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1. Inleiding 

 

 In 1977 heb ik het boek De dood ontmaskerd cadeau gekregen en dertig jaar later opnieuw met 

grote interesse gelezen. In 2007 heb ik de module ‘Visie op gereformeerde spiritualiteit’ gevolgd bij 

prof. dr. J. Hoek. De dood ontmaskerd vormde tijdens de colleges het basisboek en zo is het boek van 

drs. K. Exalto de aanleiding geweest voor deze scriptie over de ars moriendi. De benadering van de 

ars moriendi door vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie heeft mijn interesse. De relevantie 

van de gereformeerde ars moriendi voor het heden wil ik aan de hand van teksten uit de euthanasia 

literatuur van Johannes Hoornbeek en Gisbertus Voetius, twee theologen uit de 17
e
 eeuw, analyseren 

en aan de orde stellen. 

 De hoofdvraag voor deze scriptie luidt: Wat is de actuele betekenis van de ars moriendi bij 

Hoornbeek en Voetius voor de huidige pastorale praktijk? Deze vraag is de moeite waard te 

beantwoorden. De dood is immers ook voor de moderne mens van de 21
e
 eeuw een onontkoombaar 

gegeven. Toch wordt de dood door velen nog in een taboesfeer gehouden en doodgezwegen. In de 

Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd was dat zeker niet het geval. In de Middeleeuwen ontstond er 

zelfs een heel literair genre, dat in de vroegmoderne tijd populair bleef. Over de dood werd openlijk 

gesproken en het sterfbed had een publiek karakter. 

Tegenwoordig is er sprake van een lichte kentering ten aanzien van het spreken over de dood. In deze 

scriptie wil ik door literatuurstudie een antwoord gegeven op de vraag naar de betekenis van de 

stervenskunst van de twee theologen uit de Nadere Reformatie voor de mens in de postmoderne tijd. 

 Voor het verstaan van de stervenskunst van Hoornbeek en Voetius lijkt het me van belang 

meer te weten over de christelijke ars moriendi in de Middeleeuwen. De gereformeerde stervenskunst 

in de 16
e
 en 17

e
 eeuw heb ik daarna in de oriëntatie op de stervenskunst in hoofdstuk 2 aan de orde 

gesteld. Daarbij heb ik mij de vraag gesteld of er continuïteit op te merken is in de historisch-

chronologische lijn van de visie op stervenskunst. In mijn onderzoek wil ik weten de eventuele 

discontinuïteit in de benadering van de ars moriendi. Interessant vind ik de vraag of de beweging van 

de Nadere Reformatie in de visie op de stervenskunst aspecten heeft overgenomen uit de 

stervensboekjes van de Middeleeuwen. Dit wordt nagegaan bij Hoornbeek en Voetius. 

 In hoofdstuk drie worden Hoornbeek en Voetius in kerkhistorisch verband besproken. De 

bespreking van deze twee figuren uit de kerkgeschiedenis wordt belicht vanuit het thema van de ars 

moriendi. Om Hoornbeek (1617-1666) en Voetius (1589-1676) nog beter te begrijpen in de context 

van de tijd heb ik de geleerde humanist Heinsius (1580-1655) ook bestudeerd. Deze schrijver en 

dichter (geen theoloog) heeft over de dood een leerdicht gemaakt De contemptus mundi, de verachting 

van de dood. Door de overeenkomsten en verschillende tussen Heinsius én de theologen Hoornbeek en 

Voetius met betrekking tot de visie op de dood te noemen, wil ik komen tot een beter verstaan van de 

ars moriendi. 
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 Hoornbeeks Euthanasia ofte Wel-sterven en Voetius’ Euthanasia of wel-stervenskunst  in 

hoofdstuk 21 van De praktijk der godzaligheid komen in de bronnenstudie van hoofdstuk 4 aan de 

orde. In de vergelijking van beide bronnen zullen naast verwachte overeenkomsten verschillen 

gevonden worden. Welke aspecten kunnen dan genoemd worden? En hoe verhoudt zich de  

gereformeerde stervenskunst van de Nadere Reformatie tot de middeleeuwse én de humanistische 

visie van Heinsius? 

 In hoofdstuk 5 vindt de evaluatie plaats met betrekking tot de hedendaagse pastorale praktijk. 

Welke lijnen kunnen getrokken worden naar de actualiteit van geloofsbeleving, prediking en 

pastoraat?  
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2. Oriëntatie op de stervenskunst 
 

2.1 Christelijke stervenskunst in de late Middeleeuwen 

 

2.1.1 Inleiding 

 In de twaalfde eeuw veranderde in de westerse wereld de traditionele vertrouwdheid met de 

dood. Aan deze vertrouwdheid lag een collectieve opvatting van de mens ten grondslag. 

Vertrouwdheid met de dood was een vorm van aanvaarding van de natuurlijke orde. De late 

middeleeuwer aanvaardde de dood als gegeven; met een plechtigheid die behoort bij het overschrijden 

van de drempel door iedere generatie. Ariès analyseert een aantal nieuwe verschijnselen, die de 

aandacht voor de individuele mens toevoegt aan de oude voorstelling van het collectieve van de 

mensheid als geheel. Eén van die verschijnselen is het verplaatsen van het Laatste Oordeel aan het 

einde van de wereld naar het einde van het leven van elk mens, naar het ogenblijk van zijn sterven. 

Hierbij verdwijnt de eschatologische tijd tussen de dood en het einde der tijden, waarbij het oordeel 

niet meer in de ruimte wordt gesitueerd bij de wederkomst van Christus, maar in het slaapvertrek van 

de stervende, om zijn sterfbed. In de ars moriendi uit de vijftiende en zestiende eeuw kan men deze 

nieuwe voorstellingen aantreffen op houtsneden, op ruime schaal verspreid door de nieuwe 

druktechnieken.
1
 

 Zo hebben in de late Middeleeuwen in de westerse wereld temidden van een rijke productie 

van stichtelijke lectuur ook de geschriften die de lezers moesten voorbereiden op het sterven, gebloeid. 

In deze ars moriendi stond de vraag naar de bestemming van de ziel centraal. Anselmus van 

Canterbury in zijn Admonitio Anselmi en Jean Gerson  in zijn Opusculum Tripartitum hebben in hun 

werken de ars moriendi, de stervenskunst, aan de orde gesteld. Een belangrijk facet in deze geschriften 

was de gedachte dat op het sterfbed de uiteindelijke strijd tussen het goede en het kwade werd 

uitgevochten om de ziel van de stervende. Juist die finale strijd om de ziel op het sterfbed waar elk 

individu eens mee zou worden geconfronteerd was de oorzaak van de groeiende populariteit van het 

genre ars moriendi. Het beslissende moment over de eindbestemming van het individu sprak het 

publiek erg aan en daarom stonden geschriften over dit thema in die tijd breed in de belangstelling. De 

priester vervulde een centrale rol in het geheel van riten en rituelen. Hij was bemiddelaar en 

assisteerde bij de overgang naar de eeuwige staat. Als bedienaar van de heilsmiddelen van de kerk 

bediende hij de sacramenten bij het sterven: de communie, de biecht en het oliesel. Zodoende werd 

een klerikaal karakter aan deze laat middeleeuwse sterfcultuur gegeven.
2
 

                                                   

1 Philippe Ariès, Met het oog op de dood, pag. 35, 36, 40 

2 Johan de Niet, Ziekentroosters op de pastorale markt 1550-1880, pag. 156, 157 
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 Oorspronkelijk was deze in de Latijnse taal geschreven ars moriendi lectuur bestemd voor de 

priesters, de geletterden. Zij vonden er een handleiding in om de stervenden te assisteren bij hun 

laatste reis. De ars bestaat dan in het handelen volgens in regels vastgelegde praktische theologie. 

Eigenlijk zijn het pastoraal theologisch georiënteerde werken, die aanwijzingen, regels en adviezen 

bevatten om de stervende op een goede, heilzame dood voor te bereiden. Verschillende ziekte-

epidemieën teisterden Europa en de dood greep ontzettend om zich heen. Zo waren er van 1300 tot 

1700 wel 75 pestjaren. De dreiging van de zwarte dood benauwde de middeleeuwers en zorgde voor 

een toenemende vraag naar stervenskunst. Ook de leken kregen behoefte aan deze geschriften, omdat 

de kerk niet voldoende zielzorgers hadden vanwege de grote heftigheid waarmee de dood de dood 

toesloeg.
3
 Waren de ars moriendi voor de priester meer op de zielzorg afgestemd, de vertalingen en 

bewerkingen in de volkstaal accentueerden de ascetisch-pedagogische functie van de dood.
4
 

 In de late Middeleeuwen is dus een ontwikkeling op te merken van clerikale handboeken naar 

hulpmiddelen voor lekendevotie of self-help. Ariès merkt op dat deze populaire geschriften onder een 

breed publiek begonnen te circuleren en op hun beurt wedijverden met de oude getijdenboeken. Zowel 

geletterden als analfabeten konden de strekking van deze populaire sterfboekjes begrijpen, omdat die 

boekjes evenveel gravures als commentaren bevatten. De ontwikkelingen in de boekdrukkunst 

bevorderden een ruime verspreiding en een prijsdaling.
5
 Het genre ars moriendi raakte aan het eind 

van de Middeleeuwen in West Europa wijd verbreid. 

 

2.1.2 Voorbereiding op de dood 

 De dood werd gezien als een zekere factor in een onzekere wereld. De gedachte aan de dood 

betekende een realiteit: midden in het leven zijn wij in de dood (media vita in morte sumus). Een 

onvoorziene dood, mors improvisa, was voor een laat middeleeuwer een verschrikking, omdat men 

dan geen boete had kunnen doen en de laatste sacramenten niet had kunnen ontvangen. Als de zielen 

dan (nog) niet mochten delen in de rust van de ‘heiligen’, werden ze in de voorstelling van de 

levenden sinds de 12
e
 eeuw verwezen naar een vaste louteringsplaats. Deze plaats werd het vagevuur 

genoemd, een ruimte waarin de zielen gereinigd werden.
6
  De kerk had invloed op de duur van het 

verblijf in het vagevuur. Het was mogelijk schulduitdelging te bereiken met betrekking tot het 

vagevuur door tegenprestaties zoals het doen van gebeden, de presentie bij getijdendiensten en de mis 

én het geven van aalmoezen. Ook tegen betaling was aflaat te verkrijgen om de louteringstijd van 

familie of bekende in het vagevuur te beïnvloeden en in te korten. Zielmissen, die ten goede zouden 

                                                   

3 K. Exalto, De dood ontmaskerd, pag. 3, 4 

4 Horst Robert Balz e.a., Theologische Realenzyklopädie, band IV, pag. 144 

5 Philippe Ariès, Het beeld van de dood, pag. 132 

6 Philippe Ariès, Het beeld van de dood, pag. 142 
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komen aan de zielenrust van de overledenen werden door speciaal gehonoreerde priesters op vaste 

tijden opgedragen.
7
 

 Veel laat middeleeuwse schrijvers maakten steeds duidelijk dat aan een goed sterven een goed 

leven voorafgaat. Wie niet goed geleefd heeft, zal ook geen goede dood hebben. Verschillende 

sterfboekjes beginnen veelal met het geven van goede adviezen en vermaningen met betrekking tot 

heel het leven om inhoud te geven aan het goede leven in het spoor van de katholieke kerk. 

 Verachting van deze wereld, contemptus mundi was een belangrijk element bij de ware 

voorbereiding op de dood. Wie teveel in de wereld opgaat, verliest zijn eeuwig heil. Dit facet is één 

van de belangrijkste motieven in de laat-middeleeuwse vroomheid geweest. Het gaat er voor de 

gelovige om hier en nu zó te leven dat hij straks door de poort van de dood het eeuwige leven 

binnentreedt. 

 Tot de rechte voorbereiding behoorde ook het tijdig opstellen van een testament, opdat twist 

onder erfgenamen over nagelaten goederen zou worden voorkomen. Praktische regelingen, waaronder 

de begrafenis, werden van tevoren georganiseerd. Men vond het onnodig de nabestaanden zaken te 

laten regelen, die vooraf geregeld hadden kunnen worden. Het regelen van de eigen begrafenis werd 

daarbij als noodzakelijk geacht. In Friese testamenten tot 1550 lezen we in de inleiding dat het 

uiteindelijke doel om te testeren was dat ‘Niets onzekerder was dan de dood en niets onzekerder dan 

het uur van de dood’. Het vastleggen van de uiterste wil had te maken met gedachten over de 

vergankelijkheid van het aardse bestaan. Het op schrift stellen vond ook wel eens later plaats of zelfs 

helemaal niet. Beoorkondiging van de uiterste wil was in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen 

niet vereist. Als iemand in het bijzijn van getuigen mondeling zijn uiterste wil maakte, was er sprake 

van testeren op juridisch correcte wijze. De praktijk van het testeren is in zwang geraakt door de kerk. 

De kerk had als potentieel bevoordeelde instelling er belang bij dat de erflater aan een deel van zijn 

nalatenschap een andere bestemming gaf dan de familie. Voor historici bieden testamenten een 

veelheid aan informatie over uiteenlopende zaken. Als er sprake is van relatieve armoede van het 

overige bronnenmateriaal zijn testamenten met hun intrinsieke rijkdom een goede aanvulling
8
 

 Ook wordt onmisbaar geacht in het kader van de voorbereiding op de dood het doen van goede 

werken en het zich houden aan het katholieke geloof tot het einde toe. 

 Zoals eerder is gezegd, gaat aan een goed sterven een goed leven, ars vivendi, vooraf. De 

eerste stervenskunst, ars moriendi was van de Benedictijner monnik Anselmus van Canterbury (1034-

1109). Anselmus was aartsbisschop en in zijn tijd een beroemd theoloog. Hij noemt in zijn Admonitio 

morientis et de peccatis suis nimium formidanti een aantal vragen waarop de stervende een 

bevestigend antwoord moet geven. Aan de stervende werd ondermeer gevraagd of hij zich verheugde 

om in het christelijk geloof te sterven én of hij berouw toonde over zijn zonden. Een laatste 

                                                   

7 O.J. de Jong, Geschiedenis der kerk, pag. 143 

8 G. Verhoeven en J.A. Mol, Friese testamenten tot 1550,  pag. IX-XXVI 
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vermaning, admonitio, volgt op deze vragen. Anselmus stelt de zieke voor zijn vertrouwen alleen te 

stellen op Christus. In een citaat uit de Realenzyklopädie vinden we de christo-centrische gedachte van 

Anselmus terug.
9
 Zijdelings wordt een enkele keer de zieke opgewekt om Maria aan te roepen. Exalto 

merkt op dat de stervenskunst van Anselmus één van de betere middeleeuwse tradities presenteert. 

Reformatorische schrijvers uit latere tijd, zoals de puritein William Cowper (1568-1619), hebben hun 

waardering ervoor uitgesproken.
10

 

 Een vrij uitvoerige stervenskunst is ontworpen door de Franse laat-middeleeuwse 

vroomheidstheoloog Jean Gerson (1363-1429) in het derde deel van zijn Opusculum Tripartitum. 

Gerson  was een zeer gezaghebbend theoloog en als kanselier van de universiteit van Parijs belast met 

het afnemen van examens. De term kanselier had voor de middeleeuwer een religieuze betekenis: 

Christus zal in het Laatste Oordeel als kanselier de mens oordelen.
11

 We merken een zestal 

grondvormen op die van grote betekenis zijn geweest in de laat-middeleeuwse stervenskunst en door 

velen later zijn overgenomen: 

1. exhortationes, het goede sterven reinigt van schuld of vermindert de duur van het vagevuur.   

2. interrogationes, onderzoek of de zieke zich in de juiste dispositie bevindt om te kunnen    

    sterven. 

3. oratione, gebeden tot God, Christus, Maria, alle heiligen, in het bijzonder de persoonlijke  

   beschermheilige, tot Michaël, die de zielen weegt, tot de persoonlijke beschermheilige. 

4. observationes, aanwijzingen voor de helpers, met allerlei tips. 

5. tentationes, de duivel komt met de verzoekingen van securitas en desperatio. 

6. communicatio passionis Christi, het nazeggen en meebeleven van de zeven kruiswoorden  

    van Christus, de navolging van Christus in zijn sterven. Deze passievroomheid had als doel 

    om aan de aanvechtingen het hoofd te kunnen bieden.    

Deze grondvormen, stappen, willen de stervende  laten volharden in het geloof.
12

 

Anders dan de Admonitio van Anselmus heeft de ars moriendi van Gerson een duidelijke structuur en 

een literaire vorm. Legt Anselmus de nadruk op Christus als Verlosser, Gerson benadrukt de rol van 

de kerk. 

 

                                                   

9  Admonitio Anselmi besteht aus einer Reihe von Fragen für Mönche und Laien, dazwischen eingeschossen ist 

die Grosse Mahnung, die, angesichts des drängenden Todes auf alles Beiwerk verzichtend, eines der tiefsten 

Stücke in den Sterbebüchern ist. Sie ist eine eindringliche Mahnung zur Busse; der Sühnetot Christi wird klar 

als Gabe Gottes zum Heile des Menschen hingestellt, pag. 144 

10 K. Exalto, pag. 7-9 

11 B. de Geus e.a., Een scone leeringe om salich te sterven, pag. 21 

12 K. Exalto,  pag. 13-16 
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2.1.3 Het sterven 

 Het stervensuur werd voor het meest beslissende moment gehouden. De manier waarop 

iemand het sterven beleefde, was voor zijn eindbestemming beslissend. Een mors subita, zonder 

gelegenheid tot voorbereiding op de ontmoeting met God, werd gevreesd. De angst voor de dood en 

het vagevuur benauwde velen. Gebeden om een goed levenseinde werden door de kerk aangemoedigd. 

Kwam men goed door het sterfuur heen dan was men verzekerd van een lichtere straf in het vagevuur. 

In sommige stervensboekjes werd gesuggereerd dat een gewillig en geduldig sterven van alle straf in 

het vagevuur verlost. 

 In de 15
e
 eeuw zien we in verluchte en populaire stervensboekjes dat het sterfbed is omringd 

door veel publiek. Met het sterven is immers het definitieve ogenblik aangebroken. Duivelen, 

demonen, engelen, heiligen en God zelf vinden we bij de toeschouwers. In het stervensuur strijden de 

goede en kwade engelen een verbeten strijd om de stervende. Aan de stervende werd bij alle 

aanvechtingen hulp geboden door het bedienen van de sacramenten der stervenden, gebeden en 

‘Sterbehelfer’. In het laat middeleeuwse stervensboek, de Ars van de Vijf Aanvechtingen is dit voor 

leken aanschouwelijk voorgesteld. Alles spitst zich toe op deze ene ziel in zijn beslissende uur.
13

 Dit 

prentenboek met 11 houtsneden heeft de doodsbeschouwing van het volk in de late Middeleeuwen 

sterk beïnvloed. De illustraties in dit lekenhandboek (een soort strippenboek) stellen vijf maal een 

temptatio, verleiding, voor en vijf maal een inspiratio, vertroosting. De laatste afbeelding geeft 

tenslotte een vermaning tot gebed. Door de stervende herhaaldelijk de Geloofsbelijdenis te laten 

opzeggen, wordt duidelijk dat de stervende volhardt in het katholieke geloof. Zo overwint de stervende 

de aanvallen van de duivel en van zijn eigen ziel. De stervende is een actieve deelnemer in de laatste 

strijd om zijn ziel. In de latere stervensboeken zijn de ideeën van dit oude stervensboek overgenomen. 

Scholastieke theologen, zoals Johannes Gerson, wijken in hun leer over ars moriendi principieel niet af 

van dit populaire geschrift. Zij hebben deze volksvroomheid in zich opgenomen en ondersteund in hun 

geschriften
14

 

 

2.2 Gereformeerde stervenskunst ten tijde van de Reformatie in de 16
e
 en 

begin 17
e
 eeuw 

 

2.2.1 Inleiding 

 Met de opkomst van het Humanisme en de Reformatie kwam de ars moriendi onder kritiek te 

liggen. De humanisten verzetten zich tegen de cultuur van de ars moriendi; ze verschoven het accent 

van de verschrikkingen van het laatste levensuur naar het leven ervoor. Het hele leven moest een 

                                                   

13 K. Exalto, pag. 10, 11, 12 

14 K. Exalto, pag. 27 
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voorbereiding zijn op het sterven. De gereformeerde visie op het sterven en de dood lag in het 

verlengde van de humanistische gedachten. De verschuiving van de aandacht voor het laatste 

stervensuur naar de voorbereiding tijdens het leven werd versterkt door de reformatorische gedachten 

over geloof en heilszekerheid. Door alleen te geloven in Christus als de Zaligmaker bestond er geen 

twijfel over het zielenheil. Met de gedachte van het vagevuur, ontstaan in de 12
e
 eeuw, werd gebroken. 

Daardoor verloren aflaten en zielmissen hun betekenis.
15

 

 Exalto merkt op dat enkele elementen uit de laat middeleeuwse stervenskunst in de 16
e
 eeuw 

door de reformatoren zijn overgenomen. De overgenomen elementen kwamen te staan in een andere 

context en kregen een andere basis. Er is een duidelijke continuïteit (naast de verschillen) tussen de 

stervenskunst toen en die van (na) de Reformatie. Zo is voor Exalto de Reformatie in dit verband 

tegelijk een voortzetting van én een breuk geweest met de middeleeuwse traditie.
16

 In de 

middeleeuwse stervenskunst wordt het leven van de mens gezien als een pelgrimage en de dood als de 

afsluiting daarvan. Ook in de gereformeerde visie wordt dit leven als het tijdelijke gezien en de 

eeuwigheid als het onvergankelijke. In de gereformeerde stervenskunst werden de vier uitersten, 

quatuor novissima: hel en hemel, laatste oordeel, opstanding der doden en een eeuwig leven ook als 

een realiteit aangemerkt. In de leer van de vier uitersten heeft de katholieke kerk vastgelegd de visie 

op dood, oordeel, hel en vagevuur en het eeuwige leven in de hemel. De Reformatie heeft echter de 

leer over het vagevuur terzijde geschoven, maar de vier aspecten overgenomen. Ook de Reformatie 

heeft evenals de middeleeuwse traditie steeds benadrukt de scheiding van ziel en lichaam bij de 

dood
17

. 

 In chronologische volgorde bezien we nu eerst de  visie van Luther in het begin van de 16
e
 

eeuw. Vervolgens bezien we de visie van enkele vroeg-protestantse figuren uit de Nederlanden. 

Calvijns visie – hij kan ongeveer twintig jaar later dan Luther gesteld worden – nemen we daarna 

onder de loep. En tenslotte bezien we de bijbels-humanistische visie op de dood van de gereformeerde 

schrijver en dichter Heinsius uit het begin van de 17
e
 eeuw.  

 

2.2.2 Luther (1483-1546) 

 De grote reformator Maarten Luther heeft in 1519 speciaal een boekje aan de ars moriendi 

gewijd onder de titel Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben. In dit Sermoen is een duidelijke 

correlatie op te merken met de stervensboeken uit de late Middeleeuwen. Luther heeft die stichtelijke 

lectuur zonder twijfel gekend en door andere vervangen. Hij merkt in zijn Sermoen op dat de 

stervensboeken een krachtige reformatie nodig hebben. Luthers stervensbegeleiding is toespitsing van 

                                                   

15 Johan de Niet, pag. 157 

16 K. Exalto, pag. 31 

17 K. Exalto, pag. 195, 196, 197 
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de boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen en dus christologisch 

van opzet. 

 Luther adviseert in het stervensuur het hart niet te laten bezetten door de beelden van zonde, 

dood en hel, ‘die gräsliche Gebärde des Todes’. Hij beveelt de lezer aan: de dood in het leven, de 

zonde in de genade en de hel in de hemel aan te zien. In tegenstelling tot de middeleeuwse 

stervensboeken is alles geconcentreerd op de overwinning van dood, hel en zonde door Christus voor 

ons. 

 Luthers visie op het gebruik van de sacramenten laat ons in zijn Sermoen zien, dat hij in 1519 

niet volledig gebroken heeft met de middeleeuwse sacramentsleer en met de middeleeuwse 

vroomheid, die zeer sacramentalistisch van aard was. Later treden bij Luther de sacramenten veel meer 

als assisterende factoren naar de achtergrond. Ook nu al staat het geloof boven de sacramenten en dat 

houdt een principiële koerswijziging in. Het accent ligt op het handelen van God aan de gelovende 

mens. De stervenshelpers treden terug. De functie van priester verdwijnt steeds meer naar de 

achtergrond. Luther wil dat de stervende vooral met zijn eigen geweten te rade gaat. Daarom schrijft 

hij niet een boek met aanwijzingen voor omstanders, maar richt hij zich rechtstreeks tot de stervende 

zelf. De klerikale presentie rond het sterfbed is minder doordat de rol van de sacramenten en van de 

stervenshelpers anders zijn ingevuld. 

 Elke verwijzing naar het vagevuur ontbreekt. Toch geeft hij er blijk van nog niet geheel los te 

zijn van de middeleeuwse heiligen- en engelenverering. De heiligen en engelen worden in geestelijke 

zin aanwezig geacht bij het sterven van de christen. Aan God moet nederig om geloof gevraagd 

worden. Daarvoor moet men alle heilige engelen, de moeder Gods, alle apostelen en alle heiligen 

aanroepen om zó God te eren. 

 In zijn stervensboek geeft Luther een aantal aanwijzingen. De dood is een zeker gegeven en 

daarom zal de mens op tijd allerlei beschikkingen moeten treffen, zoals een testament maken. Voordat 

de dood intreedt, zal de mens vergiffenis moeten vragen en schenken. Als men afscheid heeft genomen 

van de wereld en van iedereen, zal men zich enkel op God moeten richten. Voor de laatste reis uit dit 

leven zal men gebruik moeten maken van de sacramenten van de kerk. In de middeleeuwse 

stervensboeken wordt veelvuldig over de duivel en over aanvechtingen gesproken. Bij Luther beheerst 

echter Christus het gehele toneel van het sterven. Bij het lezen van zijn Sermoen wordt ons duidelijk 

dat alle nadruk ligt op wat Christus zonder ons voor ons heeft gedaan. 

 Ook bij Luther moet heel het leven een voorbereiding op de dood zijn. Voor de christen is de 

dood de voltooiing van de heiliging en de ingang in de eeuwige vreugde. Niet het stervensuur is 

beslissend, maar Christus’ verzoeningsdood voor de gelovige 
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 Volgens Exalto heeft Luther dit Sermoen geschreven om zijn nieuwe verstaan van het 

evangelie te laten horen. De middeleeuwse stervenskunst heeft bij Luther een geweldige loutering 

ondergaan, een krachtige Reformatie.
18

 

 

2.2.3 Vroeg-protestantse ars moriendi lectuur uit de Nederlanden 

 De gereformeerden stelden Paulus’ uitspraak: ‘Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is 

door het Woord van God (Rom. 10:17) in het centrum van hun theologie. Het private pastoraat kreeg 

door het accentueren van deze uitspraak een sterk lerend karakter. Als specifiek protestants kan 

genoemd worden de centrale plaats van de woordverkondiging. Door te geloven in Christus als de 

volkomen Zaligmaker is de rol van de priester als bemiddelaar van God en als bedienaar van de 

heilsmiddelen van de kerk overbodig. Ware troost is te vinden door te luisteren naar het Woord van 

God. In tegenstelling tot de bestaande traditie wordt in de gereformeerde literatuur geen aandacht 

besteed aan de beschrijvingen van de verschrikkingen van de hel. 

 Onder de eerste gereformeerde geschriften in de Nederlanden bevonden zich boeken die zich 

richtten op de troost voor zieken en stervenden uit het Woord. Eén van de eerste Nederlandse 

reformatorisch getinte geschriften was de Troost en spiegel der zieken (1525) van Guilielmus 

Gnapheus. Dit boekwerk in de vorm van een dialoog had naast een vertroostende een polemische 

functie. Zo kregen de priesters het verwijt dat ze de zieken bezochten om geldelijk gewin te verkrijgen 

door het bedienen van het sacrament van het oliesel. De hoofdlijn van de dialoog was specifiek 

gereformeerd: zalig worden door het geloof en van daaruit het lijden te zien als een oefening in geduld 

en vertrouwen.  

 In Evangeli der armen (1559) van Cornelis Cooltuyn wordt kritiek geuit op de wijze van 

omgang met de zieken door de pastoors. Woorden van troost moeten aan zieken en stervenden 

geboden worden. Er wordt met geen woord gesproken over de versterkende kracht van het sacrament 

in de lijn van de traditie. Het sacrament op zich voldeed niet meer, de zieke moet ook uitleg krijgen 

over de betekenis ervan. De nieuwe visie op het pastoraat aan stervenden door meer verkondiging en 

uitleg beperkte zich niet tot de protestantse kring.  

 In het Kerkenboeck merkt pastoor Jacob Vallick rond 1560 op dat onderricht belangrijk is in 

het pastoraat bij stervenden. De zieke moet in de eerste plaats gewezen worden op de oorzaak van de 

ziekte, vervolgens moet hij aangespoord worden om zijn ziel te verzorgen, te biechten, zich met 

anderen te verzoenen en zijn testament op te stellen. Als laatste moet bij de bediening van de 

sacramenten uitleg worden gegeven. Vallick bleef orthodox-katholiek, maar hij hechtte aan 

woordverkondiging in gereformeerde lijn grote waarde. 

                                                   

18 K. Exalto, pag. 35-50 
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 De predikant Cornelis van Hille schreef als vluchteling in Norwich de Ziekentroost (1579) 

‘welke eene onderwijzing is in het geloof en den weg der zaligheid, om gewilliglijk te sterven’. De 

Niet merkt op dat de inhoud van de ziekentroost overeenstemt met de visie die leefde in protestants 

gereformeerde kringen in de zestiende eeuw: de zonden als oorzaak van ziekte, de noodzakelijkheid 

van bekering en de genade van Jezus Christus. 

 Wie zich gedurende heel zijn leven op de dood heeft voorbereid, hoeft in zijn laatste uren niets 

meer te vrezen. Zo zouden volgens De Niet de gereformeerde kerkelijke opvattingen rond 

stervensbegeleiding aan het einde van de 16
e
 eeuw kunnen worden samengevat. Het geloof als een 

vast vertrouwen op de verlossing door Christus maakte eigenlijk speciale sterfbedliteratuur overbodig.  

 Populaire vraag naar ars moriendi lectuur dwong ook protestantse voorgangers en auteurs 

aandacht te besteden aan het sterfbed. Anders dan de theologen wilden, bleven de gewone gelovigen 

echter een sterk accent leggen op het stervensuur als het beslissende moment.
19

  

 

2.2.4 Calvijn (1509-1564) 

 Calvijn heeft niet  als Luther een apart boekje geschreven over de voorbereiding op de dood en 

over de stervenskunst, maar heeft fundamentele lijnen getrokken in zijn theologie, die in de 

gereformeerde stervensliteratuur zijn uitgewerkt. De Geneefse reformator stond verder af van de 

middeleeuwse vroomheid dan Luther. In zijn geschriften vinden we verspreid gedachten genoemd, die 

van fundamentele betekenis zijn geweest voor de gereformeerde stervensliteratuur. In Calvijns 

Institutie, deel 3 hoofdstuk 9, staat een uiteenzetting over de overdenking van de meditatio futurae 

vitae, het toekomende leven. In dit gedeelte zullen we verschillende aspecten opmerken, die 

samenhangen met de stervenskunst. 

 Calvijn wijst in Opera Omnia voorstellingen en gebruiken af die in de middeleeuwse 

stervensboekjes gangbaar waren. Onder superstitio ziet hij ook de voorstelling van het vagevuur en de 

verering van Maria en de heiligen. Calvijn rekent de sacramenten van boete en laatste oliesel tot 

‘verdichtsels van mensen’.  

 De dood ziet hij als straf op de zonde. De dood is niet het einde van het bestaan van de mens.  

Voor de gelovigen is er het waarachtige leven. Voor de ongelovigen is er de eeuwige dood. Ook 

Calvijns visie op de onsterfelijkheid van de ziel betekent dat hij ervan uitgaat dat de mens bestaat uit 

ziel en lichaam. Na de dood is er volgens Calvijn voor de gelovigen een aanschouwing van dichterbij. 

Maar de volle aanschouwing zal er zijn op de Dag van Christus, de Wederkomst. 

 Calvijn merkt in zijn Institutie op dat de overdenking van het toekomende leven aan de orde is 

als wij de wereld hebben leren verachten. Nadrukkelijk stelt hij dat het aardse leven alleen veracht 

mag worden in vergelijking met het toekomende leven. Negatief wordt over het leven gesproken 
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 15 

vanuit de comparatief, dus in vergelijking met het toekomende leven. Deze verachting sluit de 

dankbaarheid voor Gods tijdelijke gaven zeker niet uit. Het aardse leven is een wachtpost die we niet 

verlaten mogen totdat God ons roept. Ook bij Calvijn lezen we dat we ‘steeds in overdenking des 

doods moeten zijn’. Heel het leven van de mens moet gezien worden in het licht van de eeuwigheid, 

sub specie aeternitatis. Het gericht zijn op de eeuwigheid dient de ethiek van de christenen te bepalen. 

Dit vindt concrete toespitsing in de overdenking van de dood en het toekomende leven. De positieve 

zin van de dood is dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Calvijns eschatolgie is gericht 

op de wederkomst en de opstanding van het lichaam. In Calvijns pastoraat aan stervenden staat die 

toekomstverwachting in het middelpunt. Steeds heeft hij hun voorgehouden op Christus te zien, op de 

hemel en op de opstanding van het lichaam. Positief wordt gesproken over de opstanding der doden, 

inclusief een nieuwe lichamelijkheid.
20

 

 Voor Calvijn is de nadruk op de peregrinatio noodzakelijk. De ars moriendi vloeit voort uit de 

ars vivendi. Het goede leven van een christen is een peregrinatio, een pelgrimstocht door een vreemd 

gebied op weg naar het eigenlijke vaderland. In deze wereld zijn we slechts vreemdelingen, terwijl wij 

nergens een vaste verblijfplaats hebben dan in de hemel. Wie sterft terwijl hij leeft, hoeft niet te 

sterven als hij sterft. Na Calvijn pleiten ook vele gereformeerde theologen voor ‘een gezette 

overdenking des doods’. De mens dient zich ‘familiaer’ te maken met de dood om zich voor te kunnen 

bereiden op het sterven. Christenen moeten zich voortdurend wennen aan de gedachte van de dood. De 

ethiek van Calvijn en van gereformeerde theologen uit de tijd na Calvijn kan als ‘een pelgrimage-

ethiek’ getypeerd worden, waarin heilig leven en zalig sterven hand in hand gaan.  

 

2.2.5 Daniël Heinsius (1580-1655) 

 Daniël Hein(sius), schrijver en dichter uit de 17
e
 eeuw, is in 1580 in Gent geboren uit 

protestants gereformeerde ouders in de katholieke zuidelijke gewesten. In 1655 overleed Heinsius in 

Leiden. Na een studie van twee jaren te Franeker werd hij student in de rechten te Leiden in 1598. Eén 

van de vrienden uit zijn studententijd was de bekende Hugo de Groot. In 1603 werd hij als hoogleraar 

aangesteld en in 1607 werd hij tevens universiteitsbibliothecaris. De geleerde humanist Heinsius was 

als contraremonstrant betrokken bij de godsdiensttwisten, doordat hij namens de Staten-Generaal 

secretaris was van de Dordtse synode (1618-1619). Opmerkelijk is dat zijn filologische arbeid in de 

tijd na de synode meer in dienst van de theologie stond. Het is mogelijk dat Heinsius’ betrokkenheid 

bij de Dordtse synode zijn levenshouding heeft veranderd naar een meer theologische. Uit deze tijd 

stamt ook het filosofisch-christelijk werk De contemptu mortis (Over de verachting van de dood). 

 In dit leerdicht uit 1621, bestaande uit vier boeken, weet Heinsius zich geïnspireerd door 

schrijvers uit de klassieke oudheid, zoals Lucretius en Vergillius. 
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 Heinsius noemt in het eerste boek de angst voor de dood een religieuze misvatting. Als de 

geest bij het sterven afscheid neemt van het lichaam wordt de rust voortgezet. De geest moet 

losgemaakt worden van de zintuigen en van alle sterfelijke zaken. Als de geest is gescheiden van de 

zintuigen wordt het doel bereikt: verbinding met God. Wie zich wijdt aan God en de deugd kan met 

een gerust hart het leven verlaten.  

 In het tweede boek adviseert Heinsius het lezen van Plato en Socrates om zo de angst voor de 

dood te verminderen. Angst voor de dood stamt uit een waanidee en niet uit de natuur. We hoeven niet 

te treuren over onze doden, want ze verblijven waar het goed is. Onsterfelijkheid van de ziel kan 

bewezen worden uit de Heilige Schrift en ook uit de dichters, die de oudste geleerden zijn. Als je op 

hoge leeftijd sterft, ben je het allerellendigst, want hoe langer je leeft des te meer ongemakken je 

ontmoet in het leven. Uiteindelijk moet de dood worden gewenst en niet meer worden veracht. Tegen 

doodsangsten kun je je wapenen door goed en voortreffelijk te leven. 

 Het hele leven behoort een oefening in het vechten te zijn. In het derde boek wordt het eervol 

sterven in de strijd aangeprezen. Zo kan een heldhaftig en edel man het beste sterven door zwaard of 

speer. Wie geleerd heeft zo te willen sterven, worstelt niet met de dood om zijn goede naam te 

overleven. Veldslagen dragen bij aan de verachting van de dood. We moeten op één ding goed 

voorbereid zijn, dat we allen eenmaal moeten sterven.  

 In het vierde boek noemt Heinsius het middel tegen de angst voor de dood in een christen: het 

geloof in de Zoon van God door Hem te omhelzen, door zich aan Hem vast te klampen en door op 

Hem te zien. Hij verwijst dan veelvuldig naar de aartsvaders, die in het oude verbond Hem reeds 

verwachtten. Heinsius raadt ons aan om te mediteren over wat Hij voor ons heeft gedaan. Het is groot 

als men naar het leven ziet, maar de dood niet vreest. En als men aan de toekomst denkt, de dood 

gemakkelijk veracht. De waarheid is in de Schriften geopenbaard. Angst voor de dood is door onze 

Heiland weggenomen. 
21

 

 In De contemptu mortis komt het erop neer dat je de dood niet hoeft te vrezen om diverse 

redenen: de onsterfelijkheid van de ziel en de ellende van het aardse bestaan. De contemptu mortis is 

geen populair geschrift en kan niet aangemerkt worden als sterfbedliteratuur.
22

  

 Heinsius kan gezien worden als een representant van het humanisme. Deze intellectuele 

stroming ontwikkelde zich in de tweede helft van de 15
e
 eeuw in Nederland onder intellectuelen 

verbonden aan stad- en kloosterscholen. De bijbelse humanisten accentueerden dat de studie van de 

bonae litterae in dienst moet staan van de bevordering van een goed zedelijk leven en uiteindelijk van 

de eer aan God. Kennis van de klassieke talen is slechts een instrument om beter te kunnen 

doordringen tot de bronnen  - Ad fontes-  van het christelijk geloof. De belangrijkste 

vertegenwoordiger is Desiderius Erasmus (1467–1536). De hervormingsgezinde geest van het 
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humanisme wilde de talen en letteren bestuderen om langs die weg dieper te kunnen doordringen in de 

betekenis van de Bijbel en de bronnen van de vroeg christelijke traditie. Zowel het calvinisme als het 

(bijbels) humanisme kunnen getypeerd worden als Reformatiebewegingen in de 16
e
-17

e
 eeuw.  

 De historicus J. Huizinga relativeerde in Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw de 

bijdrage van de calvinisten en de publieke kerk aan de cultuur van de 17
e
 eeuw. In plaats daarvan 

onderstreepte hij vooral het humanistisch karakter van de Nederlandse beschaving in de Gouden 

Eeuw. De rivaliteit tussen de humanistische cultuur en het calvinisme vormden voor hem het dubbele 

kenmerk van de Nederlandse cultuur. De sympathie voor het bijbels humanisme was in het begin van 

de Reformatie groot, maar van een precies afgebakende beweging in onderscheid met het calvinisme 

was geen sprake.
23

 

 De beide theologen Gisbertus Voetius (1589-1676) en Johannes Hoornbeek (1617-1666) uit 

de beweging van de Nadere Reformatie laten ook in hun euthanasia duidelijk horen dat de dood 

uiteindelijk niet hoeft gevreesd te worden; Christus heeft immers voor de gelovigen de dood 

overwonnen en voor hen wacht de zaligheid. De humanist Heinsius maakte samen met de calvinistisch 

georiënteerde Hoornbeek en Voetius deel uit van de gedeelde gereformeerde cultuur in het begin van 

de 17
e
 eeuw. Zo is het mogelijk dat Heinsius als hoogleraar en bibliothecaris Hoonbeek  heeft ontmoet 

in de universiteitsstad Leiden. Voetius heeft in Leiden colleges gevolgd over de klassieke oudheid bij 

Daniël Heinsius, die op zijn beurt leerling was van de grote humanistische geleerde Justus Scaliger.
24

 

Ook heeft Voetius als afgevaardigde naar de Dordtse synode ongeveer tien jaar later Heinsius naar alle 

waarschijnlijkheid ontmoet. Heinsius was immers tijdens de zitting van 1618-1619 secretaris van de 

synode. Hoornbeek en Voetius kunnen beiden getypeerd worden als belangrijke vertegenwoordigers 

van de beweging van de Nadere Reformatie. Zij hebben in hun euthanasia de gereformeerde 

stervenskunst helder laten doorklinken  

 

2.3 Gereformeerde stervenskunst ten tijde van de Nadere Reformatie in de 17
e
 

eeuw 

 

2.3.1 Inleiding 

 De spiritualiteit en het pastoraat van de verschillende confessies in de Nederlanden 

beïnvloeden elkaar. Ook  buitenlandse invloeden lieten zich gelden. Het Engelse puritanisme oefende 

aan het begin van de 17
e
 eeuw invloed uit op de Nederlandse vroomheid en theologie. Deze invloed, 

met name door vertaalde geschriften, strekte zich ook uit op het pastoraat en de voorbereiding op het 
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sterven. In 1599 verscheen bijvoorbeeld een vertaling van een traktaat van William Perkins getiteld: A 

salve for a sick man (Balsem voor zieken).
25

  

 In dit boekwerk Salve voor een sieck mensche vinden we eigenlijk Calvijns overdenking van 

het toekomende leven uitgewerkt. Calvijn heeft één hoofdstuk in zijn Institutie eraan gewijd; bij 

Perkins is het een heel traktaat. Ook Perkins benadrukt dat aan een welsterven een welleven moet 

vooraf gaan.
26

 Het welleven wordt sterk benadrukt.  

 Toch bleef het sterfbed de aandacht vragen. De vraag naar troostrijke woorden toont aan dat 

de gereformeerden steun nodig hadden tijdens de laatste ogenblikken van het leven. Het laatste 

moment als de beslissende climax van het leven kreeg binnen de gereformeerde wereld in de 17
e
 eeuw 

ruimte in theologische traktaatjes van vooral puriteinse en piëtistische aard. Niet alleen in 

gereformeerde kringen was er aandacht voor het laatste levensuur. Rond 1650 maakten de 

sterfbedbeschrijvingen in de Nederlanden een belangrijk deel uit van de literatuur rondom het sterven. 

Vooral theologen en predikanten waren hiervan de auteurs. De Niet stelt dat door de omvangrijke 

stroom van boeken wel gesproken kan worden van een obsessie met de dood.
27

  

 In het genre van de ars moriendi literatuur komen verschillende thema’s aan de orde. Zo wordt 

in de euthanasia literatuur het thema van de specifieke voorbereiding op de dood breedvoerig aan de 

orde gesteld. Aan de laatste woorden in de laatste levensuren wordt ruime aandacht besteed. 

Hoornbeek behandelt die doodspreuken of emortualia vrij uitvoerig in zijn Euthanasia. 

Stervensbeschrijvingen of thanatografieën volgen daarbij veelal een bepaald patroon dat we steeds 

tegenkomen in de ars moriendi literatuur van de 17
e
 eeuw. Sterven in de Heere wordt als een goede 

dood, euthanasia gezien. Sterfbedbeschrijvingen, waarin sprake is van welsterven dienen als exempel 

om de lezers te motiveren wel te leven. 

 

2.3.2 Voorbereiding op de dood 

 De meeste gereformeerde auteurs maken onderscheid tussen een meer algemene voorbereiding 

op de dood en een meer bijzondere voorbereiding tegen de tijd dat het levenseinde nadert. In de 

algemene stervenskunst behandelen zij de leer over de oorsprong en het wezen van de dood. De 

oorzaak van de dood is gelegen in de zonde. Naast de lichamelijke dood onderscheiden ze de 

geestelijke dood. De gemeenschap met God als de Bron van het leven is de mens kwijtgeraakt. Het 

beeld van God is verloren door de zonde in Adam. Exalto stelt dat deze geestelijke dood door vrijwel 

alle gereformeerde theologen vrij uitvoerig is behandeld in hun stervenskunst. De geestelijke dood 

eindigt in de eeuwige dood voor de ongelovigen. De bestemming voor de gelovigen is de eeuwige 

                                                   

25 Johan de Niet, pag. 162 

26 K. Exalto, pag. 103 

27 Johan de Niet, pag. 162 
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vreugde bij God in de hemel. Heel het leven wordt gezien in het licht van de eeuwigheid. Dit gericht 

zijn dient de ethiek van de christenen te bepalen. Deze visie komen we steeds tegen in de 

gereformeerde stervenskunst.  

 Van de bijzondere stervenskunst is sprake als het levenseinde nadert. De noden van de ziel 

prevaleren dan boven die van het lichaam. De stervende zal zijn ziekte moeten zien en beleven als 

straf op de zonden. Na verootmoediging, belijdenis van zonden en verlevendiging van het geloof 

worden de aardse zaken geregeld. Hij neemt afscheid van vrouw en kinderen en zegent hen. Tenslotte 

geeft hij zich gewillig over aan de dood. Deze gereformeerde stervenskunst wordt als een kunst 

verstaan om daarmee een stuk praxis, vaardigheid, aan te duiden.
28

 

 

2.3.3 Het genre van de stervensbeschrijvingen  

 In de ars moriendi of de euthanasia literatuur namen de stervensbeschrijvingen of 

thanatografieën een dominante plaats in. Dit is niet verwonderlijk gezien de grote betekenis die in de 

christelijke traditie is toegekend aan de laatste uren en de laatste woorden.  

 Zo was het beschrijven van sterfbedden en laatste woorden, emortualia, onder de vroeg 

moderne piëtisten een ware cultus. Ook in het genre van de spirituele biografieën nam het welsterven 

een substantieel onderdeel in. Het godzalig sterven van een gelovige verleent het heilige leven een 

hogere status; het voorbeeldige leven heeft immers de vuurproef van de dood ondergaan. Zo te bezien 

is er binnen de ars moriendi literatuur geen scherpe grens te trekken tussen spirituele biografieën en de 

thanatografie. ’Gereformeerde heiligen’ vervulden in het wereldbeeld van de 17
e
 eeuw een belangrijke 

rol.
29

 

 Auteurs uit de beweging van de Nadere Reformatie gingen vooral in op de voorbereiding op 

de dood. Onder Nadere Reformatie kan worden verstaan de Nederlandse beweging die samen met het 

Engelse Puritanisme en het Duitse Piëtisme te beschouwen is als een legitieme voortzetting van het 

reformatorische en kerkelijke ideaal. De verschuiving die heeft plaatsgevonden ten opzichte van de 

Reformatie betekent een verandering van accenten, die geen ander doel hebben dan de herijking van 

de oorspronkelijke gegevens toegepast binnen de eigen situatie.
30

  Tussen 1647 en 1665 lieten o.a. de 

volgende auteurs uit de Nadere Reformatie afzonderlijk verhandelingen het licht zien over de ars 

moriendi: Dionysius Spranckhuysen (1590-1650), Jacobus Borstius (1612-1680), Johannes Hoornbeek 

(1617-1666), Franciscus Ridderus (1620-1683) en Guilelmus Saldenus (1627-1694). Gisbertus 

Voetius (1589-1676) besteedde in zijn Praktijk der godzaligheid extra aandacht (hoofdstuk 21) aan de 

                                                   

28 K. Exalto, pag. 198-207 

29 John Exalto, Gereformeerde heiligen, pag 52-53 

30 J. van Genderen in: T. Brienen e.a., Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, pag. 11 
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welstervenskunst.
31

  Deze auteurs hebben in de ars moriendi literatuur de leer van het welsterven niet 

enkel academisch, maar ook praktisch en pastoraal behandeld, zoals we zullen merken bij Voetius en 

Hoornbeek. Dr. Brienen stelt dat in dit verband de overdenking van de dood een essentieel onderdeel 

vormt van de heiliging des levens. Zo wordt het persoonlijk beleven van het sterven verbonden met de 

praxis pietas en op deze wijze worden de twee hoofdpunten van de Nadere Reformatie tot in ‘de 

laatste dingen’ toe bijeen gehouden.
32

 

 In de 17
e
 eeuwse euthanasia literatuur wordt bij sterfbedbeschrijvingen meestal uitgaan van 

een zieke man, die na zijn overlijden een weduwe met kinderen achterliet. Dit thema komen we steeds 

tegen. De reden is bijna altijd dat de weduwe achterbleef zonder zekerheid voor haar levensonderhoud. 

De troost voor de weduwe en de zekerheid dat God zorgt, is een repeterend element in de literatuur 

gewijd aan de voorbereiding op de dood. Troost aan de stervende is in de meeste gevallen gericht op 

een masculien publiek. De stervende is in de beschrijvingen in de meeste gevallen vooral 

geïnteresseerd in zijn geestelijk welzijn; zijn zielenheil staat vóór alles. Veelal prevaleerde het 

geestelijk welzijn boven de gezondheid. Eerst moet de predikant komen en dan pas de medicus. Toch 

werd het gebruik van medicijnen niet afgewezen. De doktoren hadden als bijkomende taak op tijd de 

predikanten te ontbieden en erop toe te zien dat met de medicijnen geen bijgeloof werd bedreven.  

 

2.3.4 Euthanasia 

 Het belang van een goede dood functioneerde in de gereformeerde exempeltraditie om lezers 

en hoorders aan te zetten tot zelfreflectie: wilt u een christelijke dood sterven, dan zult u eerst een 

christelijk leven dienen te leiden. Een goede dood diende voor achtergebleven als een troost. 

Euthanasia, goede dood, was tevens van confessioneel belang Men bewees door een goede dood de 

waarheid van de betreffende gereformeerde confessie.
33

  Exempels in de euthanasia literatuur konden 

dus verschillende functies vervullen, die elkaar gedeeltelijk overlapten: bovennatuurlijke approbatie 

(goedkeuring), confessionele propaganda en het concretiseren en illustreren van godzaligheid, het door 

vooral de puriteinen en piëtisten gepropageerde gedragsmodel.
34

 

 In de Nadere Reformatie zijn het welleven en welsterven onlosmakelijk aan elkaar verbonden. 

In hun geschriften lieten hun vertegenwoordigers een duidelijke oproep tot heiliging van leven en 

daden horen met het oog op dood en eeuwigheid. Voor Hoornbeek betekende dit een zich al meer 

terugtrekken uit de wereld. Anderen benadrukten juist meer het leven wel te besteden door het door te 

brengen in deugd en eer.
35

 Wilhelmus a Brakel, één van de Nadere Reformatoren, zegt in zijn 

                                                   

31 Johan de Niet, pag. 162 

32 T. Brienen, pag. 280 

33 John Exalto, pag. 85-88 

34 John Exalto, pag.  59 

35 T. Brienen, pag. 283 
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Redelijke Godsdienst dat wie geleerd heeft in het leven te steunen in het geloof op het Woord van God 

heeft ‘het geleerde’ bij de hand als het sterven komt. Want ook dan tracht men een verzoend en gerust 

geweten te bezitten. Bij zo’n geweten kan men vast en zeker ‘vrolijk sterven’.
36

  

 

2.3.5 Laatste levensuren 

 De 17
e
 eeuwse stervensliteratuur bevat veelal een omlijnd model voor de meer bijzondere 

stervenskunst. De aanwijzingen voor de laatste levensuren volgden een bepaald patroon rond het 

sterven, ontleend aan het in de Middeleeuwen bestaande vaste stramien. Bij het naderen van de dood 

verzamelde de stervende zijn vrouw en kinderen. Hij nam afscheid en in enkele gevallen lezen we van 

het zegenen van familieleden door de stervende. Tenslotte werd aan de stervende de vraag gesteld of 

hij in het geloof in Jezus kon sterven.
37

 Het laatste woord in de laatste levensuren was in de westerse 

cultuur van grote waarde. Vaak is er een mythische waarde aan gehecht en een profetische waarde aan 

toegekend. De Niet stelt dat het voor de vroeg moderne piëtisten een ware cultus was om sterfbedden 

en laatste woorden te beschrijven. De interesse voor het laatste levensuur manifesteert zich vooral 

rondom het midden van de 17
e
 eeuw in de Nederlanden.

38
 

 De 17e eeuwse gereformeerde theologen braken op bepaalde punten met de middeleeuwse ars 

moriendi traditie en legden hun eigen gereformeerde accenten op de stervenskunst. Het sacrament van 

de biecht, de communie en het oliesel worden niet gebruikt. Christus’ verzoeningsdood wordt 

verkondigd als hét enige fundament tot de zaligheid. Heel het leven hoort een heilig leven te zijn om 

een goede dood, euthanasia, te kunnen sterven. In de Middeleeuwen worden de laatste uren en 

woorden van beslissende betekenis gezien voor het welsterven.  In het gereformeerd protestantisme 

van de 17
e
 eeuw krijgen de laatste uren en de laatste woorden ook veel aandacht, maar is het geloof in  

Jezus Christus uiteindelijk beslissend voor het welsterven. Heel het leven wordt als een voorbereiding 

op de dood gezien. Het welleven van een christen betekent tenslotte een welsterven, een sterven in de 

Heere. Voetius en Hoornbeek hebben in hun Euthanasia de algemene en bijzondere voorbereiding op 

de dood beschreven in het licht van de eeuwigheid. Het naderende levenseinde wordt door beide 

theologen uit de beweging van de Nadere Reformatie uitvoerig behandeld met de wetenschap dat de 

gelovige niet hoeft te vrezen voor de dood. De beide theologen hebben ons heel veel te vertellen over 

het sterven van een goede dood. 
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3. Schets van Hoornbeek en Voetius in de context van de 17
e
 eeuw 

 

3.1 Biografische schets van Johannes Hoornbeek (1617-1666)  

 

3.1.2 Afkomst en studie 

 Johannes Hoornbeek werd op 4 november 1617 te Haarlem geboren als zoon van een 

welvarende koopman. Toen hij nog maar zes jaar oud was, leerde hij de Latijnse taal en op 

dertienjarige leeftijd was hij reeds in de klassieke talen geoefend. Uit alles blijkt dat hij intellectueel 

zeer begaafd was. Op 15 april 1633 liet hij zich inschrijven aan de Hogeschool te Leiden om theologie 

te studeren. Door een pestepidemie werd hij twee jaar later gedwongen te vluchten; hij kwam in 

Utrecht terecht. In Utrecht zette hij tijdelijk zijn studie voort en volgde een semester colleges bij zijn 

latere vriend en collega Gisbertus Voetius. Hoornbeek keerde later voor korte tijd terug naar Haarlem 

‘om daar zijn kinderlijke pligt, omtrent zijne bedroevde Moeder te betragten’.
39

 In zijn ouderlijk huis 

voltooide hij zijn studie met het oog op het predikantschap.  

 

3.1.2 Predikant en hoogleraar te Utrecht 

 In 1639 nam hij een beroep aan naar de vluchtelingengemeente onder het kruis te Mülheim bij 

Keulen. Gedwongen door moeilijkheden van rooms-katholieke kant keerde hij naar Haarlem terug. 

Door ijverig te studeren wist Hoornbeek eind 1643 te promoveren tot doctor in de theologie bij 

professor C. de Maets. Beroepen naar Graft in Noord-Holland en Maastricht in Zuid-Limburg neemt 

hij niet aan, want in diezelfde tijd wordt hij tot hoogleraar in de godgeleerdheid benoemd aan de 

Utrechtse Hogeschool. Op 6 juli 1644 aanvaardt hij zijn ambt met een rede over ‘de studie van de 

heilige theologie’. Hierin stelt Hoornbeek dat studenten zich naast de brontalen moeten bezighouden 

met vijf deelgebieden, waaronder de kerkgeschiedenis. Hoornbeek zal in Utrecht tien jaren werken als 

collega van Voetius, die in zijn geschriften meermalen met waardering over hem spreekt. Naar de 

gewoonte van die tijd werd hij tevens in oktober 1645 tot predikant bevestigd te Utrecht. 

 Beide ambten heeft hij  met grote nauwgezetheid waargenomen. Toch had de wetenschap in 

bijzondere mate zijn hart. Om zijn talenkennis – hij beheerste dertien talen – werd hij zeer 

gewaardeerd. Colleges werden verlevendigd door een pastorale inslag. Deze Utrechtse jaren waren de 

gelukkigste van zijn korte leven.  
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3.1.3 Huwelijk en vriendenkring 

Hij trouwde als dertiger in 1650 met Anna Bernard, een dochter van de Amsterdamse koopman Isaak 

Bernard. Uit het huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren. De beide zoons zouden bekende 

juristen worden en hoge ambten bekleden. Hoornbeeks voorname positie blijkt uit het geschilderde 

portret door Frans Hals in 1645. Hij kon zich in deze jaren vrijwel ongestoord wijden aan de 

wetenschap. Veel van zijn werken zijn in deze tijd geschreven. 

 In Utrecht behoorde Hoornbeek tot de Voetiaanse of Utrechtse kring. Deze kring bestond uit 

een aantal mensen dat zich theologisch zeer met Voetius verbonden wist. Tot deze kring behoorden 

o.a. de predikanten Jodocus van Lodenstein en Johannes Teelinck alsook Anna Maria van Schuurman.  

 

3.1.4 Hoogleraar te Leiden 

 In 1654 nam Hoornbeek uiteindelijk de benoeming tot hoogleraar te Leiden aan als opvolger 

van de precieze Jacobus Trigland.  De voetiaan Hoornbeek moet in Leiden  tegenwicht vormen voor 

de meer rekkelijke Johannes Coccejus. Zijn collega’s in Utrecht zagen hem node vertrekken. Zijn 

gemeenteleden waardeerden in Utrecht zijn belangstelling voor de maatschappelijke misstanden; hij 

was volgens Oosterom vroeg sociaal.
40

 Mede door Hoornbeeks toedoen verdween de Utrechtse 

leenbank of ook wel de bloedbank genoemd. De antipathie onder de (arme) bevolking tegen de 

particuliere leenbank- of lommerdhouders was erg groot. In 1646 publiceerden de Utrechtse 

hoogleraren Voetius, De Maets en óók Hoornbeek de bundel Res judicata met als voornaamste punt 

van kritiek dat juist de arme bevolking de dupe werd, omdat de lombard hen uitsluitend geld op pand 

leende tegen zeer hoge (woeker)rente.
41

 

 In Leiden zette hij zijn academische loopbaan voort. Hij gaf een historische richting aan de 

theologie; als eerste gaf hij colleges in wat kerkgeschiedenis genoemd kan worden. Ook in Leiden 

wilde hij tevens het ambt van predikant volledig waarnemen.  

 

3.1.5 Levenseinde 

 Hoewel hij nog tamelijk veel schreef in deze jaren, nam zijn werkkracht toch aanzienlijk af 

omdat hij door pijn werd belemmerd. Hij wist niet oud te zullen worden: ‘De gereformeerde 

overpeinzing van het toekomstige leven, kon hem geen academische zaak blijven’. Het geschrift 

Euthanasia ofte Wel-sterven legt hiervan getuigenis af en laat ons weten dat voor hem heel het leven 
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41 W.J. van Asselt, ‘Een roepende zonde. Gisbertus Voetius (1589-1676) en zijn strijd tegen de Lombarden’ in: 

M.F. Farag e.a. (red), Armzalig of armlastig?, Armoede als vraagstuk en inspiratiebron voor de theologie 

[Utrechtse theologische reeks, 56], pag. 86-103 



 24 

een voorbereiding op de dood is geweest. Niet onverwachts kwam het einde, toen hij op 1 september 

1666 op achtenveertig jarige leeftijd overleed.  

 Hoornbeek heeft een actief leven geleid. Naar de maatstaf van onze tijd is hij vroeg gestorven 

door een overvol leven en door podagra (jicht) en nierstenen. De ziektes verdroeg hij zeer geduldig 

volgens zijn biograaf David Stuartus. In de uitgave van Hoornbeeks Euthanasia ofte Wel-sterven van 

Wilhelmus van Eenhoorn van 1744 kunnen we een vita van ‘den vermaarden Johannes Hoornbeek’ 

door Stuart vinden. Ondanks zijn betrekkelijk korte leven zag Hoornbeek kans ontzettend veel werk te 

verrichten. Hoornbeek zag het einde van dit leven als begin van het toekomende leven, zijn sterven als 

een heengaan tot God, de ziekte als een ladder en de dood als een poort des hemels. De dood zelf heeft 

hij onbevreesd tegemoet getreden.  

 Aangaande  het sterfbed verhaalt de biograaf Stuartus dat Hoornbeek vroegtijdig van zijn 

vrouw en drie kinderen afscheid had genomen, hen gezegend, raad en lessen had gegeven elk naar 

eigen staat en jaren. Zijn huiselijke zaken had hij godvruchtig en voorzichtig geregeld. Zijn hart was 

van alle lichamelijke gedachten afgetrokken en tot de hemelse dingen bepaald. In heilige overdenking, 

meditatie en gebeden was hij werkzaam en ondervond hij Goddelijke troost. De laatste drie dagen had 

hij geen pijn, zodat hij zich des te beter in godvruchtige oefeningen kon bezig houden. Zacht en kalm 

ging hij heen. Hoornbeek heeft geen bijzondere woorden op zijn sterfbed uitgesproken.  

 Uit de Euthanasia ofte Wel-sterven  kunnen we leren dat Hoornbeek zelf heeft leren sterven 

vóór het sterven, waardoor het sterven voor hem een welsterven was. Euthanasia is het enige werk dat 

in onze tijd nog aandacht geniet. Het bestrijkt een breed terrein, geeft een goed historisch overzicht en 

gaat volgens Hofmeyr ethische problematiek niet uit de weg.  

 

3.1.5 Het werk van Hoornbeek 

Veel werken heeft Hoornbeek in zijn vrij korte leven geschreven. Naast zijn hoogleraarschap en 

predikantschap heeft hij dit weten te doen. Hoornbeek had een scholastieke wijze van schrijven. 

Hieruit blijkt dat hij een man van zijn tijd was met de scholastieke methode van rooms-katholieke 

auteurs voor zich en met de scholasticus Voetius als leermeester. 

De boeken en geschriften kunnen we onderverdelen in drie groepen: 

 1. Publicaties op het terrein van religieuze controversen 

In zijn polemische hoofdwerk Summa Controversiarum  Religionis (1653) brengt hij op een duidelijk 

scholastieke wijze de bezwaren tegen de verschillende godsdiensten en kerken naar voren. Ook in dit 

werk valt het scholastieke bij Hoornbeek samen met ‘een bewogen bijbelse warmte’.  

 In Leiden raakt Hoornbeek verwikkeld in de strijd rond de sabbat. Coccejus’ visie op de 

sabbat wordt door verschillende theologen bestreden, waaronder zijn collega Hoornbeek. Hij zet zijn 

standpunt uiteen in Heiliginghe van Godts naem en dagh, ofte straffen tegen vloecken en sweeren; 

ende van de onderhoudinghe van des Heeren daghsheyliginghe (1655). 
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 2. Publicaties op het terrein van praktische theologie 

Uit het boek Gisberti Voetii Disputatie van geestelijke verlatinge, vervolgt door Joh. Hoornbeek 

(1646) blijkt overduidelijk dat Hoornbeek zeker geen slaafse navolger van Voetius is geweest. 

Hoornbeeks vervolg op Voetius’ disputatie is veel warmer en pastoraler van inhoud.
42

 Euthanasia ofte 

Wel-Sterven (1651) sluit er eigenlijk mooi op aan. Hoornbeek schreef dit werk op vierendertig (?) 

jarige leeftijd. In zijn Leidse periode schrijft hij o.a. zijn Theologia Practica (1663-1666), waarin hij 

de algemene regels voor het christelijke leven bespreekt. 

 3. Publicaties op het terrein van de dogmatiek 

Uit zijn Utrechtse periode heeft Hoornbeek slechts één geschrift ons nagelaten, Disputationes de 

Baptismo Veterum, Disputaties over de doop in de Oude kerk (1647). In dit werk valt opnieuw op dat 

hij een schat aan dogmatische en historische gegevens aanvoert om zijn betoog te motiveren. 

 Meer dan veertig geschriften van ‘wye verskeidenheid en uiteenlopendheid’
43

 heeft Hoornbeek 

ons nagelaten. Op een breed terrein van de theologie en de kerkgeschiedenis was hij productief
44

. 

 

3.2 Biografische schets van Gisbertus Voetius (1589-1676) 

 

3.2.1 Afkomst en studie 

 Gijsbert Voet is op 3 maart 1589 geboren te Heusden als zoon van ridder Paulus Voet en 

Maria van Jageling. Gijsbert is nog maar acht jaar als zijn vader sneuvelt in de militie van de prins van 

Oranje bij het beleg van Bredevoort. In de vesting- en grensstad Heusden bezoekt de jonge Voetius de 

Latijnse school. In de zomer van 1604 krijgt hij een beurs om in Leiden te gaan studeren. Als bursaal 

woont hij in het Statencollege of Collogium theologium. De eigenlijke theologische studie, waarbij hij 

zowel bij Arminius (1560-1609) als bij Gomarus (1563-1641) colleges volgt, begint in 1607. Tijdens 

zijn studie in Leiden staat Voetius onder sterke invloed van de neo-aristotelische scholastiek. Volgens 

Van Asselt is Voetius’ aandacht voor de herinterpretatie van Aristoteles een teken van zijn openheid 

voor nieuwe trends in het denken van zijn tijd. In zijn studietijd in Leiden speelde het conflict tussen 

Arminius en Gomarus, tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten. Zijn oppositie tegen 

Arminius ziet Van Asselt als een logische consequentie van het fundamentele theologische 

begrippenkader dat hij bij Gomarus leerde ontwikkelen. Voetius is een uiterst gemotiveerde student en 

beschikt over een enorme werkkracht. Een brede belangstelling voor alle takken van de toenmalige 
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wetenschap is een blijvend kenmerk van zijn gehele loopbaan geweest. Voetius beëindigt zijn studie in 

1611 met een zeer loffelijk getuigschrift van Gomarus. 

 

3.2.2 Predikant te Vlijmen en Heusden 

 Op zondag 25 september is Voetius in Vlijmen, niet ver van Heusden gelegen, tot predikant 

bevestigd. Hij zag het als zijn opdracht onder de overwegend rooms-katholieke bevolking het 

gereformeerde kerkelijk leven gestalte te geven. Vastberaden zag hij het als zijn roeping om de 

gereformeerde religie te dienen, zonder dat hij daarvoor verwees naar een persoonlijke 

bekeringservaring. Het ontbreken van een religieuze crisis betekent niet dat Voetius een onbewogen 

leven heeft gehad. Zo werden uit zijn huwelijk in 1612 met Deliana van Diest tien kinderen geboren, 

van wie er vijf tijdens zijn leven stierven. 

 Op woensdag 24 mei 1617 werd Voetius bevestigd tot predikant in zijn vaderstad Heusden. 

Bij zijn beroep en bevestiging ondervond hij veel tegenstand van zijn collega-predikant J. Grevius, die 

uitgesproken remonstrantse opvattingen koesterde. De tegenstellingen tussen Remonstranten en 

Contra-Remonstranten groeiden uit tot een ware machtsstrijd, waarin kerkelijke en politieke belangen 

nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden waren. De verstrengeling van theologie en politiek bleek 

ook uit het bijeenroepen van de nationale synode te Dordrecht (1618-1619), die Voetius als jongste 

afgevaardigde van 29 jaar oud bijwoonde. Zijn inzet voor een gereformeerd gemenebest bleek ook uit 

zijn veldpredikerschap onder de troepen van stadhouder Frederik Hendrik, die in 1629 Den Bosch 

belegerden.  

 Als predikant van Heusden wijdde Voetius zich gedurende ruim zeventien jaar trouw aan zijn 

pastorale arbeid. In 1634 werd Voetius op vijfenveertig jarige leeftijd naar Utrecht geroepen om als 

hoogleraar de Illustere School te dienen. 

 

3.3.3 Hoogleraar en predikant te Utrecht 

 Voetius presenteerde in zijn inaugurele rede De pietate cum scientia conjungenda (Over de 

vroomheid te verbinden met wetenschap) zijn program voor het gehele wetenschappelijk onderwijs. 

Hij riep zijn studenten op om de wetenschap te beoefenen vanuit het confessionele geloof, zoals 

verwoord in de gereformeerde belijdenisgeschriften. De Utrechtse hoogleraar zoekt verbinding tot 

stand te brengen tussen spiritualiteit (pietas) en rationaliteit (scholastiek). In Handboek Nederlandse 

kerkgeschiedenis lezen we dat Voetius in feite het Anselmiaanse concept van ‘geloof dat zoekt naar 

inzicht’ wil voortzetten. Deze synthetische arbeid van ‘beoefening van wetenschap en geloof’ is ook 

typerend voor Hoornbeek.
45

 Volgens Van Asselt is uit recent onderzoek gebleken dat de voetiaanse 

pietas een aanduiding is van een strikte levenswandel gevoed door innerlijke geloofservaring. Voetius 
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probeerde het programma van de Nadere Reformatie te realiseren binnen de universitaire wereld door 

wetenschapsbeoefening toe te passen op de geloofspraktijk. Met zijn devies ‘over vroomheid, 

godzaligheid, te verbinden met wetenschap’ stond Voetius volgens F.A. van Lieburg in de traditie van 

het Engelse puritanisme, zoals dat in ons land baan had gebroken door het werk van Willem Teelinck 

(1579-1629).
46

 

 In 1636 werd de Illustere School verheven tot universiteit. Voetius werd de eerste hoogleraar 

in de Godgeleerdheid en tevens de eerste rector magnificus van deze universiteit. Grote bekendheid 

verwierf hij met zijn colleges op de zaterdag, die bestemd waren voor de theologische disputaties.  

 In 1637 werd Voetius als stadspredikant van Utrecht bevestigd, welk ambt hij meer dan 36 

jaar heeft vervuld. In de loop der jaren kreeg Utrecht steeds meer predikanten van voetiaanse snit. De 

gereformeerde gemeente in Utrecht beleefde een grote bloeiperiode. In de praktijk kende Voetius 

enige tolerantie in het kerkelijk leven. Van Asselt merkt op dat de dingen op papier vaak scherper 

lagen dan in de praktijk. Voetius toonde een zekere maatschappelijke betrokkenheid, zoals zijn protest 

tegen het misbruik van kerkelijke goederen en de lommerhouders. Evenals Hoornbeek heeft ook 

Voetius fel geprotesteerd tegen deze ‘lombarden’ Deze van oorsprong uit Lombardije of Piemont 

afkomstige pandhouders leenden uitsluitend geld op pand tegen een zeer hoge (woeker)rente. Zoals we 

eerder opgemerkt hebben, werd vooral de arme bevolking de dupe van deze afkeurenswaardige 

praktijken. 

 

3.3.4 Levenseinde 

 Voetius heeft aan het einde van zijn leven de Franse bezetting van de stad Utrecht in 1672 nog 

meegemaakt. De Domkerk kwam in handen van de Fransen. Groot was de blijdschap toen de vijand 

vertrok en Voetius in de Domkerk zijn gehoor bepaalde bij Psalm 126 vers 1 en 2:  ‘Als de Heere de 

gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen. Toen werd onze mond vervuld 

met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De Heere heeft grote dingen 

aan dezen gedaan’. Op 23 november 1673 hield Voetius zijn laatste preek, waarbij hij door kou 

bevangen op de preekstoel onwel werd. Na herstel hervatte hij zijn colleges en bekleedde hij nog één 

jaar het ambt van rector. Op zaterdag 7 oktober 1676 raakte hij bij het redigeren van een disputatie 

oververmoeid; hij kon niet meer schrijven. Tot aan zijn dood op 1 november 1676 kwam hij niet meer 

van zijn bed af. Op zijn sterfbed troostte hij zich met woorden uit de bijbel en citeerde woorden van 

Bernard van Clairvaux : Desiderio te milles, mi Jesu, quando venis  (Ik verlang naar u duizend maal, 

mijn Jezus, wanneer komt u?). Toen zijn collega en vriend ds. Gentman hem bezocht getuigde Voetius 

‘Ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, 
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te bewaren tot dien dag’, 2 Timotheüs 1: 12. Hij wees op de lijfspreuk van Willem van Oranje: Saevis 

Tranquillis in undis (rustig temidden van de woelige baren). Opmerkelijk is dat Voetius 

sterfbedspreuken behalve aan de bijbel ontleend zijn aan de middeleeuwse auteur Bernard van 

Clairvaux en aan het klassiek-humanisme bij monde van de lijfspreuk uit het Latijn van Willem van 

Oranje.  

 Op 1 november 1676 is Voetius, de centrale figuur in het gereformeerd protestantisme van de 

17
e
 eeuw,  te Utrecht overleden op de leeftijd van 88 jaar. Twee dagen later, op 3 november, is hij 

begraven in de Catharijnekerk. Op zondag 5 november hield de Utrechtse predikant Gentman een 

preek over 2 Samuël 3:38,  waarin hij Voetius noemde ‘een tweede Abner’ en een kampioen tegen de 

geestelijke Filistijnen en allerlei vijanden van Gods volk 

 

3.3.5 Het werk van Voetius 

 Voetius heeft in zijn lange leven een zeer omvangrijk oeuvre op zijn naam staan. We kunnen 

(een gedeelte van) zijn werk onderverdelen in enkele thema’s.  

 Thema: sabbat 

In 1627 verscheen Lacrymae crocodil abstersae (Afgewiste krokodillentranen). In dit boekje schaart 

Voetius zich achter Willem Teelinck in diens visie op een strenge sabbatsviering. 
47

 

 Thema: wetenschappelijk onderwijs 

Voetius heeft naast zijn inaugurele rede in 1634 zijn visie op de inrichting van het onderwijs 

uiteengezet in zijn Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae (1644), een soort theologische 

encyclopedie. In dit werk bespreekt hij de opbouw van het curriculum van de theologische studie en 

de daarbij behorende literatuur. 

 Thema: dogmatiek 

Voetius schreef geen afzonderlijk dogmatisch handboek. Toch komen de hoofdlijn en van zijn 

systematisch denken duidelijk aan het licht in zijn Syllabus Problematum theologicorum (1643), 

waarin alle dogmatische problemen worden uitgeschreven en van een kort antwoord voorzien, die 

samen met de vijf kloeke delen van de Disputationes selectae (1648-1669) – een aantal uitgewerkte 

zaterdagsdisputaties -  het piece de résistance van zijn systematische arbeid vormen. De academische 

methode van Voetius is de ‘Scholastieke methode’. Deze methode van theologiebeoefening vinden we 

terug in alle standaardwerken die hij in de loop van zijn leven heeft gepubliceerd.  

 Thema: kerkrecht 

In Politica ecclesiastica behandelt Voetius in vier delen het gereformeerde kerkrecht. Deze uitvoerige 

verhandeling werd in de jaren 1663-1676 gepubliceerd. 

 Thema: ascetiek 
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En in 1664 verscheen zijn TA ASKEHTIKA sive Exercitia pietatis, een praktische vroomheidsleer, de 

vrucht van dertig jaren academisch onderwijs in de vorm van colleges en disputaties over onderwerpen 

uit de ascetiek. De ascetische theologie definieert Voetius als ‘een theologische wetenschap die een 

systematische beschrijving van de praktijk der godzaligheid bevat’. Hij heeft dit werk bedoeld als een 

handboek en naslagwerk voor predikanten. Hij wilde dat (aanstaande) predikanten van eigen geloof 

konden en durfden getuigen.
48

 Dit standaardwerk behandelt onderwerpen in 25 capita, zoals meditatie, 

gebed, zondagsviering, geestelijke strijd van de gelovige en in hoofdstuk 21 de euthanasia of 

welstervenskunst. Gesteld zou kunnen worden dat alle aspecten van de vroomheid van de Nadere 

Reformatie in dit werk aan de orde komen. Dit wetenschappelijk handboek van de praktische theologie 

kan gezien worden als één van de belangrijkste theologische werken van de Nadere Reformatie. 

 Volgens de dichter Constantijn Huygens (1596-1687) moet Voetius gerekend worden tot de 

grote figuren die het culturele en theologische debat in de 17
e
 eeuwse Nederlandse Republiek hebben 

bepaald. Van Asselt vertaalde de volgende dichtregels van Constantijn Huygens over Voetius:  

     

    ‘Voetius, van kindsbeen aan verdediger van het geloof, 

    was de allergrootste, 

    zo ook zijn boek, 

    dat uitstak boven duizend andere boeken.’
49

  

  

Hoornbeek en Voetius kunnen beiden gerekend worden tot vooraanstaande representanten van de 

beweging van de Nader Reformatie. In de volgende paragraaf willen we weten wat deze beweging 

inhoudt en hoe de Nadere Reformatie zich verhoudt tot de Reformatie in zijn geheel. 

 

3.3 Hoornbeek en Voetius in  de context van de 17
e
 eeuw  

 

 In de loop van de 16
e
 eeuw was de Hervorming in de Nederlanden gevestigd. Na het Convent 

van Wezel in 1568 kreeg de kerk der Hervorming een zelfstandig bestaan. Uit 1587 is een schatting 

bekend, waarbij het percentage gereformeerden op nog geen tien procent van de bevolking ligt. Het 

percentage zal waarschijnlijk iets hoger zijn geweest, toch zijn de gereformeerden ‘verre het kleinste 
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hoopken’ geweest.
50

 Zij hebben zich kunnen handhaven vanwege hun radicale eis tot levensheiliging, 

hun zelfstandige organisatorische structuur
51

 en de politieke steun.  

 Zo werd op de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) de strijd tussen de 

Remonstranten en Contra-Remonstranten beslist. Theologische en kerkelijke identiteit werden 

vastgelegd in confessionele documenten en kerkordelijke bepalingen. De indruk bestond dat de 

Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden een gereformeerde statenbond was. De gewestelijke 

overheden erkenden immers alleen de religie in gereformeerde zin, waardoor de gereformeerden zich 

vooral hebben kunnen handhaven. Toch kwam in de kerk de verwachte rust niet. Integendeel, ook de 

17
e
 eeuw is een tijd geweest van strijd en controversen. De gereformeerde kerk had in principe het 

instrumentarium ontwikkeld om als publieke kerk te kunnen fungeren. Zo werd van predikanten 

verwacht de ‘drie formulieren van enigheid’, aanvaard door de Dordtse synode, te onderschrijven. 

Naast de leer werd ook van hen verwacht te waken over het gedrag van het volk.
52

                                         

 In het begin van de 17
e
 eeuw ontpopte Gisbertus Voetius (Gijsbert Voet) zich als leider voor 

de handhaving van de zuivere leer van de kerk. Ook Johannes Hoornbeek schaarde zich rond deze 

kring, maar meer dan bij Voetius vinden we bij Hoornbeek als polemicus het streven naar vrede en 

rust. Zijn wijze van optreden is gematigd, begripvol en meer liefdevol dan dat van zijn leermeester en 

latere collega. 

  Naast de religieuze subcultuur van voetianen waren er de coccejanen, gereformeerden die 

sympathiseerden met de Leidse hoogleraar Coccejus (1623-1669). Het onderscheid tussen beide 

groeperingen kan voor een deel herleid worden tot een verschil in interpretatie van de bijbel. De 

onenigheid werd verhevigd door een controverse over de filosofie van René Descartes (1596-1650), de 

vader van de moderne filosofie. Voetius als voorman van de gereformeerde theologie was een felle 

tegenstander van deze nieuwe filosofie.
53

 In Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis wordt gesteld 

dat het conflict tussen de gereformeerde theoloog Coccejus en het orthodox calvinisme meer 

Coccejus’ heilshistorische visie betreft op de verhouding tussen het Oude en Nieuwe Testament en de 

conesequenties van deze visie voor de christelijke ethiek dan de fundamentele loci van de klassieke 

dogmatiek.à
54

 

 In diezelfde tijd kwam binnen het protestantisme een stroming op, die later met piëtisme 

aangeduid zal worden. Dit piëtisme, geïnitieerd door hoogleraren en predikanten, doet ons denken aan 

het puritanisme, dat zijn wortels vindt in Brittannië. Het gedachtegoed binnen deze stroming vinden 

we in de kring van Utrechtse vrienden, voetianen, waartoe naast Voetius en Hoornbeek ook Teelinck, 

                                                   

50 O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, pag. 170 

51 Aldus W. van ’t Spijker in: T. Brienen, Theologische aspecten  van de Nadere Reformatie 

52 J. van Eijnatten en F. van Lieburg, Nederlandse Religiegeschiedenis, pag. 208 

53 J. van Eijnatten en F. van Lieburg, pag. 211-213 

54 H.J. Selderhuis, pag. 475 



 31 

Van Lodenstein en Udemans behoren. Deze vroomheidsbeweging stond een bepaald type vroomheid 

voor waarbij de geboden van God horen te functioneren in leer en leven van de gemeenteleden binnen 

het geheel van de staatskerk. Deze groep gelijkgestemde gereformeerden zocht naar binnenkerkelijke 

hervorming in de staatskerk, waarvan ze zelf deel uitmaakte. In Nederlandse religiegeschiedenis 

zeggen de schrijvers dat het piëtisme een dimensie is van het confessionaliseringsstreven en gericht op 

de bestrijding van de publieke zonden en op de bevordering van de persoonlijke toe-eigening of de 

innerlijke beleving van de kerkelijke leer. Het gereformeerd piëtisme appelleerde aan de 

voorreformatorische vroomheid van de moderne devotie met als één van de representanten, Thomas à 

Kempis (1380-1471). In zekere zin wilde men de traditionele functie van het kloosterleven met zijn 

voorbede voor de christenheid voortzetten in de protestantse context.
55

  Binnen het piëtisme schenkt 

men ruime aandacht aan het ethische aspect van het evangelie. Men was streng in de leer en stipt in 

handel en wandel. De heiliging van het leven werd geplaatst in eeuwigheidsperspectief. Ook 

Hoornbeek en Voetius vonden dat praktijk en leer samen moeten gaan: een strenge geloofsleer met een 

praktische inslag.
56

  

 Deze gedachten vinden we in de publieke kerk binnen de beweging van de Nadere Reformatie, 

die haar bloeitijd had in het midden van de 17
e
 eeuw. Voetius en Hoornbeek worden gezien als 

duidelijke vertegenwoordigers van de nadere, dat is: verdergaande Reformatie. 

Binnen de beweging van de Nadere Reformatie was men bezorgd over de levenswandel van 

medelidmaten. De eis werd gesteld dat de levenswandel moest voortkomen uit een innerlijk beleefd 

geloof te verkrijgen door persoonlijke bekering. De publieke, gereformeerde kerk diende door een 

nadere Reformatie verder gereformeerd te worden.
57

 Vooral Voetius kan door zijn accentuering op het 

opbouwende en praktische karakter van de theologie gezien worden als één van de grondleggers van 

deze stroming in de 17
e
 eeuw.

58
 Bij veel sympathisanten van de Nadere Reformatie was het 

geloofsleven sterk op het innerlijk betrokken, waardoor men de indruk wekte zich minder druk te 

maken over de georganiseerde kerk.
59

  Utrecht was in die tijd het centrum van de beweging. Van 

daaruit werden de ideeën verspreid. Deze veronderstelling is gebaseerd op het feit dat een aantal 

daarvoor nodige functies en eigenschappen zich verenigden in Voetius, die in deze stad bijna een 

halve eeuw lang werkzaam was. Evenals Voetius was ook Hoornbeek zowel hoogleraar als predikant 

in Utrecht. Voetius had een betekenisvolle dubbelpositie ten opzichte van aanstaande predikanten en 

de sterk groeiende gemeente. Deze positie bezorgde hem ook tegenover het stadsbestuur van Utrecht 
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een brede invloedssfeer. Volgens Van Lieburg ontwikkelde hij zich tot de landelijke kampioen van het 

orthodoxe calvinisme,  dat o.a. door het coccejanisme werd bedreigd.
60

 

 Toch wisten de publieke kerk en de overheid de beweging van de Nadere Reformatie als 

binnenkerkelijke tegenstroming te beheersen. Belangstelling onder de Nederlandse protestanten voor 

sober of puriteins ideeëngoed bleef grotendeels beperkt tot een onderstroom in het kerkelijke leven. De 

door de nadere reformatoren gepropageerde spirituele inkeer en hun aandringen op oprechte bekering 

en ernstige levensheiliging ging veel verder dan wat grote delen van de burgerij aan religieuze 

behoeften voelden. De beweging van de Nadere Reformatie heeft in sociaal en cultureel opzicht 

typisch eigen kenmerken. De  spiritualiteit en het taalgebruik van de sympathisanten van de beweging  

van de Nadere Reformatie is duidelijk te onderscheiden van  andere gereformeerden binnen het geheel 

van het gereformeerd protestantisme.
61

 De Stichting Studie der Nadere Reformatie stelde in 1995 de 

volgende definitie op van de Nadere Reformatie: ‘De Nadere Reformatie is die beweging binnen de 

Nederlands Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw die in reactie op de verflauwing 

of gebrek aan levend geloof de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal stelde en van 

hieruit inhoudelijke en procedurele Reformatieprogramma’s opstelde, die bij de bevoegde kerkelijke, 

politieke en maatschappelijke organen indiende en/of in aansluiting hierbij zelf een verdere 

hervorming van kerk, samenleving en staat in woord en daad nastreefde’.
62

 Van Lieburg verwijst bij 

zijn onderzoek naar sporen in de gereformeerde kerkenraadsacta, ook naar een praktisch 

gelijkluidende kenschets of begripsomschrijving om als referentiekader te beschouwen.
63

 

 In het Documentatieblad Nadere Reformatie vinden we een uitwerking van de 

begripsomschrijving door een werkgroep van vier experts op het gebied van de Nadere Reformatie.  

- Het woord beweging impliceert dat er een min of meer bewuste samenwerking tussen verscheidene 

personen bestaat met het oog op hetzelfde doel. De Nadere Reformatie moet beschouwd worden als 

een onderdeel van de piëtistische stroming, waarbij de innerlijke en praktische vroomheid centraal 

staan. 

- Nederlands Gereformeerde Kerk wordt genoemd, omdat de beweging zich kerkelijk wilde opstellen.  

- Het ideaal van de Nadere Reformatie is de doorwerking van de Hervorming te verdiepen en te 

verbreden in de persoonlijke levens en in het geheel van de maatschappelijke verbanden. Men wil 

staan in de traditie van het gereformeerd protestantisme naar calvinistische snit.  

                                                   

60 F. A. van Lieburg, pag. 12 

61 J. van Eijnatten en F. van Lieburg, pag. 223-225 

62 http://www.ssnr.nl/site/pagina.php?pagina_id=4, (d.d. 25 april 2008) 

63 F.A. van Lieburg, pag. 15 

http://www.ssnr.nl/site/pagina.php?pagina_id=4


 33 

- Vanuit hun roepingsbesef werden door de nadere reformatoren programma’s ingediend om de 

beoogde Reformatie te bereiken.
64

 

- De kritiek van de Nadere Reformatie was niet alleen een reactie op het hart en de leefwijze van het 

individu, maar betrof ook alle terreinen van het leven. Men streefde naar een verdere hervorming van 

kerk, staat en samenleving. De beweging van de Nadere Reformatie draagt duidelijke kenmerken van 

de Nederlandse achtergrond met betrekking tot het theocratisch ideaal van het calvinisme.
65

 

 

 In hoofdstuk vier komt de stervenskunst bij Hoornbeek en Voetius aan de orde. Bij ons 

onderzoek richten we ons op de vraag in hoeverre de kenmerken van de Nadere Reformatie terug te 

zien zijn in de geschriften van deze twee vooraanstaande theologen over de ars moriendi. 
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4. Bronnenstudie 
 

4.1 Hoe wordt de dood gezien? 

 Voetius ziet de dood als straf op de zonde en als een direct gevolg daarvan. De zondeval van 

de eerste mensen Adam en Eva heeft de dood in de wereld gebracht. Voetius citeert ook de tekst uit  

Romeinen 5 vers 21: ‘Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou 

heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere’. Het tijdstip van 

sterven is voor alle mensen bij God bekend.
66

 

 Hoornbeek stemt hier mee in. De dood volgt op de zonde gelijk de draad na de naald die haar 

voorttrekt. Niemand wil dood. Hoornbeek geeft vanuit de Schriften namen voor de dood als: geest 

geven, ontbonden worden, afleggen van de tabernakel, ontslapen, weggaan. De dood wordt gezien als 

noodzakelijk, algemeen zeker en ‘schielijk’. Iedereen moet sterven; immers de dood is de weg van de 

ganse aarde. Over de dag van onze dood hebben we geen heerschappij. Die dag is bij God bestemd. 

Voor ons is de dood onzeker en plotseling.
67

 

 In de algemene stervenskunst van de Reformatie wordt de leer over de oorsprong en het wezen 

van de dood aan de orde gesteld. Hoornbeek en Voetius laten in hun Euthanasia literatuur duidelijk 

evenals vele gereformeerde auteurs doorklinken, dat de oorzaak van de dood gelegen is in de zonde. 

Heinsius spreekt niet direct over de dood als straf op de zonde, maar beziet de dood in het licht van de 

bevrijding van de ziel uit het lichaam. In de Middeleeuwen werd vooral een plotselinge dood  in 

verband gebracht met straf op begane  zonden.  

4.2 Is er vrees voor de dood? 

 Voetius merkt op dat de dood gevreesd wordt als hij te vroeg of ongelegen komt en omdat hij 

vreeswekkend is of schande meebrengt. Uiteindelijk hoeven de gelovigen niet te vrezen. Christus is 

gestorven om ook te verlossen van de vrees voor de dood. Voetius ziet vrees voor de dood voor 

gelovigen als ongepast en ongeoorloofd. Hij noemt als middel om de vrees voor de dood weg te 

nemen het overdenken en in de praktijk toepassen van contemplatie of meditatie. Oefening van het 

geloof in de Middelaar Christus en het voortdurend overdenken van Gods liefdevolle beloften neemt 

de vrees voor de dood weg.
68

  

 Hoornbeek laat ook duidelijk horen dat de vrees voor de dood is weggenomen en dat we door 

Christus zijn verlost; ‘Voorwaar, de bitterheid van de dood is geweken’, 1 Sam. 15:32. De zaligheid 
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die volgt na de dood troost het hart en geeft ons de vreugde om de dood niet te vrezen. Sterven in de 

Heere is zalig. Echter sterven in zichzelf is niet zoet. Sterven in de zonde is verschrikkelijk.
69

  

 Het protestantisme kent niet de strijd om de ziel aan het sterfbed zoals die in verschillende laat 

middeleeuwse stervensboeken wordt genoemd en zelfs uitgebeeld. Voor de gelovige is de dood de 

laatste doodsvijand die in het geloof te niet gedaan zal worden. De overwinning op de dood is door 

Christus behaald.  

 Voetius en Hoornbeek stemmen overeen met de bijbelse humanist Heinsius: ook hij stelt dat 

de dood niet gevreesd hoeft te worden. De Nadere Reformatie stelt dat het offer van Christus de 

troostgrond is om de dood te kunnen verachten. Heinsius vindt de troostgrond in de onsterfelijkheid 

van de ziel. In de Middeleeuwen wordt vooral een mors subita, een plotselinge dood gevreesd. De 

(Nadere) Reformatie stelt dat ook een onverwachte dood niet gevreesd hoeft te worden als men weet 

heeft van de rechtvaardiging door het geloof.   

4.3 Hoe wordt gedacht over de scheiding van ziel en lichaam bij de dood? 

 Volgens Voetius geniet de ziel, na de scheiding van het lichaam op het tijdstip van de dood, 

terstond hemelse gelukzaligheid. De zeer gelukkige staatsverwisseling heeft plaatsgevonden. Voor de 

vergankelijke tabernakel van het lichaam is de eeuwige, hemelse tabernakel in de plaats gekomen. 

Direct na haar losmaking stijgt de ziel uit het lichaam op tot God. Op hetzelfde moment dat de ziel 

bevrijd wordt uit het lichaam, wordt ze ook bevrijd van alle onvolkomenheid. Direct wordt haar de 

volkomen volmaaktheid geschonken en het volkomen genieten van de gelukzaligheid als ze de hemel 

wordt binnengeleid. Op de dag van Christus’ wederkomt zal de verrijzenis zijn in heerlijkheid en zal 

het sterfelijk lichaam plaats maken voor het bezit van de onsterfelijkheid in heerlijkheid.
70

 

 Ook Hoornbeek betoogt dat bij de dood de ziel zich scheidt van het lichaam. De ziel wordt 

terstond bij God en bij Jezus in de hemel gebracht. Bij die verandering van haar staat krijgt ze haar 

zaligheid. Die zaligheid houdt bevrijding van alle zonde en straf in. De van het lichaam gescheiden 

ziel in de dood zal daarna in de opstanding verheerlijkt worden in de ganse mens.
71

 

 Heinsius noemt dat bij de dood de geest zich scheidt van het lichaam als ‘een gevangenis voor 

de ziel’. In de lijn van Plato relateert Heinsius het lichamelijke aan de minderwaardigheid van de 

materie. In tegenstelling tot de humanist Heinsius waardeert de (Nadere) Reformatie het lichamelijke. 

Het lichaam wordt gezien als de tabernakel van de ziel én als de tempel van de Heilige Geest. Christus 

heeft ziel en lichaam beide verlost. Beide worden ze aangenomen om ze beide te zalig te maken.  

Heinsius stelt dat bij de dood de verbinding met God zal plaatsvinden. Dit is mogelijk door zich aan 

God en de deugd te wijden. Hoornbeek en Voetius accentueren niet de deugd, maar de overdenking 
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van de dood en het mijden van de zonden. De ziel blijft bestaan en bij de dood is er de bevrijding van 

het aardse leven vol van ellende. Ariès tekent ons in Het beeld van de dood het idee in de 

Middeleeuwen over de scheiding van ziel en lichaam  aan de hand van een tafereel, waarbij de ziel uit 

het dode lichaam vertrekt (in de gedaante van een vogeltje) op weg naar het paradijs.
72

 

4.4 Voor wie is de euthanasia geschreven? 

 De Euthanasia van Voetius vinden we in het tweede standaardwerk van zijn TA ASKHETIKA 

sive exercitia pietatis (oefeningen van de vroomheid). Het is een handleiding voor het godsdienstig en 

zedelijk leven naar gereformeerde snit. Op het titelblad lezen we dat de Ascetiek of  De praktijk der 

godzaligheid in 1644 is uitgegeven ten nutte van de studenten aan de Academie in Utrecht; een 

wetenschappelijk handboek van de praktische theologie. Het is een compendium voor de praktische 

theologie van voluit katholiek-gereformeerde signatuur. In deze ascetische theologie vindt de 

academische jeugd verhandelingen die hen helpen leiding te geven aan het geestelijke leven van de 

gelovigen; een manifest van de idealen van de Nadere Reformatie. Hoofdstuk 21 behandelt het 

onderwerp Euthanasia of wel-stervenskunst. 
73

 

 Voetius heeft benadrukt dat het werk niet vertaald mocht worden in de landstaal. Immers het is 

geen stichtelijk werk voor de gewone man. Dit grootse werk is geschreven op de manier, in de stijl en 

de bewoordingen zoals die in het onderwijs gangbaar waren. Euthanasia bleef voor ongeletterden en 

niet-latinisten in de 17
e
 eeuw een gesloten boek.

74
 De middeleeuwse handboeken voor de clerus waren 

ook in het Latijn geschreven en evenmin als  de Euthanasia  populaire geschriften.  

 Hoornbeeks  Euthanasia ofte Wel-sterven kende in 1651 de eerste druk en in 1660 de tweede 

druk. In 1744 verscheen een herdruk van de derde druk in het eerste deel van Wilhelmus van 

Eenhoorn (1651-1759), predikant te Arnhem. Later voegt Van Eenhoorn daar nog drie delen met 

dezelfde titel aan toe: ter bevordering van een Evangelissch Christendom, ter gelukkige voorbereyding 

van onze aanstaande verhuyzing en tot eene zalige onsterffelijkheyd’. De Euthanasia van Hoornbeek 

is leesbaar voor een groot publiek. Hoornbeeks stervenskunst vult het werk van Voetius aan, zoals er 

naast de middeleeuwse handboeken voor geestelijken ook lekenliteratuur bestond. Toch zullen de 

lezers enig niveau moeten bezitten om het gehele werk met al zijn verwijzingen en Latijnse citaten te 

kunnen doorspitten. Eenhoorn noemt in zijn opdracht: Aan mijne vorige, en tegenwoordige dierbare 

Gemeentens, te Aalsmeer, en te Arnhem. In de voorrede wordt vermeld: Aan den beschyden, 

waarheyd, en deugt lievenden leser.  Van Eenhoorn geeft dan een (prachtige) verklaring van de titel 

Euthanasia. Hij verwijst naar keizer Augustinus die deze term gebruikte wanneer hij hoorde dat 

iemand snel en met weinig pijn gestorven was en verlangde dan ook zo te sterven. ‘Dog als wy 
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Christenen dit woord gebruycken heefd het een veel verhevener sin, omdat men wel eene 

gemakkelyke dood, na het ligchaam, en voor de ogen der omstanders soude kunnen hebben, en de ziel 

ondertussen na een rampsalige eeuwigheyd soude kunnen gaan. Nee, de Euthanasia van een regt 

Christen is en kurion apoqanein, in den Heere sterven, en dat is gevolg van in den Heere geleefd te 

hebben (Phil. 1:21, Openb. 14:13)’. Zo speelde de Nadere Reformatie in op de vraag naar steun aan 

het sterfbed, die ook in de late Middeleeuwen groot was. De gereformeerde theologie legde andere 

accenten door welleven sterk te benadrukken. De veelvuldige vraag naar ars moriendi lectuur in de 17
e
 

eeuw bevestigt de gedachte dat er vraag was naar pastorale zorg rondom het sterfbed. 

 

4.5 Wie zijn de stervenden? 

 Voetius schrijft consequent in de ‘hij-vorm’ als hij de stervenden bedoeld. Bij ‘gepaste vragen 

aan het sterfbed’ wordt gevraagd: of hij … . Bij de stervende wordt uitgegaan van een mannelijk 

iemand.
75

 In zijn Euthanasia zijn de stervenden in het algemeen mensen die door een ziekte op het 

sterfbed zijn komen te liggen. Hierbij verhaalt Voetius niet over het sterven van (jonge) kinderen. Bij 

het tijdig regelen van zaken worden kinderen en huisgenoten genoemd. Als het over de testamentaire 

beschikking gaat, wordt verondersteld dat de stervende een weduwe en kinderen nalaat. Een 

testamentaire beschikking veronderstelt ook enig bezit. De stervende is een betrekkelijk vermogend 

iemand in Voetius’ beschrijving.
76

 

 Hoornbeek spreekt in zijn Euthanasia in de ‘hij-vorm’ bij stervenden. In de exempelen zijn de 

stervenden in de meeste gevallen een masculien type. In zijn exempelen wordt veelal gesproken over 

de dood van een gehuwde, die door zijn dood een weduwe en kinderen achterlaat. Ook bij Hoornbeek 

wordt enig vermogen verondersteld. De stervenden behoren in Hoornbeeks exempelen niet tot de 

onderste laag van de bevolking. De meeste mensen sterven op ‘een gemene wijze door ouderdom of 

enige ziekte’. Ook sterven er mensen als ‘in en onweder op ongewone wijze’
77

. Ook Hoornbeek 

verhaalt niet expliciet over het sterven van (jonge) kinderen.  

 In het genre van de spirituele biografie en de thanatografie vinden we de categorie van levens- 

en sterfbedbeschrijvingen van jonggestorven kinderen en jeugdigen. Jacobus Koelman, ook  een 

voorname representant uit de beweging van de Nadere Reformatie, heeft de uitgave bezorgd van 

Twintig zonderlinge exempelen, van vroeg bekeerde en jong-stervende kinderen, die heerlijke blijken 

van genade en godzaligheidt vertoonden in haar leven, en doodt (1679) .
78

 Hieruit blijkt dat piëtistisch 
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georiënteerde theologen uit de 17
e
 eeuw wel degelijk in hun literatuur verhaalden over het sterven van 

jonge kinderen.  

 De beschrijvingen van stervenden gaan meestal uit van een zieke man, die een weduwe 

achterlaat. De weduwe was in die tijd niet vanzelfsprekend verzekerd van haar levensonderhoud, want 

sociale wetgeving kende men niet. Een terugkerend element in de stervensliteratuur is het gegeven dat 

God zal zorgen voor haar en haar kinderen.  

 De stervenden zijn in de meeste gevallen een masculien type met enig vermogen. Hieruit zou 

geconcludeerd kunnen worden dat ‘rijke’ huisvaders meer behoefte hadden aan onderwijs en steun bij 

het sterven. Er zou ook verondersteld kunnen worden dat ‘rijke’ huisvaders meer behoefte hadden aan 

het scheppen van een waardige ‘vertoning’ met betrekking tot hun sterfbed om daarbij een exempel te 

willen verstrekken aan de omgeving. Aan de andere kant kan gesteld worden, dat de mindere man over 

het algemeen analfabeet was en niet de mogelijkheid had euthanasia literatuur te lezen. De mindere 

vermogende man zal dezelfde geestelijke problemen wel hebben gehad. 

 

4.6 Wie staan aan het sterfbed? 

 De dienaar des Woords, huisgenoten en vrienden omringen in de meeste gevallen de 

stervende. Het sterven was in de 17
e
 eeuw een publiek gebeuren. Voetius’ advies is zich veelvuldig in 

het klaaghuis te begeven en mensen op het sterfbed te bezoeken overeenkomstig de vermaning in 

Prediker 7:2.
79

 We zouden hieruit kunnen concluderen dat het sterven in die tijd zeker geen eenzaam 

gebeuren was. 

 Hoornbeek wekt de lezer met de woorden van Salomo op om te gaan in het klaaghuis, want 

‘zien sterven, leert sterven’. Ook Hoornbeek adviseert de stervende in zijn einde bij te staan en lering 

te trekken uit het sterven. Niet nieuwsgierigheid, maar de roep om vertroosting moet de reden zijn om 

het sterven te zien.
80

 De stervende wordt ook bij Hoornbeek omringd - naast huisgenoten en vrienden - 

door een breder publiek. 

 In de Middeleeuwen hebben we gezien dat de stervende wordt omring door een breed 

gevarieerd publiek, vooral in de verluchte en populaire stervensboekjes.  

 Ars moriendi, stervenskunst wordt geleerd door veelvuldig sterfbedden te bezoeken om 

onderwijs te ontvangen. In de gereformeerde stervenskunst wordt de tijd dat het levenseinde nadert de 

bijzondere voorbereiding op de dood genoemd. Iedereen weet van de naderende dood en in de visie  

van de (nader) gereformeerden is het nodig sterven te leren door sterven te zien.  
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4.7 Wat is de functie van de geestelijke? 

 Voetius noemt in zijn Euthanasia de geestelijke een predikant of dienaar des Woords. Zo stelt 

een predikant of iemand anders vragen aan de stervende. Deze vragen zijn heel persoonlijk. Het is 

begrijpelijk dat een geestelijke ‘staande in het ambt’ deze vragen stelt. Voetius verwacht dat een 

stervende ten overstaan van de dienaar des Woords, zijn huisgenoten en andere getuigen een klaar 

getuigenis aflegt omtrent zijn geloof, als hij gedwaald heeft inzake de godsdienst. 

 Hoornbeek betrekt in zijn Euthanasia niet direct een geestelijke. In zijn boek gaat hij indirect 

van de aanwezigheid van een geestelijke uit. In een exempel noemt Hoornbeek de aanwezigheid van 

predikanten of vertroosters, aan wie geadviseerd wordt de kranken niet te overgieten of te zeer te 

bezwaren met al te lange en gedurige troostredenen. Om zo de kranken de tijd te geven na te denken 

over het gesprokene en ze zelf de gelegenheid te geven om te spreken.
81

 

 In de Middeleeuwen was voor de geestelijke een prominente rol weggelegd. In de heftige 

aanvechtingen tijdens het stervensuur werd van de geestelijke gevraagd te bidden en het sacrament van 

de stervenden te bedienen. Bij Luther hebben we gezien dat stervenshelpers terugtreden en het geloof 

gaat prevaleren boven de sacramenten. In de gereformeerde traditie is de clerus niet meer de 

bemiddelaar tussen God en de stervende. Door het geloof wordt troost gevonden in het Woord van 

God. Uiteindelijk zijn de heilsmiddelen van de kerk overbodig en wordt het geloof in Christus’ 

verzoeningsdood van doorslaggevende betekenis. 

4.8 Hoe wordt de voorbereiding op de dood gezien? 

 Voetius ziet de voorbereiding op de dood tweeledig: zaken die gedurende het hele leven 

gedaan dienen te worden  en de persoonlijke toerusting op de dood in engere zin. Gedurende het hele 

leven is het nodig dat  nagedacht wordt over de dood en de onzekerheid van het tijdstip van de dood, 

maar ook over de dood en de zekerheid gelet op het goddelijke besluit. Voetius wijst ook op de 

overdenking en toebereiding van juiste middelen om zodoende de vrees te overwinnen en op te heffen. 

Dit door opwekking tot levende beoefening van het geloof in Christus en door te staan naar aanvang 

van het eeuwige hemelleven in het nu. Nodig is dat we voortdurend een levend geloof beoefenen dat 

God in Christus met ons is verzoend. Ook voorafschaduwingen en voorbeelden van het sterven of de 

doodstrijd zijn hulpmiddelen om de vrees voor de dood te overwinnen en op te heffen. Geadviseerd 

wordt als iemand is gestorven of op zijn sterfbed ligt door innerlijke overdenking of voorstelling in het 

hart dit gebeuren voor ogen te houden. Voetius stimuleert het veelvuldig bezoeken van woningen waar 

rouw heerst. 

 Tot de persoonlijke toerusting voor en voorbereiding op de dood ziet Voetius in de eerste 

plaats met betrekking tot God een nauwe omgang met God en het wandelen met God. Hij noemt een 

viertal middelen die de betrekking tot God ondersteunen: gewetensonderzoek, hernieuwde 
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overdenking van de beloften van het evangelie, opwekking tot standvastigheid en lijdzaamheid en raad 

en hulp van anderen gebruiken. In de tweede plaats betreft de voorbereiding de eigen persoon met 

name de ziel, maar ook het lichaam. Wat de ziel betreft wordt opgewekt tot smart over onze zonden en 

om hulp bij Christus te zoeken. Met betrekking tot het lichaam mogen we ons gewillig voorbereiden 

op onze lichamelijke dood, maar tevens de dood weren door actief ziekten te bestrijden. Moedig en 

met vertrouwen mogen we de lichamelijke dood onder ogen zien. Voetius noemt motieven en 

middelen ter bemoediging en vertroosting. De dood moet gezien worden in Christus en Zijn dood als 

een gewin, als een verlossing. Ook moeten we bedenken dat het Gods wil is. Troost kan geput worden 

uit de exempelen van godzaligen. Opnieuw noemt Voetius voortdurend te streven naar een levend 

geloof in Gods liefdevolle beloften. In de derde plaats betreft de voorbereiding de betrekking tot de 

naaste. Men moet zich met de naaste verzoenen en als de naaste schade is berokkend, moet men 

genoegdoening geven. Schulden moeten vereffend worden, een eenvoudige begrafenis kan geregeld 

worden en maatregelen met betrekking tot het aardse goed moeten getroffen worden.
82

 

 De voorbereiding op de dood bestaat volgens Hoornbeek in zijn Euthanasia ook uit twee 

stukken: gedurende het hele leven en als het einde nadert bij ziekte. Uiteindelijk moet heel het leven 

een gedurige overdenking van de dood zijn. Ook Hoornbeek stemt in met het woord van Salomo: ‘Het 

is beter te gaan in het klaaghuis dan in het huis van de maaltijden’. ‘Zien sterven, leert sterven’.
83

 

Bedenkingen over de dood zorgen er voor dat de zonden worden gemeden en onze tijd wel wordt 

besteed. Daardoor hebben we een goed getuigenis en naam onder de mensen en voor God. Hoornbeek 

zegt dat ‘die naar de hemel tracht geen smaak meer in de wereld heeft’, Hebr. 10: 34. ‘Wie zich 

terugtrekt uit de wereld hoeft voor de dood niet te vrezen’. Welleven houdt in een verlating van de 

wereldse dingen. En ook door gedachten over de dood is men voorbereid wel te sterven. Als het einde 

nadert, moet belijdenis gedaan worden van de zonden. Met God moeten zaken effen gemaakt worden. 

Aan de naaste moet vergeving gevraagd worden. Huiselijke zaken moeten geregeld worden, zoals het 

testament en beschikkingen moeten getroffen worden.
84

 Ten laatste noemt Hoornbeek drie deugden in 

de voorbereiding voor het spoedige sterven: lijdzaamheid, hoop en overgave aan God. Biddend 

sterven heeft Hoornbeeks voorkeur. ‘Van hier met God al sprekende tot Hem op te varen’, zoals Jacob 

zijn zonen zegende eer hij stierf.
85

 

 De geleerde humanist Heinsius noemt in het derde boek van De contemptu mortis dat we op 

één ding voorbereid moeten zijn: we moeten allen één keer sterven. Het geloof in God is het middel 

om de vrees voor de dood weg te nemen. Heinsius laat als deelgenoot van de gereformeerde cultuur 

een optimistischer geluid horen dan menig nader gereformeerde.  
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 De Nadere Reformatie stelt de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal. In het 

thema van de voorbereiding op de dood komt dit aspect duidelijk naar voren. De opwekking om te 

mediteren over de dood en de beoefening van het geloof is een persoonlijke zaak. Dr. T. Brienen stelt 

dat de overdenking van de dood een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de oproep en de aandrang tot 

een dagelijkse oefening in de heiliging des levens. Want wie nauw leeft, kan ruim sterven. Hoornbeek 

en Voetius als representanten van de Nadere Reformatie hebben in hun Euthanasia het persoonlijk 

beleven van de zaken van het geloof, ook ten aanzien van het sterven, verbonden met de praktijk van 

de godzaligheid. Zo houdt de Nadere Reformatie de twee hoofdpunten, samengevat in praxis pietas, 

bijeen tot in  de ‘laatste dingen’ toe.
86

 

 

4.9 Welke praktische zaken moeten geregeld worden vóór het sterven? 

 Voetius noemt in zijn Euthanasia dat in het leven tijdig maatregelen getroffen moeten worden 

met betrekking tot de zaken van deze tijd, zodat na onze dood onze nabestaanden niet met zaken 

geconfronteerd worden die vooraf geregeld hadden kunnen worden. In dit leven moet het niet nodig 

zijn ongerust te zijn over zaken die na onze dood een reden of aanleiding kunnen zijn tot ruzie, 

ongemak en moeilijkheden. Hierbij behoort in het bijzonder het opstellen van een testament. Voetius 

motiveert zijn standpunt aan de hand van commentaren en preken over bijbelteksten die hiermee te 

maken hebben. 

 Tamelijk veel aanvullende opmerkingen geeft hij over testamenten. Voetius ziet als richtlijn 

dat kinderen niet onverzorgd gelaten mogen worden. Toch kunnen er uitzonderingsgevallen zijn. Deze 

gevallen bespreekt hij daarna vrij uitvoerig. Zo is het geoorloofd en aanbevelenswaardig een legaat te 

bestemmen voor de armen, de kerk en voor studenten en scholen. Toch vindt hij dat te grote 

bezorgdheid omtrent de zaken van de tijd vermeden moeten worden. We zijn moreel verplicht getrouw 

ons beroep uit te oefenen, opdat na onze dood niet vele dingen nog afgemaakt moeten worden. Voetius 

behandelt dit gedeelte erg praktisch
87

. In de ars moriendi van de late Middeleeuwen behoorde het 

tijdig opstellen van een testament ook tot de rechte voorbereiding op de dood. Het regelen van de 

eigen begrafenis komt niet bij Voetius aan de orde.  

 Hoornbeek ziet eveneens als een facet van de voorbereiding op de dood het treffen van allerlei 

beschikkingen. Na belijdenis van  zonden en opscherping van het geloof is het noodzakelijk zijn 

huiszaken op orde te stellen. ‘Geef bevel aan uw huis, want gij (Hizkia) zult sterven                                                                                                                                                                                                                      

en niet leven’, Jesaja 38:1. Hoornbeek noemt: als we op reis gaan, regelen we toch ook vooraf allerlei 

zaken. Hoeveel te meer als we zullen scheiden van de wereld.
88

 De verdeling van de erfenis moet 

                                                   

86 T. Brienen, Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, pag. 280 

87 G. Voetius, pag. 431-434 

88 J. Hoornbeek, pag. 33 



 42 

tijdig geregeld worden. In het testament moet niet verzuimd worden de armen, de kerken, de scholen  

en de arme predikanten, studenten en weduwen. Hoornbeek spreekt zeer positief over het niet vergeten 

van deze ‘erfgenamen’. Als wij in overvloed van God hebben ontvangen, behoren wij het beste te 

doen aan de armen en de kerken. Met krachtige geboden, redenen en exempelen heb ik getracht u te 

overtuigen, zo zegt Hoornbeek.
89

  

 In de Middeleeuwen behoort ook het regelen van praktische zaken tot de rechte voorbereiding 

op de dood. Het leven wordt gezien in het licht van de naderende dood. Het  Humanisme en de 

Reformatie hebben het aspect van de praktische voorbereiding op de dood overgenomen. 

4.10 Worden er vragen gesteld aan de stervenden? 

 Voetius behandelt in hoofdstuk 21 van De praktijk der godzaligheid vrij nauwgezet het stellen 

van vragen aan de stervenden. Hij stelt de vraag of verzuchtingen, tranen, weeklachten en uitroepen 

voor of in het stervensuur tekenen zijn van heilzame boetvaardigheid en bijgevolg van een zalig 

sterven. Voetius antwoordt met ‘neen’, want men kan uit deze verschijnselen niet met zekerheid een 

zalig sterven afleiden. Zo’n reactie kan gegeven worden op vragen van een predikant of iemand 

anders; zij zou  dan getypeerd kunnen worden als een sociaal wenselijk antwoord. Voetius geeft 

vervolgens een zestal sterk persoonlijk gerichte vragen, die godvruchtig en gelet op de 

omstandigheden, terecht gesteld kunnen worden.  

1. Of de stervende zijn zonden belijdt en beweent. 

2. Of hij door het geloof de gekruisigde Christus omhelst en de zaligheid alleen in Hem zoekt. 

3. Of hij onophoudelijk met vurige gebeden de toevlucht tot God neemt. 

4. Of hij zich in alles aan Gods wil onderwerpt. 

5. Of hij bereid is te sterven, indien dat Gods wil is. 

6. Of hij begeert heen te reizen naar het vaderhuis en daarnaar verlangt.
90

 

 Volgens De Niet is het denkbaar dat Voetius met de woorden pie et opportune impliciet 

opponeert tegen vragen aan het sterfbed zoals die bijvoorbeeld in het Opusculum tripartitum van 

Gerson voorkomen. De laat middeleeuwse theoloog Jean Gerson laat aan de zieke vragen of hij wil 

sterven als een waarlijk getrouwe en gehoorzame zoon (niet dochter) van de heilige moederkerk. (Een  

mogelijke verklaring voor ‘mannelijk’ zou kunnen zijn dat de kerk gezien wordt als moeder. Dit zou 

kunnen impliceren dat de  lidmaten ‘mannelijk’ zijn). Ook ontbreekt bij hem de verwijzing naar  

Christus’ dood als de enige grond van het behoud. Voetius vraagt duidelijk of de stervende wil sterven 

in het christelijke geloof en of Christus de enige grond is van het behoud.
91
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 Hoornbeek behandelt in zijn Euthanasia niet zo uitgebreid het stellen van vragen aan de 

stervenden. Bij een stervende kan een bijbelgedeelte gelezen worden en enkele korte woorden (op haar 

pas gesproken) kunnen gezegd worden. Erg belangrijk is dat de stervende naar aanleiding van de 

troostwoorden hun geloof en gevoelen kunnen verklaren.  Hoornbeek geeft een verstandige raad door 

te adviseren niet te veel in één keer te noemen. Aan de stervenden moet de tijd gegeven worden te 

getuigen dat zij kinderen Gods zijn.
92

  

 

4.11 Wat houdt zalig sterven in? 

 Voetius noemt in zijn Euthanasia het verslag van een zalig sterfbed om zijn studenten 

duidelijk te maken het belang van geschriften om sterven te leren. Gevraagd wordt of we mogen 

bidden om bewaard te blijven voor een onverhoeds sterven. Voetius antwoordt dat we veeleer moeten 

bidden om bewaard te worden vóór een onverwachte dood zonder stervensvoorbereiding. Een 

plotselinge dood kan zeker welsterven inhouden als er de rechte voorbereiding geweest is. Volgens 

Voetius hoeft het geen teken van zalig sterven te zijn als men zacht en kalm heengaat zonder merkbare 

beroering of pijniging. In alle nuchterheid wordt geantwoord dat het een teken kan zijn van 

epicureïsche ongevoeligheid, van een volstrekt onredelijke aangedaanheid en afgestomptheid. Of 

gelijk een redeloos schepsel dat geveld of geslagen is en zo het leven verlaat. Als de vragen aan een 

stervende, zoals in het voorgaande is genoemd, eens niet met zekerheid beantwoord worden? Voetius 

zegt dan dat een oordeel niet uitgesproken mag worden. Het oordeel moet aan de alwetende God 

overgelaten worden. Men dient zich te onthouden in lijkpredikaties en toespraken van loftuitingen op 

de overledene. Volgens Voetius is het geen teken van een niet-zalig sterven als iemand volkomen 

onverwacht sterft. Ook niet als de dood gepaard gaat met bijzondere kwellingen van lichamelijke of 

geestelijke aard. God laat juist degenen die Hij het meest bemint op een wijze sterven, die we niet 

prefereren. Direct noemt Voetius echter dat God Zijn vrienden hiervoor meestal bewaart. Een 

plotselinge dood van godzalige mensen mag men altijd als een zalig sterven betitelen.
93

  

 Hoornbeek spreekt van zalig sterven  als er sprake is van sterven in de Heere. ‘Zalig zijn de 

doden die in de Heere sterven’. Zalig sterven noemt hij ook gewillig sterven. Aan de hand van 

exempelen (Hoornbeeks methode om te verduidelijken) illustreert hij zalig sterven, zoals bij de 

martelaren. In het derde hoofdstuk worden exempelen genoemd van verschillende wijzen van  sterven, 

zoals moord en verdrinking. De ongewone wijze van sterven is niet beslissend om van (ramp)zalig 

sterven te kunnen spreken, máár ‘dat ik weet, waar ik varen zal’. 

 Droevig is het onwillig sterven, maar aangenaam is als de christelijke ziel zalig afscheid kan 

nemen. Zo weten de Joden niet welk loon ze na de dood verkrijgen zullen. Hoornbeek verhaalt bij 
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monde van rabbi Johannes Zaccai die zegt: ‘ende ‘ken weete niet, of ik van hem in de Hel zal 

verstooten, ofte in ’t Paradijs genomen worden’. Maar de  gelovigen weten wel van zalig sterven in de 

Heere; die weten zeker van opgenomen te worden in het paradijs. Op een gevoelige wijze wordt 

genoemd dat het een grote ellende is om mensen kwalijk te zien sterven. Juist het welleven in Christus 

geeft genade, rechtvaardigmaking en uiteindelijk een zalig sterven. Niet de dood ‘an sich’ is beslissend 

voor zalig sterven, maar of het leven een rechte voorbereiding op de dood geweest is. Zalig sterven is 

onbevreesd, gewillig sterven. De voorsmaak van de zaligheid wordt in het toekomende leven na de 

dood in volkomenheid genoten. Rampzalig sterven in de zonde is verschrikkelijk.
94

 

               In de Reformatie is het geloof in de overwinning  op de dood door Christus de basis  om 

zalig te kunnen sterven. Die heilszekerheid is in de algemene Reformatie een kernthema. Hoornbeek 

en Voetius geven in het spoor van de Nadere Reformatie er een persoonlijk accent aan. Heinsius beziet 

het geloof meer in objectieve zin en richt zich minder op het innerlijke, het subjectieve.   

 

4.12 Wat zijn exempelen en emortualia  en wat is hun betekenis? 

 Voetius noemt in zijn Euthanasia dat in martelaargeschiedenissen, levensbeschrijvingen, 

redevoeringen en preken bij begrafenissen, christelijke spreukenboeken en allerlei geschiedwerken 

sterfbedwoorden gevonden kunnen worden. In plaats van sterfbedwoorden kan ook gesproken worden 

van doodspreuken of emortualia. Om sterven te leren (zien) is het nodig zich in het klaaghuis te 

begeven en mensen op het sterfbed te bezoeken, volgens Pred. 7:2. Zo vindt er een confrontatie met 

het einde van alle levenden plaats; immers zien sterven, leert sterven. Heel dicht bij dit aanschouwen 

komen de beschrijvingen van sterfbedden en de laatste woorden die zijn gesproken. Voetius geeft zijn 

studenten een lange literatuurlijst om exempelen, voorbeelden van sterven en emortualia  ter hand te 

kunnen nemen. Hij adviseert het leren van doodspreuken van harte aan. In het bijzonder wijst hij op de 

beschrijvingen van de laatste uren van  Du Plessis-Mornay en van Andreas Rivetus.
95

 De omstanders 

rond het sterfbed horen de doodspreuken van de stervenden. Voor hen hebben ze grote betekenis en zij 

zullen zich beijveren deze aan anderen mee te delen in mondelinge of schriftelijke vorm. In de 

geschiedenis van de martelaren en beschrijvingen van heiligenlevens vinden we tal van uitspraken. In 

Voetius’ tijd zijn doodspreuken nog niet in verzamelde vorm gepubliceerd.
96

 

 Hoornbeek hecht grote waarde aan emortualia  en exempelen bij de behandeling van de ars 

moriendi. Het titelblad van zijn boek luidt: ‘Euthanasia ofte Wel-sterven, waar in veele exempelen der 

stervende, en haare laatste doodspreuken verhaalt worden door Johannes Hoornbeek’. Wilhelmus van 

Eenhoorn, predikant te Arnhem, schrijft in de tweede druk van 1744 ‘Aan den leser, dat deze wijze 
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van beschrijving door exempelen nog niet eerder is gebeurd. Het is goed om met aandacht te horen 

hoe anderen die weg tot de dood hebben afgelegd, waar wij nog mee bezig zijn’. 

 In hoofdstuk 4 en 5 beschrijft Hoornbeek in 200 pagina’s (meer dan de helft van het boek) 

vele exempelen en emortualia ; het boek telt 346 pagina’s. Zo had Augustinus enige spreuken in zijn 

hoofd die bij het sterfbed gesproken konden worden. Het is echter belangrijk deze spreuken op te 

tekenen om ze direct bij de hand te hebben.  Hoornbeek zegt dat hij enige (?) exempelen uit kerkelijke 

en wereldse historiën zal beschrijven tot bevordering van religie en godzaligheid én om te leren 

welsterven. 
97

 Hoornbeek betuigt ‘vooral en in de eerste plaats dat de Heilige Schrift spreekt over hoe 

de stervenden in het laatste geleefd hebben en inzonderheid wat zij op haar einde gesproken hebben. 

De Heilige Schrift keurt ons doen voor goed, omdat ze zelf de laatste dood-redenen met 

zorgvuldigheid heeft willen beschrijven’.  

 Bijbelse voorbeelden worden genoemd uit het Oude Testament: Henoch, Abraham, Jacob, 

Jozef, Mozes, Jozua, Simson, de huisvrouw van Pinehas, David, Salomo, Elia, Zacharia en Hizkia. Uit 

het Nieuwe Testamanent worden genoemd: Simeon, Christus, Stephanus, Paulus en Petrus. Het laatste 

is Gods kerk; daar wordt Gods Boek mee besloten en verzegeld wanneer Christus tot haar komt en 

zegt: ‘Ja, Ik kom haastelijk’ en de kerk antwoordt: ‘Ja,  kom Heer Jezus’.
98

 

 Na het noemen van vele bijbelse voorbeelden komen gedenkwaardige doodspreuken aan de 

kerkgeschiedenis ontleend aan de beurt. Allereerst wordt het sterven van martelaren genoemd. Als 

eerste wordt genoemd Jacobus, de broer van Johannes. In de kerkelijke historiën wordt breder dan in 

de Heilige Schrift zijn dood verhaald. Hoornbeek gebruik o.a. bronnen van Eusebius, Hieronymus en 

Basilius om te kunnen verhalen de dood van de apostelen en anderen.
99

 De dood van vele bekende en 

minder bekende martelaren die waarheid, geloof en belijdenis met de dood verzegeld hebben, worden 

in Euthanasia aan de lezer doorgegeven. De martelaren beleden steeds ‘Wij zijn christenen en offeren 

de afgoden niet’. Ze wisten dat ze zouden sterven voor de gerechtigheid om dan te leven bij hun Heere 

en Heiland.
100

 Hoornbeek verhaalt van Constantijn, de eerste christenkeizer: ‘Nu krijg ik eerst het 

rechte leven’ en van keizer Karel V: ‘Heer in uwe handen beveel ik mijn geest’.
101

 Al heel vroeg laat 

Hoornbeek de Reformatie beginnen bij Johannes Hus en Hieronymus van Praag,. Hus zou in 1415 op 

de brandstapel gezegd hebben ‘Nu verbrandt gij een gans (de naam Hus betekent gans), maar na 

honderd jaren zal een zwaan komen dien gij niet zult kunnen verbranden’. Juist na honderd jaren stond 

Luther op en reformeerde met een doordringende hand welke zij niet en konden weerstaan’.
102

 (De 
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zwaan is het herkenningsteken van de Lutherse gemeenten geworden). In Euthanasia lezen we van 

Martinus (Maarten) Luthers laatste woorden: ‘Ik ga heen en zal mijn ziel nu Gode weergeven. God der 

waarheid Gij hebt mij verlost’.
103

 Bij het welsterven is een zekere mildheid te bespeuren in 

Hoornbeeks getuigenissen. Van keizer Karel V geeft hij een gunstig getuigenis. Zo heeft de 

aartsbisschop van Toledo bekend dat de keizer voor zijn dood aan hem beleed, ‘dat hij alleen stond en 

vertrouwde op de verdiensten Christi’. De inquisitie heeft zelfs gedisputeerd over de vraag of de keizer 

ketters is gestorven en dat daarom zijn beenderen alsnog verbrand zouden moeten worden.
104

 Jean 

Calvin (Johannes Calvijn) gebruikte in zijn ziekte dikwijls de woorden ‘Heer, hoe lang!’ en de 

woorden Davids ‘ik heb gezwegen Heer, want Gij hebt het gedaan’.
105

 Hoornbeek vermeldt van prins 

Willem van Nassau die na de noenmaaltijd werd doorschoten, op de trappen neerviel en zei: ‘Heere 

God, wees mijn ziel en dit arme volk genadig’.
106

 

 Hoornbeek zegt dat hij van vele (dus niet enige, pag. 74) en verscheidene doodspreuken heeft 

verhaald uit heilige, kerkelijke en wereldse historiën ‘niet om haares doots wille maar en die goede en 

aanmerkelijke woorden te hooren welke zij in haar uiterste gesproken en daarmede alles besloten 

hebben. Wij hebben genoeg voor deze tijd bijeenvergaderd en verhaald’.
107

 Hoornbeek heeft dan nog 

meerdere emortualia  te vermelden. Van de eerste martelaar in ‘Hollant van de papen om de religie 

verbrand was een Jan de Bakker, zo genaamt van Woerden welke ook aangetogen word in ons 

Martelaarboek’. Hij wordt in 1525 openlijk terechtgesteld en spreekt dan zijn laatste woorden: ‘O 

Jezus Christus, gedenk mijner en ontferm u mijner’.
108

  

 ‘En alzo is gestorven de ene zus en de ander zo. Niet altijd wat een mens in zijn leven doet is 

navolgenswaardig, maar vooral wat hij in het laatste spreekt is het best vervreemd van alle 

wereldsheid en geeft een regel beide van welleven en welsterven’.
109

 Volgens Hoornbeek is het 

aangenamer te zien op ‘patronen van wel-stervende levendige exempelen’ dan op ‘regelen van 

geboden’ door hen die schreven over de ‘de manier en de kunst des wel-stervens’. Exempelen van 

welstervenden zijn er vooral tot onderwijzing en troost met het oog op eigen sterven.
110

 

 In de Middeleeuwen was het stervensuur het meest beslissende moment. De uiteindelijke 

eindbestemming had alles te maken met dit moment. Alle aandacht richtte zich dan ook op het 

sterfbed. De Reformatie benadrukte minder sterk het laatste uur en de laatste woorden. De 
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uitdrukking: ‘welleven is welsterven’ werd meer benadrukt. De Nadere Reformatie accentueerde in het 

midden van de 17
e
 eeuw opnieuw het laatste uur en de sterfbedspreuken (emortualia), zoals we  

hebben opgemerkt bij Hoornbeek. Heinsius als representant van het humanisme in de 16
e
 / 17

e
 eeuw 

besteedde  in zijn literatuur minder aandacht aan het laatste moment. 

4.13 Hoe wordt welleven gezien in verband met welsterven? 

 Voetius laat in zijn Euthanasia doorklinken dat dit leven gericht moet zijn op de eeuwigheid. 

Vragen over het eeuwige leven beginnen in het hier en nu. In zijn Praktijk der godzaligheid wordt op 

academisch niveau de welstervenskunst aan de orde gesteld. Het punt van welleven is meer gericht op 

de relatie tot God. Voetius geeft geen concrete invulling van welleven in dit 21
e
 hoofdstuk.  

 Hoornbeek behandelt dit thema uitgebreider in zijn Euthanasia. In dit leven hoort men gedurig 

de dood te overdenken. In de spiegel van de dood wordt de ijdelheid, de nietigheid van de wereldse 

dingen gezien. De overdenking van de dood, meditatio mortalis, is een voorbereiding door een 

verlating van de wereldse dingen, een zich al meer terugtrekken uit de wereld. Het letten op het einde 

houdt het mijden van de zonde in. Wie bereid is te sterven is nog beter bereid wel te leven. Zo’n leven 

van gedurige overdenking heeft geen smaak in deze wereld. Dit leven is volgens Hoornbeek vol van 

moeiten en kwellingen, zoals Salomo het zegt in het boek Prediker: ‘Ik zag al de werken aan die onder 

de zon geschieden en ziet, het was ijdelheid en kwelling des geestes’.
111

 Hoornbeek zegt dat de dag 

van de geboorte, dies natalis, de dag is van zwarigheid, dies calamitas. Een gelovige is echter recht 

geboren als hij uit de wereld gaat naar het rechte leven. Ons leven is hier in vreemdelingschappen: hier 

pelgrims daar boven burgers. De gezette overdenking van de dood draagt bij aan de pelgrimage ethiek, 

waarbij een heilig leven en nabij sterven hand in hand gaan.
112

 

 Het pelgrimsmotief zijn we ook in de Reformatie bij Calvijn tegengekomen. We hebben 

gezien dat hij het leven van de gelovige opmerkt als een pelgrimstocht op weg naar ‘de stad, die 

fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is’, Hebreeën 11:11. Sinds de 

Middeleeuwen  komen we in de ars moriendi literatuur de gedachte tegen dat aan een goed sterven een 

goed leven, bon vivendi vooraf moet gaan.  De heiliging van dat leven bestaat volgens Hoornbeek uit 

het zich terugtrekken uit deze wereld. Het Humanisme vult een goed leven in door deugdzaam en tot 

eer  van God te leven.  

4.14 Wordt er gesproken van herkenning in de hemel? 

 Voetius stelt het punt van ‘herkenning in de hemel’ niet expliciet aan de orde. Bij de vraag of 

we moeten vrezen als we afscheid moeten nemen bij de dood van onze vrienden, antwoordt Voetius: 

‘Neen, immers in de hemel zijn er andere en betere vrienden’. Op deze pastorale wijze tracht Voetius  

het bezwaar en de beweegreden tegen de dood weg te nemen. Het punt van herkenning wordt niet 
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gedetailleerd aan de orde gesteld; immers in de hemel zal de volkomen volmaaktheid aan de zaligen 

geschonken worden, het volmaakte schouwen en genieten van God, Die zal zijn alles en in allen.
113

 

 Hoornbeek behandelt dit thema vrij uitgebreid. Kennen de zaligen elkaar na de opstanding  

gelijk ze elkaar gekend hebben in dit leven? Hoornbeek beantwoordt dit op verstandige wijze door te 

zeggen dat dit gemakkelijker wordt beweerd dan bewezen. Het betreft een onzekere zaak, waarover 

niet getwist mag worden. Bij de dood houden alle wereldse zaken op, ook de familiebetrekkingen. Op 

de vraag of de zalige zielen in de hemel particuliere kennis van zaken of personen hier beneden 

hebben, antwoordt Hoornbeek: ‘Die kennis gaat weg en verdwijnt met de klaarheid en kracht van de 

hemelse zaligheid’. Hij durft niet te zeggen of de zaligen kennis hebben van kerk, kerkelijke en 

geestelijke zaken. Het is ‘lichtelijk’ toe te staan dat ze wel weet hebben van de strijdende staat van de 

kerk hier beneden n.a.v. Openbaring 6:10. De kennis over wereldse, lichamelijke dingen en kennis 

gefundeerd in geestelijke maagschap of andere wereldse inzichten zullen verdwijnen met de glans van 

de bovenaardse hemelse heerlijkheid. Een algemene kennis van heel de kerk en haar geschiedenis zal 

er zijn. Enkel kennis die dient tot bevordering van vreugde en zaligheid  in de hemel.
114

 

 Hoornbeek en Voetius geven op dit punt niet toe aan populaire verlangens met betrekking tot 

de vraag over herkenning in het toekomende leven. Dit is opmerkelijk, omdat beide theologen uit de 

Nadere Reformatie ons over vele andere  punten zekerheid boden.   

 

4.15 Welke vertroostingen tegen de dood? 

 Voetius behandelt vrij uitgebreid dit thema o.a. aan de hand van verschillende bijbelteksten 

om zijn vertroostingen te kunnen motiveren. Hij somt op pastorale wijze motieven en middelen ter 

bemoediging en vertroosting van de stervenden op. We moeten de dood zien in Christus en Zijn dood 

als een gewin voor ons. We zullen verlost worden en Gods verborgenheden en geheimen leren. Dit 

kunnen we niet hier bereiken. De dood is Gods wil en in Zijn vaderlijke voorzienigheid beschikt Hij 

over leven en sterven. We kunnen troost ontlenen aan de voorbeelden van godzaligen die de dood 

hebben uitgedaagd. Die kunnen we vinden in verhalende werken en exempelgeschiedenissen. Door 

voortdurende oefening van het geloof in de Middelaar Christus en door overdenking van Gods 

liefdevolle beloften weten we dat Hij ons zal bijstaan, ook op het sterfbed. Stervenstroost kunnen de 

roomsen niet bieden met hun middelen, zoals het heilig oliesel of de besprenkeling van de sterfkamer 

met wijwater. Ook de socinianen en remonstranten niet, want ‘Die durven stervenden al zijn die nog 

zo boetvaardig, niet met zekerheid Gods genade in het vooruitzicht stellen’. Juiste middelen tot troost 

worden in de contemplatie of meditatie overdacht of in  praktijk toegebracht. In een reeks beelden laat 

Voetius ons weten dat de dood juist iets goeds is: de dood is een haven, een slaap, een verhuizing uit 
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de puinhopen of het verderf, een dag van onze kroning, enz. Zo wordt in een schema de gelovige 

meditatie tot overwinning van de vrees voor de dood samengevat. 
115

 

 Hoornbeek noemt in hoofdstuk 3 dat wij uit onze religie drie redenen van vertroosting kunnen 

stellen voor de dood: 

1. Ziende op de ellende van dit leven komen onze stervenden dit met de dood te boven.  

2. De christelijke religie leert ons onder het moeten sterven, waaraan niemand ontkomen kan, zich 

gewillig te  buigen.  

3. Voor de gelovigen volgt op de dood de zaligheid. 

 Hoornbeek noemt het hoogste wat ons in de dood troost en vreugde toebrengt de overdenking 

en de voorsmaak van de zaligheid na de dood. Hij verhaalt van de piramide uit Egypte. In die piramide 

is een graf gezien waarop geschreven staat: ‘die met droefheid in dit graf komt, gaat er met blijdschap 

weder uit’. Zo is het ook tot troost voor de vromen die in de Heere sterven.
116

 

 De Reformatie verwijst ons in de eerste plaats naar de Bijbel om ons vertroostingen te bieden 

tegen de dood Voor de gelovige is het tot troost te weten dat de dood de doorgang is tot het eeuwige 

leven. Het offer van Christus is de troostgrond. De humanist Heinsius vindt de troostgrond in de 

onsterfelijkheid van de ziel. Als humanist spreekt Heinsius in de lijn van Plato met betrekking tot de 

onsterfelijkheid van de ziel in relatie tot het minderwaardige lichaam. De dood betekent de bevrijding 

van de aardse ellende. In de Nadere Reformatie vinden we in de ars moriendi literatuur 

sterfbedbeschrijvingen, waarbij exempelen en emortualia  ons laten zien wat ‘de goede dood’ inhoudt: 

sterven in de Heere.  Het is voor de gelovigen tot grote troost nu reeds de voorsmaak van de zaligheid 

te mogen smaken.  
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5. Evaluatie met het oog op de hedendaagse pastorale praxis  
 

 De euthanasia literatuur van Hoornbeek en Voetius is van grote waarde voor de huidige 

stervenstroost. De zeggingskracht van deze getuigen van de enige troost uit de 17
e
 eeuw vertaald naar 

deze tijd is nog steeds groot. De opvattingen van Hoornbeek en Voetius zijn actueler dan die van 

Heinsius. Zijn platoonse verachting voor het lichamelijke is moeilijker te verstaan. De positieve 

waardering van het lichaam in de lijn van de Reformatie blijkt uit de woorden van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis: Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node, 

dat Hij (Jezus Christus) ze beide aannam, om ze beide zalig te maken.
117

 

 De noodzakelijke vertaalslag in een cultuur waarin sprake is van ‘de verboden dood’ met de 

woorden van Philippe Ariès is niet gering. Ariès zegt dat in onze moderne tijd de dood, ondanks het 

naar de uiterlijke vorm voortbestaan van uitingsvormen en ritueel, vreemder werd en onopgemerkt 

verdrongen werd uit de wereld van het vertrouwde. Het leven speelt zich af alsof noch ik, noch 

degenen die mij dierbaar zijn, zouden kunnen sterven. In technische termen willen we wel toegeven 

dat we sterfelijk zijn: we sluiten levensverzekeringen om ons gezin tegen armoede te beschermen. 

Maar in het diepste wezen voelen we dat we onsterfelijk zijn.
118

 De mens van de 21
e
 eeuw tracht de 

dood onzichtbaar te maken. In de Middeleeuwen en de tijd van de Reformatie was sterven als regel 

een openbaar, sociaal gebeuren. Toch merken we op dat de dood langzamerhand weer een plaats krijgt 

in het publieke leven. Helaas is in enkele of veel gevallen geen relatie meer op te merken met de 

boodschap van het Woord van God.  

 Het is de uitdaging waard in verband met spirituele stervenshulp de schatten uit de 

gereformeerde traditie te actualiseren. Zo wordt in het vakblad Medisch Contact (2007) opgeroepen 

meer aandacht te geven aan spiritualiteit in het kader van de palliatieve zorg. Mensen zijn vragend en 

zoekend naar het ‘waarom’ en ‘waartoe’. Als regel zoeken mensen hun weg in het spoor van een 

voorgegeven traditie. En juist spiritualiteit vanuit de gereformeerde traditie kan een waardevolle plek 

innemen temidden van de vraag naar spiritualiteit in relatie tot pastoraal handelen.
119

 Hoornbeek en 

Voetius geven ons in hun euthanasia literatuur, te vertalen naar deze tijd, waardevolle pastorale 

handreikingen.  

 Frits de Lange zegt, dat de visie op leven en dood sinds de achttiende eeuw bij velen sterk is 

veranderd. Het aardse leven als een voorbereiding op het hiernamaals wordt door velen niet meer 

gezien. De moderne mens leeft aanzienlijk langer, maar heeft het uitzicht op het eeuwige leven 
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verloren. De zin van de oude dag ligt niet meer in de voorbereiding op het sterven, maar in de 

voltooiing van het leven
120

.  

 Als het leven door velen niet meer gezien wordt als een voorbereiding op de dood is het voor 

de theologie een uitdaging om met nieuw elan de boodschap van het evangelie te brengen. Evenals in 

de tijd van Hoornbeek en Voetius zijn wij een pelgrim op weg naar de eeuwigheid. Over de 

belangrijkste vraag voor de mens in alle levensfasen kan niet gezwegen worden in de christelijke 

ethiek: waar is mijn levensreis heen? De kern van de christelijke ethiek is toch: hoe presenteer ik mijn 

leven als een offer dat God behaagt? Voorbereiding op de dood vormde een wezenlijk onderdeel bij 

Hoornbeek en Voetius. Het is zeker de moeite waard de voorbereiding op de dood in de pastorale 

praxis een duidelijke plaats te geven.  

 We worden allen regelmatig met de dood geconfronteerd bij jongeren en ouderen die een lang 

ziekbed hebben gehad en dan overlijden;  ook als mensen opeens worden weggerukt uit het leven. 

Even als in de tijd van de beide reformatoren is het nodig ons meer bezig te houden met de dood niet 

vanuit de taboesfeer te praten over het einde van het leven. De grootste zekerheid in dit leven is dat we 

allen moeten sterven. De essentie van het geloof is de verwachting dat we na de dood het eeuwige 

leven beërven. Onvoorbereid zijn op de dood is in mijn ogen één van de grootste fouten in het leven. 

Het taboe op de dood zou in de lijn van de Hoornbeek en Voetius doorbroken moeten worden. Een 

gerust leven geeft een gerust sterven; welleven doet welsterven. 

 Belangrijk is de vraag of we met God verzoend zijn en Hem kunnen ontmoeten in het 

komende oordeel. Beslissend zijn niet de laatste woorden in het laatste stervensuur, maar het geloof 

als een vast vertrouwen op Christus’ verlossing. In de gereformeerde spiritualiteit neemt de boodschap 

van vergeving van zonden door het verzoenende bloed van Christus een centrale plaats in. Ook 

Hoornbeek en Voetius hebben dat in hun Euthanasia literatuur in de taal van hun tijd duidelijk 

verwoord. Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 1: ‘Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede 

met God door onze Heere Jezus Christus ‘. Vrede heeft met schuldbelijdenis te maken. We hebben in 

de Euthanasia literatuur gelezen dat belijdenis van zonden een wezenlijk onderdeel vormt en uiterst 

actueel is. Vanuit de bijbel geloven we dat eenmaal voor Zijn troon alles genoemd zal worden. 

Verzoening met God is onlosmakelijk verbonden met verzoening in de relatie met mensen.  

 We hebben gezien dat aan de stervende vragen werden gesteld over het geloof. Eigenlijk moet 

het niet nodig zijn vragen te stellen bij het sterfbed. De praxis pietas hoort een dagelijkse realiteit te 

zijn in het getuigenis met daden en woorden.  

 Hoornbeek en Voetius hebben in hun literatuur duidelijk willen maken dat het zeer verstandig 

is de laatste wensen kenbaar te maken. Als militairen worden uitgezonden op een vredesmissie zijn ze 

het zelfs verplicht. Voor de nabestaanden is het waardevol de wensen te weten van de overledene, ook 

met betrekking tot begraven of cremeren. Duidelijkheid over orgaandonatie past ook zeker in dit 
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verband. In een advertentie van een begrafenisverzorging las ik: ‘Alle zaken die bij een begrafenis aan 

de orde komen, kunnen van tevoren geregeld worden. Hiervoor hebben wij een codicil, waarin 

vertrouwelijke gegevens opgenomen kunnen worden’. De beide theologen hebben op pastorale en 

nuchtere wijze praktische adviezen gegeven die ook voor nu waardevol zijn. Het opstellen van een 

testament hebben ze sterk geadviseerd. ‘Wat gebeurt er als ik plotseling overlijd’ is een van tijd tot tijd 

een wezenlijke vraag. 

 Het is goed dat in de pastorale praktijk gestimuleerd wordt het aardse leven te waarderen. We 

hoeven niet te verlangen naar de dood. We hebben allen een roeping van God zolang we leven. 

 Euthanasie en zelfdoding gaan in tegen de meest essentiële christelijke overtuiging dat God 

Schepper is en dat onze tijden in Zijn hand zijn (Ps. 31:6). In de pastorale praktijk kunnen 

troostwoorden voor stervenden werkelijk troostwoorden zijn als in het geloof de dood gezien wordt als 

de poort naar het eeuwige leven, waar God alle tranen van de ogen afwist. Zonder het leven te 

verachten kan beleden worden: dit leven is goed, maar wat komt is beter. 

 De zeggingskracht van Hoornbeek en Voetius in hun visie over leven en dood is voor de 

moderne mens van de 21
e
 eeuw nog van essentiële betekenis. We leven in een heel andere tijd, maar 

één zekerheid is er voor alle mensen van alle eeuwen: de dood is niet af te wenden. 

 Voorbereiding op de dood hoort een centrale plaats in te nemen in de pastorale praxis. 

Voorbereiding in praktische zin is aan te bevelen, maar zeker voorbereiding met het oog op de 

eindbestemming. De aanspraak van de predikant tot de gemeente: ‘Mijne hoorders op weg en reis naar 

de eeuwigheid’ zou in het licht van de probleemstelling (weer) volop kunnen klinken. In de evaluatie 

van de ars moriendi  bij Hoornbeek en Voetius leent het antwoord op de vraag: ‘Hoe vertaal je de 

schatten uit hun Euthansia literatuur op eigentijdse wijze?’ zich nog voor nader onderzoek. Literatuur 

uit Reformatie en Nadere Reformatie over de kunst van het sterven is zeker de moeite waard te 

actualiseren voor de moderne mens op reis naar de eeuwigheid. 
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