd is om op te treden. De overheid heeft een 

voorbeeldfunctie; zij moet het volk voorgaan in het vernieuwen van het verbond met God.205 

De overheid kan niet, ondanks de macht die zij ontvangen heeft van God, ongebreidelde 

199 Witsius, Twist des Heeren,12.
200 Ibidem,354, 355. 
201 Bisschop, Sions vorst en volk, 232. 
202 Femke van de Kolk, ‘De legitimatie van verzet bij Willem van Oranje.Verzetstheoriën en de positie van 
Willem van Oranje in zijn opstand tegenover Philips II’, essay voor de cursus Godsdienstoorlogen aan de 
Universiteit Utrecht (2006). 
203 Witsius, Twist des Heeren,462.
204 Ibidem,462.
205Van Genderen, ‘Herman Witsius (1636-1708)’,199.

79



macht uitoefenen. Witsius vat dat als het volgt samen als hij de overheid aanspreekt en 

bespreekt: 

‘Stelt het algemeen boven bysondere Insigten. Een Tyran ooght en tracht na eyghen Profijt: 
een wettige Overheyt, na ’t Voordeel van de Burgerije. ’t Gemeen is niet voor u, maer ghy 
voor ’t gemeen: Gy sit op het Staetkussen, niet tot eygen gemack: Maer tot ruste van uw 
Onderdanen. En die sit ‘er eerst vast op, en in aller harten gunste, die van alle erkent word, soo 
wel voor haer als boven haer te sitten’. 206

Het volk ontkomt ook niet pedagogische onderwerping van het woord van Witsius. Het volk 

wordt opgeroepen om zich te onderwerpen aan de overheid. Alle macht is van God 

verordineert, en wie dat tegenstaat, wederstaat God. Wie in vrede wil leven moet de machten 

die over zich gesteld zijn, gehoorzaam zijn.207 Zoals boven is aangetoond, mag de overheid 

alleen wedersproken worden op het moment dat ze gaat regeren over het geweten en het 

geloof van haar onderdanen. Anderzijds verkondigt Witsius de stelling dat de wraak aan God 

toekomt. En wie zijn wetten niet onderhoudt, zowel de overheid als het volk, zullen de 

gevolgen daarvan moeten ondergaan en ondervinden.

4.3.3. De Voorzienigheid

De visie van Witsius op het wereldgebeuren is doortrokken van de Voorzienigheid, maar hij 

schakelt daarbij niet de eigen verantwoordelijkheid van de mens niet uit. Zodat er geen vorm 

van lijdelijkheid en passiviteit ontstaat. Want Witsius spreekt continue zijn medegelovigen en 

landgenoten aan op haar verantwoordelijkheden aan ten aanzien van God. Dit aspect van de 

Voorzienigheid, predestinatie, is een belangrijk onderdeel van het gereformeerd natiebesef, 

zoals in hoofdstuk één is gebleken. En daaruit blijkt ook weer dat Witsius in de traditie van de 

gereformeerde theologie past. 

Witsius  is  expliciet  als  het  gaat  over  de  Voorzienigheid.  Hij  wijst  dat  duidelijk  aan  in 

bepaalde gebeurtenissen.  Het was de Voorzienigheid die Nederland heeft  verlost  van haar 

vijanden, zoals eens de Israëlieten verlost zijn van de Midianieten.  208 Het principe van de 

Voorzienigheid, is in de optiek van Witsius gericht op het instandhouden en beschermen van 

de  kerk en godsdienst  in  het  vaderland.  209 Een voorbeeld  waaruit  dat  ook blijkt  volgens 

Witsius is de Synode van Dordrecht in 1618-1619, ‘maer ’t is Godt geweest die de harten van 

de  Hooge  Overheden  eyndelijck  gheneyght  heeft,…..in  een  Nationale  Synode  by  een  te 

206 Witsius, Twist des Heeren,467. 
207 Ibidem,467, 468. 
208 Ibidem,144.
209 Ibidem,148. 
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roepen,… daer,  onder Godts genadige segen, de Heylige waerheydt  op den Throon en de 

hardtneckige dryvers der tegenstrijdige dwalingen van de Stoel, geset zijn’.210

4.3.4. Bijbelse  analogieën 

Witsius komt veelvuldig te spreken over Nederland in de betekenis van het Tweede Israël. 

Wat daarbij opvalt is de grote mate van overeenkomst met de interpretatie van het begrip 

‘Wyngaerdt des Heeren’ zoals die gehanteerd wordt door Witsius. Enerzijds is er duidelijk 

sprake van overzetting en vereenzelviging met het Israël van het Oude Testament. Anderzijds 

is het begrip ‘Wyngaerdt des Heeren’ diffuus en ambivalent. 

Als Witsius komt te spreken over bepaalde gebeurtenissen die gepasseerd zijn in de Republiek 

of in de kerk, maakt hij veelal een verwijzing naar het Oude Testament. Wanneer hij de 

situatie van de kerk in de Republiek analyseert dan merkt hij op dat God dezelfde weg gaat 

die Hij eertijds is gegaan met de Israëlieten.211 In hoofdstuk 32 spreekt Witsius expliciet 

diverse overheidspersonen aan, voor het behoud van de kerk en staat. Daarin klinkt de oproep 

om ‘ons te beraden als Israël deede’. 212 Hier is geen sprake van een vereenzelviging, maar 

wordt Israël tot voorbeeld gesteld. Daarin is Witsius niet geheel consistent. Anderzijds kan de 

vraag gesteld worden in hoeverre daar sprake van moet zijn. Sluiten het tot voorbeeld stellen 

en het vereenzelvigen elkaar niet uit? Het tot voorbeeld stellen kan een integraal onderdeel 

zijn van het vereenzelvigen van Nederland met het oude Israël.

Witsius komt niet alleen te spreken over de identieke leiding en zorg die God heeft met 

Nederland, zoals eertijds met Israël, maar ook van de gelijkstelling van Nederland met Israël. 

Expliciet geeft hij daar blijk van; ‘Ick kan nauwlijx dencken, dat het Oude Israël in Canaan 

met meer gruwelen vervult is geweest, als het Nieuwe Israël in Nederlandt’.213 De vraag is of 

hier de positie van het volk Israël ten opzichte van andere volken, de uitzonderingspositie in 

het land Kanaän, bedoeld wordt. Of dat hier sprake is van een zogenaamd geestelijk Israël. 

Voor beide opties valt wat te zeggen. Enerzijds omdat de Israëlieten in een 

uitzonderingspositie verkeerden. Dus apart gezet was ten opzichte van de Kanaänieten. 

Belangrijk is daar bij het woord ‘in’. Wil dat zeggen dat, als dat overgezet wordt naar het 

Israël in Nederland, dat er sprake is van een apart groep in de Republiek die de naam Israël 

mag dragen? Dat is wat Bisschop hier betoogt, hij gaat duidelijk uit van het feit dat hier geen 

210 Ibidem,155.
211 Ibidem,171. 
212 Ibidem,461. 
213 Ibidem,261.
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sprake kan, en mag zijn, van een identificatie van Nederland met Israël. Bisschop nadrukt dat 

Witsius uit gaat van de bevoorrechte positie die de Republiek destijds had. Dat blijkt uit de 

‘zuivere verkondiging van het Evangelie’.In de optiek van Bisschop is dat de reden waarom 

Witsius komt te spreken van de ‘wyngaerdt des Heeren’.214 Maar hoe valt dat in 

overeenstemming te brengen met de expliciete verwijzingen en vereenzelvigen met Israël? 

Kan dat enkel en alleen maar opgevat worden als een metafysische metafoor? Dat is te 

eenzijdig belicht. Bij Van Genderen treffen we toch meer ruimte aan voor nuancering. 

Enerzijds is er bij Witsius volgens van Genderen sprake van het volk van God. Anderzijds 

benadrukt Van Genderen dat het bij Witsius niet enkel gaat om de kerk in Nederland, maar 

dat het ook gaat om het Nederlandse volk, als Witsius komt te spreken over Nederlands 

Israël.215 En dat heeft Van Genderen juist opgemerkt. Want er is namelijk geen sprake van een 

consistente hantering van het begrip ‘Nederlands Israël’ bij Witsius, zoals ook al is gebleken 

bij de bespreking van het begrip  ‘wyngaerdt des Heeren’. Witsius zelf geeft aanleiding tot 

verwarring omtrent de interpretatie van het begrip ‘Nederlands Israël’. 

Volgens K.W.Slik, in zijn bespreking over de Twist des Heeren, is er wel degelijk sprake van 

een vereenzelviging van Nederland met Israël. Want zo stelt hij; 

‘de gevolgtrekking hieruit is dat ons land een tweede Israël is. In de geschiedenis van de beide 
volkeren blijkt de parallel volkomen. Zoals Israël bevrijd is door de Here God uit het 
diensthuis Egypte zo is ons volk door dezelfde God uit het diensthuis van het pausdom. Bij 
Israëls uittocht was duidelijk, dat Gods macht dit volk beschermde, maar bij de uittocht van 
ons volk ontbraken evenmin  de wonderen des Allerhoogsten. Beide volkeren zijn door God 
geplant op een vette heuvel, maar zoals bij Israël zo ook bij Nederland: de vruchten van de 
Geestelijke Godzaligheid ontbreken. Het land wordt daarentegen overstroomd door allerley 
groote en grove zonden. 216   

Slik laat dus duidelijk zien dat de aangehaalde voorbeelden van Witsius duiden op het feit dat 

er bij Witsius wel degelijk sprake is van een ‘Nederlands Israël’ in de betekenis van de 

Republiek, en niet exclusief gereserveerd is voor de Metafysische Kerk, zoals bij Bisschop. 

4.4. Besluit

Als slot nog enkele afsluitende opmerkingen. Allereerst is duidelijk geworden dat onder 

(kerk) historici geen eenduidigheid bestaat over de vraag in hoeverre er bij Witsius sprake is 

van gelijkstelling van Nederland met Israël. Enerzijds betoogt Bisschop dat er bij Witsius, net 

214 Bisschop, Sions vorst en volk,235.
215 Van Genderen, ‘Herman Witsius, (1636-1708)’,201. 
216 Slikke, ‘Het oudste geschrift van Herman Witsius’, 230. 
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als bij andere voetianen217, sprake is van de Metafysische Kerk wanneer er gesproken wordt 

over Israël. Bisschop gaat dus geheel uit een ‘vergeestelijking’ van het Oude Testament. Dat 

kan zo opgevat worden, omdat in de traditie van de Nadere Reformatie veelal de gewoonte 

was/is om te spreken over Israël in metafysische betekenis. De echte kinderen van God, de 

zogenaamde uitverkorenen worden beschouwd als een geestelijk Zion. Maar Bisschop is 

daarin toch ongenuanceerd, omdat Witsius expliciete uitspraken heeft gedaan die betrekking 

hebben op Nederland als volk en natie. 

Anderzijds zijn er historici, zoals Van Genderen en Groenhuis, die duidelijk stellen dat er bij 

Witsius sprake is van een gelijkstelling in de betekenis van land en volk. De kerk maakt 

daarvan onderdeel uit. Dat blijkt onder andere uit de diverse ‘adresseringen’ die Witsius 

gebruikt in de Twist des Heeren, diverse doelgroepen worden aangesproken op hun 

verantwoordelijkheid en positie binnen het domein van de ‘wyngaerdt des Heeren’. Van 

daaruit is de conclusie logisch dat bij Witsius een grote mate van gelijkstelling met Israël te 

bespeuren valt. Het motief daarvoor is het pastorale aspect dat een grote plaats inneemt in de 

Twist des Heeren. Hierin uit Witsius zijn zorg over Nederland als volk en natie, maar ook 

over de kerk in Nederland. En om die zorg extra kracht bij te zetten polemiseert hij krachtig. 

Is Witsius een typische voetiaanse vertegenwoordiger als het gaat om het tweede Israël-idee? 

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dat heeft allereerst te maken met de geheel 

eigen positie die Witsius heeft ingenomen in het gereformeerde landschap van de 17e eeuw. 

Ten tweede is er een zekere mate van inconsistentie en ambivalentie te bespeuren bij Witsius 

inzake het tweede Israël-idee. In de voetiaanse traditie stond men niet geheel afwijzend tegen 

het gebruik van analogieën, typologie en profetische uitlegging met die kanttekening dat de 

Bijbel daartoe aanleiding moest geven. Zoals in hoofdstuk 2 is betoogd was de voetiaanse 

hermeneutiek gebaseerd op het naspeuren van de letterlijke en historische verklaring van het 

desbetreffende Bijbelgedeelte. Integraal klonk veelal een waarschuwing tegen 

‘andersdenkenden’. Deze aspecten en criteria zijn ook terug te vinden bij Witsius. En als 

zodanig valt hij te categoriseren als voetiaan. Ook in zijn Schriftvisie is Witsius een voluit 

voetiaan, de historische verklaring van de tekst staat centraal. Ook als het gaat om het tweede 

Israël-idee. Daar komen die elementen duidelijk in terug. Vanuit die waarschuwingen, die 

breder zijn dan alleen de ‘andersdenkenden, want die waarschuwingen waren aan diverse 

personen gericht die van de ‘rechte weg’ afdwaalden, komt hij te spreken over de Israëlieten 

in het Oude Testament. Dus vanuit de pastorale zorg die hij heeft komt Witsius zowel tot het 

217 Bisschop schaart Witsius heel duidelijk onder de noemer van voetiaan. 
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voorbeeld stellen alsmede tot gelijkstellen van Nederland met Israël. De gesignaleerde 

inconsistentie bij Witsius is gelegen in het niet zorgvuldig afbakenen van begripsbepaling van 

de ‘wyngaerdt des Heeren’. Zoals is gebleken is het niet geheel duidelijk wat Witsius verstaat 

onder ‘wyngaerdt des Heeren’. Daardoor kan Witsius voor beide standpunten binnen het 

historiografisch debat als voorbeeld gehanteerd worden, zowel in metafysisch opzicht als een 

vorm van identificatie en gelijkstelling van Nederland met het Israël onder het oude verbond. 

Kortom, op grond van de bovenstaande bevindingen en constateringen moet de conclusie 

getrokken worden dat bij Witsius enerzijds vanuit pastoraal oogmerk Israël als voorbeeld 

wordt gesteld aan het (kerk)volk. En door de uitverkoren positie van Nederland anderzijds 

komt Witsius tot een gelijkstelling van Nederland met het Israël van het Oude Testament. 

Beide posities schept verantwoordelijkheden om het verbond dat God heeft gesloten niet te 

niet te doen. 

HOOFDSTUK IV
Hero Sibersma ( 1644-1728)

‘Immers verwagten wy den aangename dag, dat de Heere de oorlogen sal doen ophouden aan 
’t einde des aarde, de boge verbreken’. 218

218 Hero Sibersma,De heerlykheid Gods met een grote glans opgegaan aan den Donauw, overgegaan na 
Ramellys en Barcelona, voortgegaan tot aan Turin. In verscheide seer uitnemende Overwinningen van de 
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Het verlangen, zoals in bovenstaand citaat verwoord, is de rode draad door het werk van Hero 

Sibersma. Hij zag uit naar de wederkomst van Christus op de wolken, wat een einde zou 

maken aan alle ongerechtigheid. Die wederkomst stond voor Sibersma synoniem voor een 

nieuw begin; nieuw leven met Christus. Heel zijn leven stond in teken van dit verlangen. 

In dit hoofdstuk staat de persoon van Hero Sibersma (1644-1728) en zijn werk De 

Heerlijkheid Gods (1707) centraal. Sibersma behoort tot de coccejaanse stroming binnen de 

Gereformeerde Kerk in de 17e en 18e eeuw. In dit hoofdstuk zal hij namens de coccejaanse 

stroming geanalyseerd worden met betrekking tot het gereformeerd natiebesef. Uiteraard mag 

duidelijk zijn dat hierbij aangetekend dient te worden dat er binnen de coccejaanse stroming 

diverse varianten aanwezig waren. Desondanks is toch gekozen voor de persoon van 

Sibersma. Dat is voornamelijk gelegen in het feit dat hij in zijn toegankelijke werk De 

Heerlijkheids God duidelijk zijn visie weergeeft ten aanzien van de plaats van God in de 

geschiedenis. Sibersma trekt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Van Lodenstein en Witsius, de 

lijn verder door als het gaat over een mogelijk verbond dat God heeft gesloten met de 

Republiek, hij plaats het duidelijk in Europees verband. Bovendien is de keus op Sibersma en 

dit werk gevallen doordat hij duidelijk vanuit de situatie van het Oude Testament tot een 

andere conclusie komt dan veelal gevonden wordt in de voetiaanse traditie. Daarmee is tevens 

het doel van dit hoofdstuk vastgesteld. Het wil namelijk inzicht verschaffen in de visie van 

Sibersma als coccejaan met betrekking tot het gereformeerd natiebesef. In hoeverre is er 

sprake van een exclusief verbond van God met Nederland of dient die verbondenheid 

metafysisch opgevat te worden?

Allereerst zal er een korte biografische schets gegeven worden van de persoon Sibersma. Om 

vervolgens over de gaan tot de bespreking van zijn werk De Heerlijkheid Gods. Bij de analyse 

is gekozen voor de volgende onderwerpen die de revue passeren. Allereerst zal zijn visie op 

de geschiedenis besproken worden. Het doel daarvan is om helderheid te krijgen waarin het 

typische element van de coccejaanse geschiedschrijving is gelegen. Zoals in hoofdstuk 2 is 

gebleken bestaat hier een duidelijk onderscheid tussen de coccejanen en voetianen, vooral als 

het gaat over de zeven-periodenleer. Zijn visie op de plaats en het functioneren van de 

Gereformeerde Kerk zal ook geanalyseerd worden.Vervolgens zullen de aangehaalde bijbelse 

analogieën besproken worden. Deze opzet van onderzoek verschilt enigszins met die Van 

Bondgenoten, behaald op de Wapenen des Konings van Frankryk. Ter Eeuwiger gedagtenisse.Schriftmatig 
verklaard en toegepast, (Amsterdam, 1707), 112. 
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Lodenstein en Witsius. Dat heeft te maken met het type werk waar hier sprake van is, 

namelijk enkele biddagpreken die gebundeld zijn en die duidelijk in relatie staan met 

specifieke gebeurtenissen. Tevens heeft dat te maken met de opbouw van De Heerlijkheid  

Gods. Eerst wordt een bijbelgedeelte besproken en vanuit die bespreking wordt er door 

Sibersma gezocht naar parallellen met zijn eigen tijd. En hij sluit zijn spreken af door hetgeen 

hij heeft gesproken in een eschatologisch kader te plaatsen. 

5.1. Biografische schets

Hero Sibersma werd op 20 mei 1644 geboren in een goed gereformeerd gezin, dat woonachtig 

was in Harlingen. Zijn ouders kwamen uit een familie die diverse functies in het bestuur en 

onderwijs hebben vervuld. Al op achtjarige leeftijd is hij wees, en na enige jaren in 

weeshuizen vertoefd te hebben, wordt hij opgenomen in het gezin van zijn oom, rector van de 

Latijnse school. Zijn belangstelling voor theologie werd al vroeg opgewekt door zowel zijn 

oom als de predikant van Harlingen. Dat hij een zekere welstand bezat blijkt uit het feit dat 

zijn voorouders glasramen hebben geschonken aan de kerk in Ternaard en zijn relatief lange 

studieduur. In 1660 gaat hij studeren aan de universiteit van Franeker. In het begin van zijn 

studie ging zijn voorkeur met name uit naar de vakken filosofie, talen en geschiedenis. 

Uiteindelijk gaat hij zich toch richten op theologie. In 1664 maakt hij de overstap naar de 

universiteit van Utrecht waar hij onder andere colleges volgt bij Voetius. Hij sluit zijn 

studieloopbaan aan de universiteit van Leiden af waar hij colleges volgt bij Coccejus en 

Abraham Heidanus. In 1671 wordt hij beroepen te Sexbierum. Daar blijft hij tot 1677, en 

vandaar vertrekt hij naar Ternaard. In beide plaatsen heeft Sibersma een goede 

verstandhouding gehad met de Doopsgezinden. In 1680 neemt hij het beroep naar Harlingen 

aan, op voorspraak van de magistraat. In zijn preken blijkt al dadelijk dat hij van coccejaanse 

snit is. Hij was tot de ontdekking gekomen dat de ‘scaduwachtige Sabbath’ al vervuld was en 

dat er sprake was van een bevrijding van de ‘lasten van de wet’. Uiteindelijk leidt de weg naar 

Amsterdam in 1683. Het valt op dat hij is beroepen op basis van zijn gepubliceerde werken, 

zonder dat hij daarvoor ooit in die plaatsen gepreekt heeft. In Amsterdam zal hij de rest van 

zijn werkzame leven slijten. In Amsterdam zet hij zich in voor de Evangelieverkondiging 

onder de Joden. Uit de Protocollen van de kerkenraad blijkt dat Sibersma de kerkelijke orde 

zeer belangrijk vond. In april 1727 wordt hem zijn emeritaat verleend en een jaar later, op 4 

april overlijdt hij. 219

219 Bisschop, Sions vorst en volk,143, 145-147. R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. De Kerk der 
hervorming in de achttiende eeuw: de grote crisis, IV (Amsterdam, 1974),115. 
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Wanneer hij te maken kreeg met de overheid dan kan zijn houding getypeerd worden als 

inschikkelijk. Uit kerkeraadsnotulen en acta’s van classes blijkt nergens dat er bij Sibersma 

een spoor van confrontatie te vinden is. Bisschop komt dan ook tot de conclusie dat ‘Sibersma 

zich in een hoge mate geschikt heeft in het beleid dat de respectievelijke overheden 

( Amsterdam en Harlingen) voerden ten opzichte van de plaatselijke kerk’. 220

5.2. Theologische nalatenschap

Hero Siberma heeft zich niet onbetuigd gelaten als het gaat om zijn schriftelijke theologische 

nalatenschap. Uit het bibliografische overzicht dat Van der Haar heeft samengesteld blijkt dat 

hij 27 verschillende werken heeft geschreven, en daarnaast heeft hij nog diverse voorwoorden 

en  in combinatie met andere theologen werken laten verschijnen. 221 Als er nader op de 

werken ingezoomd wordt dan kan daarin een onderscheiding worden aangebracht. Hij heeft 

zowel dogmatische als exegetische werken geschreven maar ook pastorale werken en 

tijdpreken. In zijn werken klinkt de oproep tot heiligmaking, deugdzaamheid als gevolg van 

de ‘praktijk der godzaligheid’. Christen/gereformeerden hebben duidelijk een 

voorbeeldfunctie om anderen, met name Joden tot jaloersheid te verwekken. Het geschrift Het 

oude geloof en regte belydenisse, om Israël jaloers te maken getuigt daar ook van.222 Ook het 

werk Abrahams vriendenmaal op de speeninge Isaacs getuigt daar van en  tevens maakt hij 

daar melding van zijn ervaringen van zijn contacten met de Joden. 223

In zijn geschrift de Palmboom des vredes beargumenteerd hij tegenover de Joden dat er 

sprake is van een parallel tussen de zes perioden in de tijd van het Oude Testament tot aan de 

komst van de Messias en de zes perioden van het nieuwe Israël dat van een geestelijke orde is. 

De overeenkomst tussen deze twee is dat zowel de Joden als de Christenen het zevende 

tijdperk verwachten: de komst van Jezus Christus. Volgens Bisschop waagt Sibersma hier 

zich niet aan speculatieve toekomstprofetieën, maar hij conformeert zich aan de belijdenis. En 

binnen die grenzen ‘beweegt zich zijn coccejaanse retrospectieve profetie’. Daarbinnen 

nemen parallellen en analogieën een belangrijke plaats in.224 

De diverse gepubliceerde tijdpreken hebben vrijwel allemaal zonder uitzondering betrekking 

op de Spaanse Successieoorlog ( 1701-1713). Al deze tijdpreken zijn in Amsterdam 

220 Bisschop, Sions vorst en volk,147.
221 J. van der Haar, Schatkamer van de gereformeerde theologie in Nederland (.c.1600-c.1800). Bibliografisch  
onderzoek, (Veenendaal, 1987),419-422.
222 Bisschop, Sions vorst en volk,148-150.
223 R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. De Kerk der hervorming in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw: nabloei en inzinking, III (Amsterdam, 1971),81. 
224 Bisschop, Sions vorst en volk,159.
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uitgesproken. 225 Ook heeft Sibersma een Catechismusverklaring geschreven, de Fontein des  

Levens die in 1694 is verschenen en 5 herdrukken beleefd heeft. Hierbij valt op dat hij heel 

sterk een allegorische en typologische benadering van de Bijbel heeft en hij laat zien dat die 

benadering terug te vinden is in heel de Bijbel.226 Op literair gebied heeft Sibersma zich 

eveneens gewaagd. Naar aanleiding van de slag bij Ramillies schreef hij een lofdicht en 

daarvoor kreeg hij van de Staten-Generaal een gouden gedenkpenning als beloning. 227

5.3. De Heerlijkheid Gods

Voordat wij nu nader in zullen gaan op de specifieke aspecten van het gereformeerd 

natiebesef bij Hero Sibersma in zijn werk De Heerlijkheid Gods is het van belang om eerst 

een korte inleiding van dit werk te geven. Dit werk is een bundeling van :

1. De Heerlijkheid Gods aan den Donauw, of Sijn Regterhand verhoogd In het  

vernederen der Fransche en Beyersche Heyrkragten. Voorgevallen op 2 van Julius, op 

Schellenberg, dog insonderheid den 13 van Augustus, by Hoogsted, 1704.

2. De Heerlijkheid Gods by Ramellys in Braband, doorluchtig ontdekt in het verslaen en 

verjagen van der Legers der twe Kronen mitsgaders hun opbreken van voor 

Barcelona.

3. De Heerlijkheid Gods in Piemond, uitgeblonken in ’t Ontset van Turin. Mitsgaders het 

Verbreken en ’t Verstroyen van het Talrijk en Sterk Verschanst Leger des gemenen 

Wyands; op den 7 September 1706

Zoals al wel duidelijk is geworden zijn deze tijdpreken gehouden naar aanleiding van de 

Spaanse Successieoorlog. Volgens Huisman gaat Sibersma hier duidelijk uit van het principe 

‘godsdienstoorlog’. De protestantse leiders worden vergeleken met leiderfiguren uit het Oude 

Testament en hij trekt diverse malen op verschillende wijze parallellen met veldslagen uit het 

Oude Testament.228 Dat komt ook heel duidelijk in zijn opzet van deze tijdpreken naar voren. 

Zij hebben een vast stramien. Allereerst is er een bespreking van een bepaald bijbelgedeelte, 

waarin Israël een strijd en veldslag aangaat met de vijand. Vervolgens is er de toepassing. 

Daarin gaat Sibersma op expliciete wijze de vergelijking maken met zijn tijd, de strijd die 

plaatsvond tijdens de Spaanse Successieoorlog. In de afsluiting van de preken zet hij de 

225 Ibidem,151,153. 
226 W.J. op ’t Hof, ‘De verschillen tussen voetianen en coccejanen in het licht van hun verklaringen op de 
Heidelbergse Catechismus’, in: F.G.M. Broeyer, E.G.E. van der Wall (red.), Een richtingstrijd in de 
Gereformeerde Kerk. Voetianen en Coccejanen 1650-1750, (Zoetermeer, 1994),71.
227 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam.III,146.
228 Huisman, Neerlands Israel,85.
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situatie in het ‘eindtijdperspectief’. Daarin klinkt een verlangen naar de Wederkomst van 

Christus in door: ‘Tot dat eijndelijk de Koning der Koningen ten Jongsten dage verschijne’. 229

Er is bij de bespreking gekozen voor een integrale benadering van aspecten die deel uitmaken 

van het gereformeerd natiebesef. Dat betekent dat de afzonderlijke tijdpreken niet per 

gebeurtenis geanalyseerd zullen worden, maar die aspecten van het gereformeerd natiebesef 

die er gevonden worden besproken zullen worden. 

5.3.1. De visie op de geschiedenis

Bij Hero Sibersma is enerzijds duidelijk dat hij staat in de traditie van de Nadere Reformatie 

als het gaat over de ‘hand van God in de geschiedenis’. Hij weet die precies aan te wijzen op 

bepaalde momenten en gebeurtenissen. Dat is ook een typisch onderdeel van het gereformeerd 

natiebesef.  Anderzijds is zijn visie op het verleden doordrenkt van coccejaanse zienswijze. 

Het plaats de geschiedenis duidelijk in een ander perspectief dan dat door voetianen gebezigd 

wordt. Er klinkt namelijk bij Sibersma duidelijk een toekomstverwachting door in  De 

Heerlijkheid Gods. En hij spreekt ook het verlangen expliciet uit dat Christus toch snel weer 

terug moet komen op de wolken.

Diverse malen komt hij te spreken in De Heerlijkheid Gods over hetgeen God geschonken 

heeft in de overwinningen. De personen, hij noemt ze helden, die de strijd een beslissende 

slag hebben toegebracht, zijn middelen in de hand van God. En alle gebeurtenissen ‘dat in 

alles de wonderlyke hand Gods te sien is’.230 Doordat Sibersma deze tijdpreken heeft 

geschreven naar aanleiding van de Spaanse Successieoorlog is hij zeer expliciet in het 

benoemen en aanwijzen van de hand van God in de strijd. Zo ziet hij de helden, onder andere 

Marlborough en Ouwerkerk, door God geschonken, en ‘Haar tot dir werk uit sijn Genade 

geweerdigd, Haar door sijn Geest met wijsheid, beleyd, kragt, eendragt, moed en dapperheid 

begaaft, daar op met overwinninge gekroond, en die door het gelove streden hebben, nog een 

beter Kroon in de Christus bereid’.231 Hierin is duidelijk dat die helden, om maar in de 

terminologie van Sibersma te blijven, door God geleid en bestuurd zijn, als een middel in Zijn 

hand. Want daardoor ‘also heeft de Regtveerdigheid van den hemel getriomfeerd over de 

onregtveerdige wapenen van der aarde’.232 De onrechtvaardigheid en de aarde zijn diegene die 

niet het protestantse geloof aanhangen. Hij is daarin zeer agerend tegen de katholieke kerk. In 

229 Sibersma, Donauw,38. 
230 Sibersma, Ramellys,50,54.
231 Sibersma, In het ontset van Turin,106. 
232 Ibidem,97. 
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een ander geschrift omschrijft hij dat als volgt: ‘de afgodische, hoeragtige en tijrannische 

Bende des Pausdoms’.233 In De Heerlijkheid Gods noemt hij de Katholiek kerk ‘het kleine 

Vaticaanse hoorn dat sig t’uwaarts overkrome, heeft beginnen te verswakken’.234 Uit het 

vervolg van het citaat blijkt duidelijk dat Sibersma een coccejaan is. Hij spreekt typelogisch 

en allegorisch waarin hij duidelijk verder gaat dan de gewoonte was in de hermeneutiek van 

de voetianen. Dat blijkt uit het vervolg van het citaat:

‘Ja bemerkt eens, hoe Michaël die groten Engel, met sijn vuirvlammende oogen op uw’talrijk 
leger gesien, en het selve verschrikt heeft, ja met sijn koper blinkende voeten vertreden. Leer 
nu, Groter Lovijs, hoe, volgens Salomons woord, de hoogmoed voor den val komt. En dat 
selfs bloeijende Leelien, alse geijl worden, op een namiddag, in Augustus verwelkeren 
konnen. En wees te gelijk door de vinger Gods vermaand, om Uw ‘ Se ven en Plus Outre 
voortaan maatiglijk te gebruiken’.235

Deze vergelijking gaat verder dan de voetiaanse hermeneutiek als het gaat over bijbelexegese. 

Bij de coccejanen gaat het om de verborgen betekenis van de tekst. De vergelijkingen die 

Sibersma hier trekt gaat een spiritueel niveau hoger dan zoals die gevonden worden bij Van 

Lodenstein en Witsius. Een kenmerk van allegorische theologiebeoefening is immers de 

symbolische voorstelling van zaken. Dat is van een andere orde dan het gebruik van 

analogieën,  waarin de overeenkomst centraal staat. Het allegorische element hier blijkt uit de 

beeldspraak die hier gebezigd wordt, zoals zijn koper blinkende voeten’ en ‘bloeijende 

Leelien’. 

Die voorbeelden waarin hij duidelijk maakt dat het God was die een overwinning heeft 

gegeven dienen in herinnering te blijven van de mensen. ‘En bemerkt hoe den Hemel ons dese 

grote Overwinning so geschenkt heeft, dat de gedachtenisse van die noit vergeten kan 

werden’.236 Dit past geheel in de traditie van het gereformeerd natiebesef. Daarin wordt 

opgeroepen om de daden van God niet te vergeten, maar een vorm van ‘gedenkstenen’ op te 

richten. Concreet komt het bij Sibersma er op neer dat de mensen met hun hart moeten 

erkennen en belijden moeten dat de goedheid van God voor deze overwinning heeft gezorgd, 

en dat ‘wyse met onse werken niet en verlochenen. Ten eijnde dan onse dankdag na behoren 

gevierd, ja onse gansche leven tot een ware dankbaarheid aangeleid mag worden’.237 

233 Sibersma, Roem der christenen, ( Leeuwarden, 1687),*7vo-*8ro.Aangehaald bij Bisschop, Sions vorst en 
volk,155.
234 Sibersma, Donauw,22. 
235 Ibidem,22.
236 Sibersma, Ramellys,56. 
237 Sibersma, Donauw,29. 
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In tegenstelling tot de voetianen zet Sibersma het herdenken van deze overwinning in een 

ander perspectief. Hij refereert naar de opstanding van Christus en de uitstorting van de 

Pinkstergeest. Voor hem is Christus het uitgangspunt. Dat is wat de essentie dient te zijn in 

het herdenken;’dan men ook singen en belyden, seggende, de Heere is opgestaan, san dan 

syne vyanden in Braband verstrooid zijn, en syne haters voor sijn aangesigte in Vlaanderen 

gevloden’. Hij vervolgt door te zeggen dat de Pinkstergeest als een ‘Geest der sterkte over 

onse Gideons en Simpson is veerdig geworden, om de Franse Midianiten en Spaanse 

Philistinen met het gevaagde sweert des Heeren aan te tasten’. 238 Die Pinkstergeest was ook 

noodzakelijk want het heeft ‘het vuur van yver voor de Waarheid en Vryheid in de Hoge 

Geallieerde ontstoken moeste worden, om de Spaanse Nederlanden, die den Staat tot een 

Barriere en Voormuur tegens Frankrijk verstrekken’.239 Het besef dat hij leeft in de 

nieuwtestamentische bedeling is voor hem reden om de Heilige Geest centraal te stellen. 

Vanaf dat moment tot de wederkomst van Christus leeft hij. En in de coccejaanse 

tijdsindeling, de zogenaamde zeven-periodenleer, is dat de kortste tijd ten opzichte van de 

andere voorgaande perioden. Daarin is dus duidelijk het besef dat de Wederkomst aanstaande 

is. En hij spreekt die verwachting diverse malen uit. Hij besluit namelijk zijn tijdpreken met 

een verwijzing naar de nieuwe hemel en aarde die er dan zullen zijn en waar geen 

‘versteurders van Vrijheid en Waarheid, nog die de Leugen en valschen Eed liefhebben, 

gevonden zullen worden’.240 Het feit dat hij die dag snel verwacht blijkt uit hetgeen hij schrijft 

dat hij en met hem zijn toehoorders die ‘aangename dag, dat de Heere de oorlogen sal doen 

ophouden aan ’t einde der aarde, de boge verbreken’.241 Sibersma plaats de gebeurtenissen, en 

dit geval de Spaanse successieoorlog duidelijk in het perspectief van de eindtijd. Eens zullen 

die oorlogen ophouden en dan zal alles nieuw zijn. En dat is de loop van de geschiedenis, de 

volvoering van het Koninkrijk van God. 

5.3.2. De Gereformeerde Kerk

Zoals al is opgemerkt stond Sibersma waarderend tegenover een ordelijk kerkelijk leven. 

Maar uit zijn diverse geschriften blijkt nergens dat hij expliciet aandacht schenkt aan 

kerkelijke structuren. Volgens Bisschop is juist het tegenovergestelde waarneembaar, 

namelijk exclusieve aandacht voor de Metafysische Kerk. Welke plaats hij de Gereformeerde 

Kerk in zijn totaliteit in de Republiek toedicht of zijn mening over kerkelijke 

238 Sibersma, Ramellys,56.
239 Ibidem, 59.
240 Ibidem,75. 
241 Sibersma, In het ontset van Turin,112. 
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aangelegenheden komt niet geheel uit de verf. Hoe de verhouding en positie van de kerk 

tegenover de overheid dient te zijn komt niet naar voren in de visie van Sibersma.242 In zijn 

optiek ziet hij de overheid als ‘vaderen des vaderlands’ en voedsterheren der kerke’. 243

Ook in De Heerlijkheid Gods komt hij niet expliciet te spreken over de Gereformeerde Kerk 

in de Republiek. Dat heeft te maken met het feit dat het hem te doen is om de verbreiding en 

het in stand houden van de gereformeerde religie wereldwijd. Het gaat erom, zo zegt hij, dat  

‘wy bewysen, dat we waarlijk reformeerde zijn, so in Leer, als in Leven, en ook de deuren 
geopend vinden, om onse naasten te reformeren en te bekeeren…. Maar door het Woord des 
Evangeliums voor te houden, het welke de Paradisse Methode is, van God selve eerst gebruikt; 
waar by een goeden wandel gevoegd moet werden, om te tonen, dat het Woord Gods in ons 
kragtig bevonden is’.244 

Dat hij niet exclusief spreekt over de Gereformeerde Kerk heeft ook alles te maken met de 

zendingsopdracht die hij bij name noemt, omdat die boodschap van het Evangelie ‘over de 

gehele wereld verteld en gemeld moet worden’. En hij verbindt daar ook duidelijk conclusies 

en consequenties aan, als hij vervolgt: ‘en so andere, die meer Babels als Sions gesind zijn, 

ende Slaverny boven de Vrijheid verheffen, met dit wonderwerk des Heeren spotten willen, 

moeten weten, dat het te sijner tijd, so wel met de spotter als den tyran uit sal zijn’. 245 Hij 

beziet dus duidelijk de kerk in breder verband, als diegenen die zich het Sion mogen noemen, 

dat wil zeggen diegene die deel hebben aan Christus en door Hem in die vrijheid mogen 

leven, zonder het juk van de zonde en slavernij. Daar klinkt tevens in door dat hij de 

Gereformeerde Kerk geen exclusieve plaats toekent als instituut, het gereformeerde geloof 

daarentegen wel. Die Spaanse Successieoorlog is uiteindelijk ook bedoeld tot ‘voortplantinge 

van de ware Christelyke Gereformeerde Religie, conservatie van de diergekogte Vrijheid, en 

onser allen Zielen Saligheid’.246 Dat Sibersma de Gereformeerde Kerk geen exclusieve plaats 

toekent heeft ook te maken met het feit dat hij God niet toekent aan een bepaalde natie, zoals 

eens bij Israël, maar God is nu de God der heidenen247, en dus niet meer gebonden aan 

landsgrenzen en landskerken. Volgens Bisschop is dat typerend voor Sibersma, want, zo stelt 

hij, ‘Sibersma is gewoon onderscheid te maken tussen het ‘oud’ en het ‘nieuw’ Israël. Het 

eerste heeft betrekking op het Joodse volk ten tijde van het Oude Testament. Het ‘nieuwe 

Israël’ daarentegen heeft betrekking op de metafysische kerk, en niet op de kerk als orgaan of 

242 Bisschop, Sions vorst en volk,153. 
243 Sibersma, Donauw,37.Sibersma, Ontset van Turin,105. 
244 Sibersma, Ramellys,74.
245 Ibidem,57.
246 Ibidem,75.
247 Sibersma, Donauw,9.
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als geïnstitutionaliseerd bolwerk.248  Wie deel uitmaken van die metafysische Kerk voor 

Sibersma maakt Bisschop duidelijk, namelijk diegenen die Jezus als de Verlosser mogen 

kennen, gelovigen uit de Joden en Christenen. En als Sibersma komt te spreken over Sion, 

Jeruzalem, Juda, Israël en Jacob, dan zijn dat namen die in ‘overdrachtelijke zin’ 

geïnterpreteerd moeten worden. 249 Hier heeft Bisschop een sterk punt, want in De 

Heerlijkheid Gods geeft Sibersma geen aanleiding om te veronderstellen dat God een 

nationale verbondenheid heeft met de Republiek, maar juist het tegenovergestelde, 

verbondenheid  met alle christenen van gereformeerde snit. 

5.3.3. Bijbelse analogieën

In dit gedeelte zullen de bijbelse analogieën die door Sibersma gehanteerd worden 

geanalyseerd worden. Allereerst zullen enkele voorbeelden daarvan de revue passeren. Om 

vervolgens in te gaan op de vraag hoe deze analogieën opgevat dienen te worden. Wat is de 

bedoeling van deze gehanteerde bijbels analogieën?

De structuur van de tijdpreken die opgenomen zijn in De Heerlijkheid Gods geeft al 

aanleiding om te veronderstellen dat Sibersma het Oude Testament als uitgangspunt neemt 

voor de strijd tijdens de Spaanse Successieoorlog. In zijn eerste tijdpreek De Heerlijkheid  

Gods aan den Donauw, vergelijkt hij de overwinning van de Bondgenoten op de Franse en 

Beierse troepen met de strijd die David moest voeren tegen de Ammonieten en de Syriërs. Hij 

verwoord dat ook heel expliciet: ‘so konnen wy egter de selve, als mede de oorsaken van 

beyde oorlogen, in verscheyden opsigten met malkanderen vergelyken’.250 David moest 

strijden tegen twee vijanden, de Bondgenoten ook. De Bondgenoten ging de strijd pas aan 

nadat ze gebeden hadden tot God, zo ook David. En zo laat Sibersma nog meer 

overeenkomsten zien. In zijn tijdpreek De Heerlijkheid Gods in Piemond, uitgeblonken in ’t  

Ontset van Turin vergelijkt hij die situatie in Turijn met het ontzet van Gibeon en de 

nederlaag van de Amorieten. 

De  toepassing die Sibersma maakt in zijn Heerlijkheid Gods staat, zoals al is opgemerkt, vol 

met overzettingen van de situatie van de Spaanse Successieoorlog naar het Oude Testament. 

Niet alleen de gebeurtenissen, het verloop van de strijd vergelijkt hij, maar ook personen uit 

het Oude Testament en de hoofdrolspelers in de Spaanse Successieoorlog worden vergeleken. 
248 Bisschop, Sions vorst en volk,154. 
249 Ibidem,154. 
250 Sibersma, Donauw,16.
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De koningin van Engeland, Anna, wordt vergeleken met Deborah, als een moeder in 

Israël.251Ook wordt ze vergeleken met koning Asa.252 De helden, zoals Sibersma ze noemt, 

hertog Marlboroug en prins Eugenius worden gezien als Joab en Abisai 253, de krijgsoversten 

van David. De vijanden van de Bondgenoten worden vergeleken met de vijanden van Israël; 

‘het jok van den Franser Pharao’254 en ‘dies men de Fransche by Israëls vyand vergelyken 

mag, die seude, ik sal vervolgen, ik sal agterhalen, ik sal den buit deylen, mijn ziele sal 

haarder vervuld worden, ik sal mijn sweerd Uittrekken, mijne hand slase uytroeijen’. 255 Het 

doel van de vijanden was niet anders dan om de waarheid uit ‘Zion’ en de vrijheid uit Europa 

te verbannen.256

Naar aanleiding van het bovenstaande komen we bij de kern van de vraag, want hoe dienen 

deze vergelijkingen geïnterpreteerd te worden. Sibersma geeft daar zelf uitsluitsel over. 

Namelijk, hij presenteert zijn tijdpreken als een ‘model’. 257 Dit model is het uitgangspunt 

voor Sibersma waarmee hij de beide situaties met elkaar vergelijkt; het Oude Testament en de 

Spaanse Successieoorlog. Heel duidelijk is hij daarin, hij noemt het meerdere malen ‘het tot 

voorbeeld strekke’258 en  ‘wie souw in Gods woord just so een exempel vinden’.259 Het doel 

van deze vergelijkingen is dat er een lering uit getrokken kan worden en ‘laat Josua deshalven 

onse Overheden, Vorsten en Veldheren tot een voorbeeld wesen, en ’t volk Israëls aan ons, 

die hunne onderdanen en dienaren zijn’.260 Dat is voor Bisschop ook reden om te zeggen dat 

het om een ‘didactische gemotiveerde analogie’ gaat. 261 Nergens geeft Sibersma aanleiding 

om te veronderstellen dat het zou gaan om een letterlijke verbondenheid van God met de 

Republiek. Als er bij Sibersma sprake is van een mogelijk verbond dan reserveert hij dat voor 

de Bondgenoten, dus hij zet in een Europees perspectief. Maar die Bondgenoten staan voor 

Sibersma synoniem voor de ware gereformeerde christenen, zoals is aangetoond. En die 

onderlinge verbondenheid van de Bondgenoten; het gemeenschappelijke christelijke geloof, is 

de reden waarom God de overwinning aan hen heeft gegeven.262  Sibersma komt wel te 

spreken over de ‘oneindige goedertierenheid Gods, uit welke hy so menigmaal ons het 
251 Ibidem,25.
252 Sibersma, Ramellys,50. 
253 Sibersma, Donauw,17. 
254 Sibersma, Ramellys,54.
255 Sibersma, Donauw 20. 
256 Sibersma, Ramellys,66.
257 Ibidem,,43. Sibersma, In het Ontset van Turin,82.
258 Sibersma, Ramellys,73
259 Sibersma, In het Ontset van Turin,87.
260 Ibidem,108-109.
261 Bisschop, Sions vorst en volk,156.
262 Sibersma, Ramellys,50. 
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Vaderland, in haar grootste noden en swarigheden heeft by gestaan’. 263 Maar hij verbindt hier 

duidelijk geen consequenties aan door te veronderstellen dat God exclusief de Republiek heeft 

uitkoren tot een bijzondere natie. 

In zijn analogisch spreken gebruikt hij, net andere ‘predikant-geschiedschrijvers’, termen als 

‘Sion’, ‘Canaan’, en Israël’. Maar deze termen dienen geestelijk opgevat te worden. Hij 

spreekt namelijk veelvuldig over geestelijke oorlogen die gevoerd moeten worden. De 

oorlogen zijn bedoeld om daarmee ‘kragtig’ te zijn in de Heere. Daarom dient iedere gelovige 

de ‘wapenrustinge Gods’ aan te doen, ‘om den satan, als den hoofd-vyand, weder te staan 

door het geloof’. 264 Uiteindelijk moeten de gelovigen: 

‘de oorlogen des Heeren te voeren uit den gelove in de Messias, en hope van Gods Genade, 
om synent volks welke staan voor sijn erfdeel, als de ware Michael, om voor haar te bidden, 
en te sijner tijd, voor sijn volk sal opstaan, tegen alle hare vyanden. En sijn uitverkorenen met 
Hem, als het Lam Gods, en de koning der Koningen, de overwinninge geven’.265 

Hieruit blijkt duidelijk dat Sibersma de Metafysische Kerk bedoelt als er gesproken wordt 

over ‘uitverkorenen’. 

Volgens Huisman is het opvallend dat Sibersma de vergelijkingen met Israël ook betrekt op 

het Europese strijdtoneel; de protestanten die in Europa woonachtig zijn worden vergeleken 

met het oude Israël. Hij komt daarmee tot de volgende conclusie:

‘Hieruit blijkt m.i. duidelijk dat de analogiegedachte in de eerste plaats gezien moet worden 
als een middel tot interpretatie van de werkelijkheid, dat uitsluitend toegepast op de Republiek 
een vorm van nationaal besef deed ontstaan’.266 

Het analogisch principe kan inderdaad een middel zijn om de werkelijkheid te interpreteren, 

maar bij Sibersma gaat dat niet geheel op.Want hij is heel duidelijk als het gaat over de vraag 

waarom  hij deze methode van preken gebruikt, het dient namelijk als een voorbeeld en model 

met een diepere dimensie. Bij Sibersma gaat het om de geestelijke strijd die uiteindelijk zal 

leiden naar de volvoering van het Rijk van God. Uiteraard kan niet er ontkent worden dat het 

gebruik van deze analogieën een vorm van nationaal besef deed ontstaan. Maar er is wel 

degelijk sprake van een verschil met een religieus geïnspireerd nationaal gevoel. En daar is 

zeker geen sprake van bij Sibersma. Bisschop daarentegen is een andere mening toegedaan 

dan Huisman. Hij is van mening dat er absoluut geen sprake is van een religieus nationalisme, 

zelfs geen schijn daartoe. Want het gaat namelijk niet om nationale of politieke belangen, 
263 Ibidem,68.
264 Sibersma, Donauw,33. 
265 Sibersma, Ramellys,73.
266 Huisman, Neerlands Israel, 85, noot 172. 
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maar heel duidelijk klinkt er een oproep tot bekering en reformatie door in De Heerlijkheid  

Gods. 267 En daarin staat Sibersma, ook al was hij een coccejaan, heel duidelijk in de traditie 

van de Nadere Reformatie. 

5.4 Besluit

In dit hoofdstuk stond het werk De Heerlijkheid Gods  van Hero Sibersma centraal.Daarbij 

hebben we gelet op de aspecten die deel uitmaken van het gereformeerd natiebesef. Allereerst 

is de visie van Sibersma geanalyseerd met betrekking tot de geschiedenis. Er is gebleken dat 

hij de geschiedenis inkadert in het perspectief van de voltooiing van het Koninkrijk van God 

met de Wederkomst van Christus. In deze tijdpreken klinkt meermalen die oproep en dat 

verlangen daarna. Tevens ziet hij in die hoedanigheid het strijdtoneel op deze aarde als een 

geestelijke strijd die iedere ware gelovige moet voeren, een strijd  tegen satan om daarmee 

standvastig te blijven. Hij maakt daarvan veel gebruikt van het boek Openbaringen. Als hij 

komt te spreken over de kerk dan impliceert dat de Metafysische Kerk. Opvallend genoeg is 

dat hij zelfs niet expliciet komt te spreken van de Gereformeerde Kerk an sich in De 

Heerlijkheid Gods. Over de gereformeerde religie daarentegen wel. En dat is direct een 

indicatie dat hij dat niet verbindt aan de Nederlandse Gereformeerde Kerk, maar betrekt op 

alle gereformeerde christenen over heel Europa. Wanneer hij dan analogisch komt te spreken 

dient dat dan ook zo opgevat te worden; als een geestelijke strijd die iedere gelovige die deel 

uit maakt van de Metafysische Kerk moet volvoeren. 

Ter afsluiting van de bespreking van De Heerlijkheid Gods nog enkele opmerkingen en 

kantekeningen. Allereerst dat er bij Bisschop weinig aandacht is voor de zogenaamde 

‘eindtijd-verwachting’ die er toch nadrukkelijk aanwezig is bij Sibersma. Heel de loop van de 

geschiedenis is uiteindelijk daarop gericht, op de voltooiing van het Koninkrijk van God. 

Daarmee onderscheid Sibersma als coccejaan zich duidelijk van de voetianen. Bovendien is 

dat een reden des te meer waarom hij vooral gericht is op de Metafysische Kerk en niet op de 

nationale begrenzing daarvan. Dat heeft ook een grote rol gespeeld bij zijn veelvuldig contact 

met de Joodse gemeenschap in Amsterdam, en dat hij liet zien dat er wel degelijk sprake is 

van een overeenkomst met de Joodse loop van de geschiedenis. Beide, Joden en Christenen, 

zijn verwachtenden en zien uit naar de zevende periode, namelijk de komst van Jezus Christus 

als de Verlosser.

267 Bisschop, Sions vorst en volk,157.
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Ten tweede dient nog opgemerkt te worden dat het uitgangspunt in de relatie tussen God en 

de gelovigen, de gereformeerde christenen, bij Sibersma de rechtvaardigheid is en niet de 

uitverkiezing. Het is namelijk ‘gevolg van de gerechtigheid, die in Christo is, geschonken 

heeft’. 268 Dit vertrekpunt verschilt dermate van de uitverkiezing, die een bepaalde mate van 

exclusiviteit op kan roepen, zoals het veelal gebezigd is in de traditie van de Nadere 

Reformatie. Dat heeft wellicht ook te maken met het feit dat Sibersma minder scherp is 

tegenover ‘andersdenkenden’. Vanuit de liefde voor de medemens roept Sibersma op tot 

gebed om ‘haar den Heere te bidden, dat Hij haar de sonden in Christo vergeve’. 269 In de 

Heerlijk Gods klinkt ook meermalen de oproep om door ‘voorbeeldgedrag’ de niet-gelovigen 

te overtuigen van de waarheid die er is gelegen in de gereformeerde variant van het 

christendom. 

Op basis van bovenstaand onderzoek rest ons niets anders dan om te concluderen dat ondanks 

de veelvuldige vormen van identificatie met het Oude Testament er bij Sibersma geen sprake 

is van een exclusief verbond van God met de Republiek. Het tegendeel is juist waarneembaar, 

de analogieën dienen metafysisch opgevat te worden waarin een grote plaatst is weggelegd 

voor enerzijds de geestelijke strijd die iedere gelovige op deze aarde moet voeren. En 

anderzijds is daar een toekomstperspectief aan verbonden waarin eenmaal met de 

Wederkomst van Christus er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn waarop geen 

ongerechtigheid meer zal zijn. En dat was het grootste verlangen van Sibersma. 

CONCLUSIE
I. Probleemstelling

Al in de inleiding is duidelijk geworden dat binnen het historiografisch debat er geen 

eenduidigheid bestaat over de interpretatie van het begrip ‘Tweede Israël’. Globaal gesproken 

staan er twee thesen tegenover elkaar als het om deze kwestie gaat. Enerzijds zijn Huisman en 

Groenhuis de mening toegedaan dat er gesproken kan worden van een vereenzelviging van de 

Republiek met Israël. Daartegenover staan Bisschop, Kossmann en Smitskamp die duidelijk 

uitspreken dat er geen sprake kan zijn van een doorleefd gevoel van identificatie van de 

Republiek met Israël. Dit wordt als problematisch beschouwd en dient dus nader onderzocht 
268 Sibersma, Donauw,35.
269 Ibidem,30.
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te worden. In deze scriptie zijn deze twee tegenovergestelde thesen onderzocht met behulp 

van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw binnen de Gereformeerde Kerk. De vraag die als 

leidraad diende was hoe deze theologen het Tweede Israël-idee interpreteerden. Dat is gedaan 

aan de hand van het werk van de coccejaan Hero Sibersma en de voetiaan Jodocus van 

Lodenstein. Ook is het werk van Herman Witsius onderzocht omdat hij als theoloog van de 

synthese een geheel eigen weg heeft ingeslagen tussen deze twee richtingen binnen de 

Gereformeerde Kerk. Bovendien zocht hij, daar waar hij noodzakelijk en geoorloofd vond 

naar overeenstemming tussen deze twee richtingen. Dus het onderzoek heeft zich zowel op 

het historiografisch debat gericht als op de vraag in hoeverre er gesproken kan worden van 

een relevant verschil tussen de coccejaanse en voetiaanse theologen met betrekking tot het 

gereformeerd natiebesef. Deze laatste vraag is relevant omdat Huisman gesteld heeft dat in de 

praktijk er geen degelijk verschil bestaat tussen de interpretatie van het Tweede Israël-idee bij 

coccejanen en voetianen. 

II. Resumé
De scriptie is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel zijn de kaders geschetst waarbinnen 

het onderzoek zich afspeelt.

Allereerst is er een uitgebreide schets gegeven van het historiografisch debat. En zoals al is 

opgemerkt zijn daarbinnen de meningen zeer verdeeld. Enerzijds wordt de stelling geponeerd 

dat er gesproken kan worden van een verbondsmatige relatie tussen de Republiek en Israël in 

de geschriften van de gereformeerde theologen in de 17e eeuw. Huisman staat in deze lijn; hij 

stelt dat de verbondsgedachte de kern is van de gereformeerde geschiedschrijving, en dus ook 

van het gereformeerd natiebesef. Volgens Groenhuis behoort die exclusieve verbondenheid 

tussen de Republiek en het Oude Testament tot de kern van de radicaal gereformeerde 

overtuiging en wordt de Republiek een bijzondere plaats toegekend.  Daartegen over staan 

historici die het enerzijds het ‘Tweede Israël-idee’ als een algemeen tijdverschijnsel typeren, 

zoals door Smitskamp geponeerd wordt. Anderzijds zijn er historici die veronderstellen dat er 

sprake is van de kerk wanneer er gesproken wordt van een Tweede Israël. Kossmann stelt 

heel duidelijk dat er geenszins sprake was van een identificeren van de Republiek met het 

Israël uit het Oude Testament. Bisschop stelt dat er juist gesproken dient te worden van de 

Metafysische Kerk wanneer de theologen komen te spreken over ‘Zion’, ‘Israël’ en 

‘Jeruzalem’. God was ook een God van de Republiek, stelt hij, maar Hij was niet uitzonderlijk 

aan de Republiek verbonden. Bisschop hanteert dan liever de term ‘bevoorrecht’ dan de term 

‘verkiezing’ als het gaat over het gereformeerd natiebesef. Hij komt tot de conclusie dat 

98



Christus de kern is van het gereformeerde Tweede Israël-idee. Deze, min of meer patstelling, 

heeft duidelijk consequenties voor het interpreteren van de door de gereformeerde predikanten 

gebruikte bijbelse analogieën. De tegenstanders van de verbondsopvatting hebben aangetoond 

dat er geen sprake kan zijn van een volksuitverkiezing. Het calvinisme kent geen 

volksuitverkiezing, maar is juist al vanaf het begin een internationale stroming. Bovendien 

leven wij nu in het nieuwe verbond. Sinds de komst van Jezus Christus is de verkiezing en 

verlossing individueel, en niet meer gerelateerd aan een volk of natie.  Bovendien is gebleken 

dat het hanteren en het toepassen van de bijbelse analogieën in de 17e eeuw past. Het gebruik 

van deze analogieën was een middel om greep te krijgen op de situatie. Bovendien was het 

gebruik van analogieën een vertrouwd didactisch en pedagogisch middel om een boodschap 

over te brengen aan de toehoorders en het kerkvolk. 

Binnen de Gereformeerde Kerk was er een veelheid aan opvattingen en kan er in die 

hoedanigheid ook niet gesproken worden van een eenheid binnen de Gereformeerde Kerk. 

Binnen deze kerk was er in de 17e en de 18e eeuw sprake van twee stromingen, te weten de 

coccejaanse en de voetiaanse stroming. Voor ons onderzoek is vooral gefocused op de 

theologische verschillen die relevant zijn voor het gereformeerd natiebesef. Dat zijn onder 

andere de hermeneutische uitgangspunten, de theologia prophetica en de zevenperiodenleer. 

De voetianen streefden naar een letterlijke en historische verklaring van de Bijbeltekst, terwijl 

de coccejanen zich meer vrijheden veroorloofden. Met name als het ging om Bijbelse 

profetieën bleek het verschil duidelijk. De coccejanen zijn van mening dat wanneer er sprake 

is van overeenkomsten tussen de bijbelse profetische patronen en het verloop van de 

geschiedenis nadien, dat dan de profetische uitleg juist is. Daarmee fungeerden de bijbelse 

profetieën als een model waaraan de ontwikkelingen van de kerk en van de geschiedenis in 

het algemeen mee geduid kon worden. Binnen dit model was er een duidelijk 

toekomstperspectief aanwezig; de ontwikkelingen van de kerk en de loop van de geschiedenis 

zijn gericht op de voltooiing van het Koninkrijk van God. Door de verbintenis met de 

Voorzienigheid werden de historische gebeurtenissen door de coccejanen  geïnterpreteerd als 

vervulling van de Bijbelse profetieën. Profetie en Voorzienigheid zijn binnen dit concept niet 

van elkaar te scheiden en dienen als ondersteuning van het goddelijk karakter en 

overtuigingskracht van de Bijbel. 

Bij de voetianen staat de rol van de enkeling centraal in de zogenaamde heilsgeschiedenis, 

terwijl de coccejanen in hun exegese een grotere betrokkenheid lieten zien ten aanzien van de 

wereld en de geschiedenis. Specifiek als het gaat om de kerk die op weg is naar de voltooiing. 

99



III Resultaten en conclusies

Op basis van het bovenstaand onderzoek kunnen er nu conclusies worden getrokken. De 

kernvraag is hoe bij de drie onderzochte theologen, Van Lodenstein, Witsius en Sibersma, het 

begrip ‘Tweede Israël’ binnen de kaders van het gereformeerd natiebesef functioneert. 

Allereerst de resultaten van het onderzoek.

De gebruikte analogieën van Van Lodenstein hebben duidelijk een geestelijke strekking. Hij 

is daarin heel specifiek en heeft ook expliciet gezegd dat ‘het een voorbeeld is voor onze 

geestelijke oorlogen’. Er is aangetoond dat er duidelijk geen sprake is van enige vorm van 

vergelijking en overzetting. 

Ten tweede is het genre van de Beschouwinge van Zion pastoraal. Daarmee is het doel van de 

Beschouwinge ook meteen duidelijk. Vanuit die zorg die Van Lodenstein had over de ontstane 

situatie in de Republiek en kerk komt hij analogisch te spreken. In die hoedanigheid zijn de 

aangehaalde voorbeelden vanuit het Oude Testament bedoeld als opbouwing van de kerk, de 

Metafysische Kerk. 

In het historiografische debat is er een grote mate van eenduidigheid als het gaat om de vraag 

in hoeverre er bij Van Lodenstein sprake is van een tweede Israël in nationaal opzicht. 

Duidelijk stellen zij, onder andere Bisschop en Groenhuis, dat er bij Van Lodenstein sprake is 

van een geestelijk Israël. De vergelijkingen die Van Lodenstein trekt met het Oude Testament 

dienen exemplarisch opgevat te worden en hebben betrekking op de Metafysische Kerk. 

Uiteraard zijn, zoals is gebleken wel enkele nuanceringen te bespeuren bij historici, maar de 

rode draad is duidelijk. Bij Van Lodenstein staat uiteindelijk alles in dienst van de Kerk die 

een eeuwigheidperspectief heeft.

Bij Herman Witsius ligt de situatie diffuser. In zijn werk De Twist des Heeren met sijn 

Wyngaert geeft hij aanleiding tot verwarring. Hij is niet geheel consistent in het hanteren van 

begripsbetekenis. Dat blijkt voornamelijk uit het feit dat hij geen allesomvattende betekenis 

en uitleg geeft van het begrip ‘wyngaert des Heeren’. Het is namelijk gebleken dat Witsius 

daarin een ambivalente houding aanneemt. Enerzijds kan er veronderstelt worden dat wanneer 

hij komt te spreken over de ‘wyngaert des Heeren’ hij de Metafysische Kerk op het oog heeft. 

Anderzijds is hij zeer expliciet om Nederland aan te wijzen als ‘Gods wijngaert’. Er is hier 

geen eenduidige verklaring van te geven. Wellicht, zoals is gebleken, heeft dat te maken met 

de diverse personen die aangesproken worden op hun positie en verantwoordelijkheden in De 
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Twist des Heeren. Voor Witsius betekent het blijkbaar geen discrepantie van beide opties en 

sluiten de metafysische verbondenheid internationaal en de exclusiviteit van de Republiek 

elkaar niet uit. Daardoor kan Witsius voor beide standpunten binnen het historiografisch debat 

als voorbeeld gehanteerd worden, zowel in metafysisch opzicht als een vorm van identificatie 

en gelijkstelling van Nederland met het Israël onder het oude verbond. 

In De Twist des Heeren klinkt veelvuldig de waarschuwing tegen ‘andersdenkenden’, en ze 

zijn tegen diverse personen gericht die niet overeenkomstig de ‘rechte weg’ leven. En om die 

reden is het Oude Testament een onuitputtelijke bron voor Witsius om aan te tonen wat het lot 

zal zijn van diegene die afdwalen van Gods wegen. Hierin is duidelijk de pastor in Witsius 

aanwezig. En vanuit die zorg komt Witsius zowel tot het voorbeeld stellen alsmede tot het 

gelijkstellen van Nederland met Israël. Kortom, op grond van de bovenstaande bevindingen 

en constateringen moet de conclusie getrokken worden dat bij Witsius enerzijds vanuit 

pastoraal oogmerk Israël als voorbeeld wordt gesteld aan het (kerk)volk. En door de 

uitverkoren positie van Nederland anderzijds komt Witsius tot een gelijkstelling van 

Nederland met het Israël van het Oude Testament. Beide posities schept 

verantwoordelijkheden om het verbond dat God heeft gesloten niet te niet te doen. 

Onder (kerk) historici is geen eenduidig standpunt waarneembaar als het gaat om de vraag in 

hoeverre er bij Witsius sprake is van gelijkstelling van Nederland met Israël. Bisschop is ook 

hier van mening dat Witsius in de lijn van de voetianen, in metafysische betekenis spreekt 

over Israël. Maar op basis van bovenstaand onderzoek kan niet geheel gesteld worden dat er 

bij Witsius sprake is van de Metafysische Kerk, en daarom is Bisschop hierin ongenuanceerd. 

Want Witsius heeft dermate expliciete uitspraken gedaan die betrekking hebben op de 

Republiek als natie en volk. Van Genderen en Groenhuis zijn beide van mening dat er bij 

Witsius in grote mate een vorm van gelijkstelling in de betekenis van land en volk aanwezig 

is. De kerk maakt daarvan onderdeel uit. Dat blijkt uit de diverse ‘adresseringen’ die Witsius 

in zijn Twist des Heeren maakt. Daarmee wordt duidelijk wat de positie is van de diverse 

doelgroepen en hoe zij functioneren binnen de ‘wyngaert des Heeren’ met de daaraan 

gerelateerde verantwoordelijkheden. En om die reden moet de conclusie getrokken worden 

dat er bij Witsius een grote mate van gelijkstelling met Israël te bespeuren valt. Het motief 

daarvoor is het pastorale aspect dat een grote plaats inneemt in de Twist des Heeren. Hierin uit 

Witsius zijn zorg over Nederland als volk en natie, maar ook over de kerk in Nederland. En 

om die zorg extra kracht bij te zetten polemiseert hij krachtig. 
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Als representant van de coccejaanse stroming binnen de Gereformeerde Kerk is het 

toegankelijke werk van Hero Sibersma, De Heerlijkheid Gods besproken. Heel duidelijk is het 

verschil waarneembaar in vergelijking met Van Lodenstein en Witsius als het gaat om de 

interpretatie van het begrip ‘Tweede Israël’. Sibersma komt in dit werk daarover niet expliciet 

te spreken, maar hij kadert de begrippen  ‘Israël’, ‘Sion’, en ‘Jeruzalem’ heel duidelijk in een 

breder verband, namelijk alle gereformeerde christenen die geestelijke gemeenschap hebben 

met Christus. Dat is ook gebleken met betrekking tot zijn visie op de geschiedenis. De 

ontwikkelingen en de loop van de geschiedenis plaats hij in het perspectief van de voltooiing 

van het Koninkrijk van God. Van daaruit beschouwd hij de oorlogen, specifiek de Spaanse 

Successieoorlog, als een geestelijke strijd die iedere ware gelovige dient te voeren tegen de 

satan, in Sibersma optiek de Rooms-katholieke Kerk, om daarmee standvastig te blijven. Zijn 

uitgangspunt daarbij is het Bijbelboek Openbaringen. Bij Sibersma is heel duidelijk dat 

wanneer hij komt te spreken over Israël hij de Metafysische Kerk bedoeld. Dat blijkt onder 

andere uit het feit dat hij niet over de Gereformeerde Kerk als instituut komt te spreken. Over 

de gereformeerde variant van het christelijk geloof komt hij daarentegen meerdere malen te 

spreken. Een logische gevolgtrekking is dat hij de verbondsmatige relatie tussen het nieuwe 

Israël en het Oude Testament niet aan de Nederlandse Gereformeerde Kerk verbindt, maar 

betrekt op alle gereformeerde christenen over heel Europa. Ook bij Sibersma is het analogisch 

principe nadrukkelijk aanwezig in zijn tijdpreken en de bijbelse analogieën bij Sibersma 

dienen dan als een geestelijke strijd opgevat te worden die iedere gelovige die deel uit maakt 

van de Metafysische Kerk moet volbrengen. 

Op basis van het gevoerde onderzoek kan geen andere conclusie getrokken worden dat 

ondanks de veelvuldige vormen van identificatie met het Oude Testament er desondanks bij 

Sibersma geen sprake is van exclusief verbond van God met de Republiek. Het 

tegenovergestelde dient vastgesteld te worden. De analogieën hebben een metafysische 

betekenis. In de optiek van Sibersma dienen enerzijds de analogieën als een voorbeeld voor de 

geestelijke strijd die iedere gelovige op deze aarde moet voeren. Anderzijds is heel duidelijk 

dat Sibersma de analogieën met het Oude Testament ziet in het perspectief van de 

Wederkomst van Christus, waardoor de bestaande wereld opgeheven zal worden en er een 

nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waarop een eeuwige vrede zal zijn. 

Recapituleren en concluderend op basis van bovenstaande bevindingen dient allereerst 

opgemerkt te worden dat er een verschil bestaat wat betreft de genres van de werken van Van 
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Lodenstein, Witsius en Sibersma. De Beschouwinge van Zion is duidelijk te scharen onder de 

noemer van het pastorale genre. Vanuit de pastorale bezorgdheid komt Van Lodenstein, 

evenals Witsius,  analogisch te spreken over de Republiek en de Kerk. Het werk van 

Sibersma, De Heerlijk Gods, is duidelijk van een ander genre. Dat heeft te maken met het type 

werk waar hier sprake van is, namelijk enkele biddagpreken die gebundeld zijn en die 

duidelijk in relatie staan met specifieke gebeurtenissen. Tevens heeft dat te maken met de 

opbouw van De Heerlijkheid Gods. Eerst wordt een bijbelgedeelte besproken en vanuit die 

bespreking wordt er door Sibersma gezocht naar parallellen met zijn eigen tijd. En hij sluit 

zijn spreken af door hetgeen hij heeft gesproken in een eschatologisch kader te plaatsen. En 

dat is tevens de kern van het verschil tussen voetianen en coccejanen. Sibersma zet heel het 

verloop van de strijd, maar ook van de tijd, in het perspectief van de Wederkomst van 

Christus. En dat wordt niet gevonden bij de voetianen Van Lodenstein en Witsius. 

Ten tweede dient opgemerkt te worden dat er wel degelijk sprake is van verschillen tussen 

coccejanen en voetianen met betrekking tot het gereformeerd natiebesef. In tegenstelling tot 

hetgeen Huisman beweert. Hij is van mening dat er geen sprake is van een fundamenteel 

verschil tussen coccejanen en voetianen als het gaat om het gereformeerd natiebesef. Hij komt 

tot de conclusie dat ‘in de praktijk de resultaten van elk der typen predikaties ten aanzien van 

de vergelijkingen met Israël elkaar niet veel ontliepen’.270 Daar slaat Huisman toch de plank 

mis. Op basis van bovenstaand onderzoek moet de conclusie getrokken worden dat de 

theologische uitgangpunten en verschillen een doorwerking hebben in de benadering en 

hantering van het begrip Tweede Israël door coccejanen en voetianen. 

Allereerst zijn de coccejanen eenduidiger als het gaat om de metafysische betekenis van het 

begrip ‘Neerlands Israël’. Bij de onderzochte voetianen, in het verband van dit onderzoek kan 

Witsius duidelijk geschaard worden onder de noemer van ‘voetiaan’, is er een grote mate van 

ambivalentie en inconsistentie te bespeuren als het gaat over de interpretatie van het begrip 

‘Neerlands Israël’. En zijn er diverse aanwijzingen dat er bij voetianen een dubbele betekenis 

schuilgaat achter de interpretatie van het ‘tweede Israël-idee’. Enerzijds zou er gesproken 

kunnen worden van de kerk. Anderzijds is er een grote mate van exclusiviteit aanwezig 

binnen het begrip ‘Nederlands Israël’, die specifiek de Republiek betreft. In tegenstelling tot 

de coccejanen; wanneer er sprake zou zijn van enige vorm van exclusiviteit dan heeft dat 

betrekking op alle gereformeerde christenen in Europa. 

270 Huisman, Neerlands Israël,55.
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Ten tweede is er een dermate verschil tussen de coccejanen en voetianen als het gaat om het 

perspectief van waaruit gesproken wordt over ‘Israël’, ‘Sion’ of ‘Jeruzalem’. De coccejanen 

plaatsen het, vanuit de ‘vergeestelijking’ de ontwikkelingen in het ‘eindtijdperspectief’. Heel 

de loop van de geschiedenis is gericht op de voltooiing van het Koninkrijk van God. Dan zal 

er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop geen ongerechtigheid meer gevonden 

zal worden. Hieruit blijkt de verschillende interpretatie en de functie  van de geschiedenis bij 

de coccejanen en voetianen. En vanuit die hoedanigheid dienen de analogische vergelijkingen 

ook metafysisch opgevat te worden. Dit perspectief is niet noemenswaardig aanwezig bij de 

voetianen. Een verklaring daarvan kan zijn dat de voetianen een andere hermeneutisch 

principe hanteren, namelijk de letterlijke en historische exegese van de Bijbel. Hieruit moet 

dan ook de conclusie getrokken worden dat er binnen het onderzoek naar het gereformeerd 

natiebesef in de 17e eeuw er terdege rekening gehouden moet worden met de verschillende 

benaderingswijze van de coccejanen en voetianen. 

Samengevat liggen de verschillen tussen de coccejanen en voetianen allereerst in de hantering 

en interpretatie van het begrip ‘Tweede Israël’. De voetianen zijn daarin niet consistent, in 

tegenstelling tot de coccejanen. Ten tweede is het verschil gelegen in het feit dat, ondanks dat 

er door beide gesproken wordt over de Metafysische Kerk, er toch verschil in benadering 

daarvan is. De coccejanen verbinden dat expliciet aan de kerk van alle tijden en plaatsen 

vanuit het eindtijdperspectief. Terwijl de voetianen meer ruimte over laten voor de exclusieve 

plaats van de Republiek in de Metafysische Kerk, die twee staan naast elkaar. 

En daarmee is tevens het bewijs geleverd dat de visie van Huisman niet in stand gehouden 

kan worden. Bovendien heeft Huisman in zijn onderzoek zich qua primaire bronnen 

uitsluitend op de 18e eeuw gericht. Terwijl de strijdpunten die er waren tussen de coccejanen 

en voetianen niet automatisch overgeschakeld kan worden vanuit de 17e eeuw naar de 18e 

eeuw. De strijdpunten en verschillen die er waren tussen de coccejanen en voetianen 

veranderden in de loop van de tijd. Dus kan hij vanuit zijn 18e eeuws primair 

bronnenmateriaal geen conclusies en uitspraken doen over het functioneren van het Tweede 

Israël-idee bij de coccejanen en voetianen in de 17e eeuw. Terwijl zijn onderzoek ook geen 

aanleiding geeft om zulke uitspraken te doen, omdat hij geen consistente vergelijking trekt 

tussen de coccejanen en voetianen. Hij richt zich voornamelijk op het intellectuele milieu van 

de Verlichting.

Mijn onderzoekt laat zien dat het bestaande beeld in het onderzoekt met betrekking tot het 

gereformeerd natiebesef geretoucheerd dient te worden. De algemene term ‘gereformeerd’ is 
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niet allesomvattend, en geeft onvoldoende ruimte voor de verschillen die er aanwezig waren 

bij de gereformeerden onderling in de 17e eeuw.  

Als derde dient op basis van mijn bovenstaand onderzoek geconcludeerd te worden dat het 

gereformeerd natiebesef een complex thema is waarin een grote mate van diversiteit in 

aanwezig is. In die hoedanigheid kunnen er geen stellige uitspraken gedaan worden in het 

historiografisch debat als het gaat om de vraag in hoeverre er gesproken kan worden van een 

exclusieve verbondenheid tussen God en de Republiek. 

Dit onderzoek heeft namelijk aangetoond dat beide visies, exclusieve verbondenheid en de 

Metafysische Kerk, naast elkaar staan bij de gereformeerde theologen als het gaat om het 

Tweede Israël-idee. Ze staan naast elkaar en in de optiek van de gereformeerde theologen 

betekent dat geen discrepantie. Onderling is er ruimte voor nuance bij de theologen. Dat is 

ook gebleken in mijn onderzoek. Bij Van Lodenstein is er duidelijk sprake van de 

Metafysische Kerk als hij komt te spreken over God en de Republiek. Desondanks is er wel 

een verbondenheid tussen de Republiek met God. God heeft zijn gunst betoont aan de 

Republiek, en door de afdwalingen van het (kerk)volk verplaatst God Zijn Kandelaar. Witsius 

is niet geheel consistent als het gaat over de interpretatie van het Tweede Israël-idee. Maar 

beide opties zijn bij hem aanwezig. Er is zowel sprake van een exclusieve verbondenheid 

tussen de Republiek als natie met God als de Metafysische Kerk die over landsgrenzen heen 

gaat. Bij Sibersma is het heel duidelijk het metafysische aspect wat overheerst in zijn 

analogisch spreken. 

In het historiografisch debat dient dus een middenpositie, oftewel een nieuw standpunt 

ingenomen te worden. Mijn scriptie heeft nieuwe inzichten gegeven door aan te tonen dat er 

een tussenoplossing is. Namelijk dat door de complexe diversiteit in het gereformeerd 

natiebesef er een synthetisch standpunt ingenomen dient te worden, waarin zowel ruimte is 

voor de exclusieve verbondenheid tussen God en de Republiek als de Metafysische Kerk. 

Deze twee staan naast elkaar en sluiten elkaar niet uit. Daardoor is bijvoorbeeld Kossmann 

niet juist in zijn veronderstelling wanneer hij poneert dat ‘comparisions between the 

experience of Israel and Holland were often made but the conclusion that Holland is the new 

Israel was never drawn’.271 Hij noemt in dit verband één uitzondering, de predikant Lydius, 

die expliciet heeft beweerd dat Holland Jeruzalem is. Maar volgens Kossmann kan hij niet als 

representatief worden beschouwd voor de gereformeerde predikanten. 272 Dit onderzoek heeft 

271 Kossmann, In praise of the dutch Republic’. 12,13.
272 Ibidem. 
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aangetoond dat Kossmann ongelijk heeft. Herman Witsius komt expliciet te spreken over de 

gelijkstelling tussen de Republiek en Israël. Bovendien heeft dit onderzoek aangetoond dat er 

door de gereformeerde theologen wel degelijk de vergelijking getrokken werd tussen 

Nederland en Israël, naast het feit dat ook de Metafysische Kerk bedoeld wordt. Tevens heeft 

mijn onderzoek aangetoond dat het beeld wat Bisschop in zijn dissertatie heeft geschetst 

ongenuanceerd is. Zijn vertrekpunt is teveel de theologische kennis die achteraf vergaard is. 

Uiteraard heeft hij gelijk wanneer hij stelt dat binnen het calvinisme geen ruimte meer is voor 

nationale begrenzing. Maar het gaat om hetgeen de 17e eeuwse theoloog geschreven heeft. En 

daarin is het analogisch begrippenapparaat niet altijd op metafysische leest geschoeid. De 17e 

eeuwse theoloog hanteert heel duidelijk het begrip ‘uitverkiezing’ in plaats van wat Bisschop 

noemt ‘bevoorrecht’. Die uitspraak kan naar aanleiding van mijn onderzoekt niet 

geboekstaafd blijven, maar het is eerder de visie van Bisschop over dit fenomeen, dat hetgeen 

de 17e eeuwse theoloog heeft geschreven. Op basis van dit onderzoek moet er uitgegaan 

worden van de uitverkiezing als afgeleide van de Voorzienigheid. 

IV Retoucheren 

Als de bovenstaande resultaten van het onderzoek geplaatst worden in het historiografische 

debat dan dient duidelijk te worden dat er nuancering nodig is met betrekking tot het 

gereformeerd natiebesef. 

Ten eerste dient opgemerkt te worden dat het gereformeerd natiebesef een complex thema is. 

Dat is ook gebleken bij dit onderzoek. Er zijn onderling vele verschillen waarneembaar. Niet 

alleen in het historiografisch debat, maar ook in de contemporaine tijd is er geen sprake van 

een eenduidig, allesbepalende en allesomvattende visie. Dat maakt het onderzoek tevens 

uitdagend. Het onderzoek naar dit thema is mijn inziens nog niet geheel afgesloten, en 

vertoont nog lacunes. Zoals dat er meer oog moet zijn voor de verschillende stadia gerelateerd 

aan de tijdsomstandigheden in de ontwikkeling van het gereformeerd natiebesef. De visie op 

de Republiek zal uiteraard ten tijde van de Nederlandse Opstand anders geweest zijn dan aan 

het einde van de 17e eeuw.273 Er is in dit onderzoek ook aangetoond dat het gereformeerd 

natiebesef nog steeds niet is verdwenen. Ook dat zou, vanuit de 19e eeuw, betrokken dienen te 

273 R.Bisschop heeft dat al enigszins gedaan met zijn artikel: ‘, ‘Gereformeerden en de vrede’, in: H.H.J. van As 
( red.),Vrede, vrijheid, vaderland: Nederlandse protestanten en de Vrede van Munster ( Rotterdam, 1998) 172-
189. Door een fasering aan te brengen met betrekking tot de visie van enkele gereformeerde predikanten op de 
gesloten vrede van onder andere 1648. 
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worden in het onderzoek naar het gereformeerd natiebesef en de positiebepaling binnen het 

historiografisch debat. 

Ten tweede dient er meer oog te zijn voor de verschillende theologische posities en 

achtergronden van de ‘predikant-geschiedschrijvers’. Enkele vragen die overblijven na 

bestudering van dit onderwerp is allereerst hoe groot de aanhang van het gereformeerd 

natiebesef was. Maar ook, in welke positie verkeerden de predikanten? Waren ze welvarend 

of juist arm, hadden ze een universitaire opleiding genoten of waren het beoefenaars zonder 

enige vorm van opleiding? Maar ook, onder welke lagen van de bevolking werd dit natiebesef 

gretig omarmd? Dit is uiteraard moeilijker vast te stellen, omdat er weinig schriftelijke 

overleveringen zijn van de alle lagen van de bevolking, zeer zeker niet van de lagere 

bevolking die niet allemaal onderwijs hebben kunnen volgen. 

Zoals in dit onderzoek is gebleken is er wel degelijk sprake van verschillen tussen coccejanen 

en voetianen met betrekking tot het gereformeerd natiebesef. Roelof Bisschop heeft hier een 

aanzet toe gedaan. Maar zijn conclusie is enigszins ongenuanceerd. Wellicht heeft dat te 

maken dat zijn onderzoek gericht was op de theocratische idealen in de 17e eeuw. Anderzijds 

liggen gereformeerd natiebesef, geschiedschrijving en theocratische idealen in elkaars 

verlengde. Door de verscheidenheid die er was met betrekking tot het gereformeerd natiebesef 

in de 17e eeuw in kaart te brengen zal er meer ruimte ontstaan voor nuancering in het 

historiografisch debat. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er een grote mate van diversiteit en 

verscheidenheid aanwezig is in het gereformeerd natiebesef in de 17e en begin 18e eeuw als 

het gaat om de interpretatie van het tweede Israël. Voor die diversiteit moet meer oog zijn in 

het onderzoek naar het gereformeerd natiebesef. Niet alles is onder één noemer te brengen, 

maar er moet in dit verband meer ruimte zijn voor de gevonden verscheidenheid.

Ten slotte moeten wij er voor waken om niet teveel vanuit een eenentwintigste-eeuws 

perspectief naar dit fenomeen te kijken. In deze tijd is er een duidelijke scheiding tussen kerk 

en staat, en kunnen wij ons die verwevenheid van kerk en staat niet meer voorstellen. En 

daarmee komen we tegelijkertijd ook aan bij het punt dat wij nu in een andere samenleving 

participeren. We moeten beseffen dat er een periode van enkele eeuwen tussen toen en nu 

liggen en dat het historisch niet verantwoord is om een waardeoordeel uit te spreken over de 

zeventiende eeuw. We moeten beseffen dat iedere periode in de geschiedenis zijn eigen 

uniciteit heeft. Onze kennis, vaardigheden en wereldbeeld zijn anders dan die van de 
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zeventiende-eeuwer. Uiteraard mag het duidelijk zijn dat dit bovenstaande voor elke tijd in de 

geschiedenis geldt en voor elke historicus.

Het Sion in of buiten de Republiek? Laten we vooral ons oor te luisterleggen bij de 

authentieke 17e eeuwse theoloog. Alleen van hem zullen we het antwoord te weten 

komen. 
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