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WOORD VOORAF 

 

 

Deze scriptie beschrijft Calvijns gedachten betreffende de gemeenschap der heiligen vanuit de 

historische context van samenleving, kerk en theologie in de eerste helft van de zestiende eeuw in 

Europa. Intussen vormt deze scriptie de afsluiting van de door mij gevolgde master ‘Wortels en 

Ontwikkeling in het Vroege Christendom’ aan de Universiteit van Utrecht. Graag bedank ik vanaf 

deze plaats de volgende personen. Allereerst noem ik mijn eerste begeleider, dr. H. van den Belt. De 

nauwkeurigheid waarmee u mijn teksten las en becommentarieerde, verruimde niet alleen mijn 

inzichten maar was bovendien waardevol om wat betreft inhoud en opbouw van de scriptie keuzen 

te maken die nodig waren om tot een goede afronding te komen. Ook voor de vrijheid die u mij 

schonk bij de voortgang van de scriptie – ik schreef de thesis naast een pastorale werktaak in de 

hervormde gemeente te Alblasserdam – ben ik u erkentelijk. Al met al heeft mede dankzij uw 

begeleiding mijn interesse voor het tijdvak van de Reformatie in het algemeen en voor de 

ecclesiologie van Calvijn in het bijzonder een nieuwe impuls gekregen. Ook bedank ik dr. A. 

Goudriaan. Dat u bereid was om als tweede begeleider mee te denken en mee te lezen met mijn 

scriptie, waardeer ik zeer. Mijn dank gaat ook uit naar dr. Corrie Mazereeuw – van der Duyn 

Schouten die de uiteindelijke tekst van de scriptie kritisch doorlas en van commentaar voorzag. Ook 

corrigeerde zij de Engelse samenvatting. Blij ben ik verder met de interesse die familie, vrienden en 

medestudenten hebben getoond bij de voortgang van de scriptie. Speciaal geldt dit voor mijn ouders, 

van wie ik van jongs af aan liefde voor kerk en theologie heb meegekregen. En Kathleen, mijn 

vriendin, je enthousiasmeerde mij dagelijks! Ten slotte besef ik: Soli Deo Gloria! 

 

Juli 2011 

Rien Teeuw 
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INLEIDING 

 

 

Achtereenvolgens komt in deze inleiding de probleemstelling, de methode, de opzet en de 

doelstelling van deze scriptie ter sprake. 

 

Probleemstelling  

Eén van de oudste verwoordingen van het christelijk geloof, de Apostolische Geloofsbelijdenis,
1
 

bevat de uitdrukking ‘gemeenschap der heiligen’. De oorsprong van het document moet worden 

gezocht in het Rome van de derde eeuw en het daaraan verbonden catechumenenonderwijs. Vanaf 

de zesde eeuw is de formule van de ‘gemeenschap der heiligen’ aan de tekst toegevoegd.
2
 Het 

belijdenisartikel kan slaan op de gemeenschap van ‘heiligen’ (ecclesiologische dimensie: de 

gelovigen) of op de gemeenschap van ‘heilige dingen’ (sacramentele dimensie: avondmaalsbrood of 

–wijn) of op de gemeenschap van ‘goederen’ (diaconale dimensie: meedelen van bezittingen of 

voedsel aan de armen).
3
 De focus van dit onderzoek ligt bij de reformator Johannes Calvijn (1509-

1564). De scriptie geeft een beschrijving van Calvijns concept van de communio sanctorum tegen de 

achtergrond van de historische setting van samenleving, kerk en theologie in de eerste helft van de 

zestiende eeuw in Europa. De hoofdvraag van de scriptie luidt als volgt: 

 

Welke duiding geeft Calvijn aan de belijdenisformule van de communio sanctorum en welke 

theologische en/of sociologische motieven spelen hierbij een rol? 

 

Methode 

Aan deze scriptie liggen drie methodische keuzen ten grondslag. Ten eerste: de scriptie is vooral 

gebaseerd op bronmateriaal van Calvijn zelf. Een substantieel deel van deze scriptie behandelt de 

diverse uitgaven van de Institutie. In de verschillende edities hiervan geeft Calvijn een relatief grote 

en zelfstandige aandacht aan het thema van de gemeenschap der heiligen. De eerste bijlage die bij 

                                                             
1
 In het Latijn: Apostolicum. 

2
 Zie Liuwe H. Westra, The Apostles’ Creed. Origin, History, and Some Early Commentaries, Sneek 2002, 115-

118.  Zie ook J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds (Third Edition), London 1972, 390-391. Vgl. §2.2.5. 

3
 Rolf Schäfer, ‘Communio’, in: Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski, Eberhard Jüngel (ed.),   

Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft (Vierte 

Auflage), Band 2, Tübingen 1999, 435. Vgl. Klaas Zwanepol, Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in 

Nederland, Zoetermeer 2004, 10. 
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deze scriptie is gevoegd, geeft in een overzicht aan waar, wanneer en hoe vaak Calvijn de termen 

communio sanctorum in zijn oeuvre noteert.
4
 Hieruit blijkt dat er 11 keer in de Institutie gesproken 

wordt over de  gemeenschap der heiligen. Daarnaast gaat de scriptie ook in op andere 

tekstfragmenten van Calvijn waarin hij spreekt over de gemeenschap van heilige personen. Hiermee 

sluit de scriptie aan bij een recente trend in het Calvijnonderzoek. In het moderne onderzoek is de 

reformator niet meer de man van één boek, namelijk de Institutie, alsof daarin de hele Calvijn 

gevonden zou kunnen worden. Bestudering van preken, commentaren, briefcorrespondentie en 

andere traktaten completeren het beeld wat wij van Calvijn opdoen.
5
 Concreet ligt de focus in dit 

onderzoek bij tekstfragmenten uit beide catechismi, preken en commentaren. De ordening van de 

stof, zo zal uit het vervolg blijken, brengt met zich mee dat sommige bronteksten in dit kader een 

gedetailleerde analyse ondergaan, terwijl andere gedeelten globaler besproken worden. Brieven, 

traktaten en andere verhandelingen blijven vanwege de beperkte omvang van deze scriptie buiten 

beschouwing.  

 

Ten tweede: bij de analyse van Calvijns bronmateriaal ga ik diachronisch te werk.
6
 De theologie van 

Calvijn is niet tijdloos en is evenmin in een historisch vacuüm ontstaan. Door Calvijns teksten in 

verband te brengen met de culturele, maatschappelijke, politieke en religieuze situatie waarbinnen 

hij actief was, wordt onze kennis van hem verdiept. Speciaal vragen wij of Calvijns opvatting over de 

communio sanctorum, door wisselende contexten van tijd en plaats heen, een ontwikkeling heeft 

ondergaan.  

 

Ten derde: binnen de discipline van de kerkgeschiedenis is er een debat gaande over de vraag vanuit 

welk perspectief de traditie beschreven dient te worden.
7
 Gaat het in de discipline om de 

beschrijving van theologische concepten, kerkelijke instituties en religieuze leiders uit het verleden? 

Of staat het sociologische verschijnsel van religie – zoals dat tot uiting komt in het geleefde geloof 

van het ‘gewone’ kerkvolk, in niet-kerkelijke documenten, in familiaire verbanden, in alledaagse 

                                                             
4
 Zie bijlage 1 voor overzicht en toelichting. 

5
 Zie R.C. Gamble, ‘Current Trends in Calvin Research’ in: W.H. Neuser (ed.), Calvinus Sacrae Scripturae 

Professor, Grand Rapids 1994, 91-112. Vgl. W. de Greef, ‘Visie op Calvijn in 2009’, in: Theologia Reformata 53 

(2010), 97-124.  

6
 Hiermee sluit de scriptie opnieuw aan bij de huidige trend in het Calvijnonderzoek. Vergelijk: H. van den Belt, 

The Authority of Scripture in Reformed Theology, Leiden 2008, 13-70 of: H.J. Selderhuis, God in het midden. 

Calvijns theologie van de psalmen, Kampen 2000, 25. Allebei hanteren ze eveneens deze diachrone methode. 

7
 Zie voor een helder overzicht van dit debat: Mirjam de Baar, ‘Nieuwe perspectieven voor de Nederlandse 

Kerkgeschiedenis’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 4 (2000), 87-97.  
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rituelen en in religieuze gebruiken – centraal in het onderzoek? Daarachter gaat de vraag schuil: zijn 

theologische ideeën een verklaring van de geschiedenis? Of zijn deze ideeën juist een expressie van 

de maatschappelijke of biografische situatie?
8
 In het huidige onderzoeksklimaat is de pendel 

omgeslagen van de eerste naar de tweede invalshoek.
9
 Deze scriptie poogt aan beide polen recht te 

doen. De scriptie steekt in bij de bestudering van het theologische concept of idee van Calvijn 

aangaande de communio sanctorum. Ondertussen blijft de context waarin Calvijn zijn gedachten 

vormt onverminderd van waarde. Zonder dat Calvijns opvattingen altijd volledig tot de biografische 

of maatschappelijke context herleid kunnen worden – sterker nog: intellectuele ideeën kunnen de 

context overstijgen of zelfs van richting doen veranderen – helpt ze wel tot een beter verstaan van 

Calvijn. Kortom: primair gaat het om de beschrijving van het concept van de communio sanctorum. 

De scriptie doet dit, zo bleek al uit de twee bovenstaande methodische opmerkingen, met behulp 

van het intrumentarium dat de historische wetenschap ons aanreikt. 

 

Opzet 

In dit onderzoek wordt de volgende route afgelegd. Na deze inleiding wordt in de volgende 

hoofdstukken het concept van de communio sanctorum in kaart gebracht. Het eerste hoofdstuk zet 

de grondlijnen van Calvijns concept van de gemeenschap der heiligen uiteen, zoals dat naar voren 

komt in de editie van de Institutie uit 1536. Evenals bij de bespreking van de latere uitgaven het geval 

is, wijdt dit hoofdstuk paragrafen aan: de context van verschijning van de uitgave, de opbouw van 

het werk, de interpretatie van de communio sanctorum vanuit de kerndefinitie die Calvijn aanreikt. 

Aangezien de eerste catechismus chronologisch gezien volgt op deze editie van de Institutie, deze 

verschijnt in 1538, wordt deze in de laatste paragraaf van hoofdstuk één nader bekeken.  

Het tweede en derde hoofdstuk beschrijven de ontwikkeling van Calvijns concept van de 

gemeenschap der heiligen in de Institutie. De editie van de Institutie uit 1539 (samen met die van 

1543 en 1550) en de uitgave van 1559 staan centraal. Tussen beide edities is er een paragraaf aan de 

tweede catechismus uit 1545 gewijd. 

                                                             
8
 Vgl. H. van den Belt, ‘De explosieve kracht van sola gratia’, in: Theologia Reformata 52 (2009), 69. In feite 

komen wij via deze vragen terecht bij de discussie of kerkgeschiedenis bij de theologie of bij de geschiedenis 

thuishoort. Zie hiervoor uitgebreider: H.J. Selderhuis, ‘Inleiding’, in: H.J. Selderhuis, Handboek Nederlandse 

Kerkgeschiedenis, Kampen 2006, 7. 

9
 Illustratief voor het nieuwe perspectief zijn bijvoorbeeld: Bernard Cottret, Calvijn. Biografie, (vertaald door 

Kornelis Boersma) Kampen 2005 of: Joke Spaans, Armenzorg in Friesland 1500-1800. Publieke zorg en 

particuliere liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarden, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen, 

Hilversum 1998.    
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Het vierde hoofdstuk bestudeert preken en commentaren van Calvijn. De focus ligt daar bij de locus 

classicus van de gemeenschap der heiligen, namelijk de tekst uit Handelingen 2 vers 43-45 en de 

tekst uit Handelingen 4 vers 32-37.  

In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen op rij gezet en gaan wij evaluerend in 

op Calvijns opvatting betreffende de communio sanctorum. 

 

Doelstelling 

Waarom is het in 2011 zinvol om Calvijns visie op de gemeenschap der heiligen in kaart te brengen? 

Mijns inziens zijn er meerdere redenen te noemen. In de eerste plaats beoogt de scriptie een 

bescheiden bijdrage te leveren aan het huidige Calvijnonderzoek in het algemeen
10

 en zijn kerkleer in 

het bijzonder. In secundaire literatuur is Calvijns ecclesiologie uitvoerig bestudeerd. Meer dan eens is 

er een algemene uiteenzetting gepubliceerd.
11

 Soms is het vertrekpunt een specifiek thema of genre. 

Veenhof bestudeert de ecclesiologie vanuit het begrippenpaar ‘zichtbaarheid of onzichtbaarheid’
12

, 

Wiley werkt vanuit de notie van de ‘verkiezing’
13

, Plaisier kiest de ‘eenheid’
14

 als invalshoek en 

Spoelstra vertrekt vanuit de kenmerken van ‘Woord en sacrament’
15

. Ondertussen belicht Moehn de 

kerk vanuit het genre van de Handelingencommentaar
16

, Selderhuis heeft de psalmencommentaar 

als bron
17

, Faber neemt haar uitgangspunt in de eerste Korinthebrief
18

, terwijl Harms vanuit de kleine 

                                                             
10

 Zie voor de huidige stand van zaken, geschreven na het Calvijnjaar 2009, het eerder genoemde artikel van W. 

de Greef (noot 5). 

11
 Zonder volledig te zijn, noem ik in willekeurige volgorde: George Plasger, ‘Ecclesiologie’, in: Herman J. 

Selderhuis, Calvijn Handboek, Kampen 2008, 265-273 / Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans. Dienende 

Kirche Und Kirchlicher Dienst Bei Calvin, Freiburg Basel Wien, 1968 / Benjamin Ch. Milner, Calvin’s Doctrine of 

the Church, Leiden 1970 / W. van ‘t Spijker, ‘De kerk bij Calvijn: theocratie’ in: W. van ’t Spijker (red.), De kerk. 

Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting, Kampen 1990 / C. Graafland, Kinderen van 

één moeder. Calvijns visie op de kerk volgens zijn Institutie, Kampen 1989. 

12
 C. Veenhof, ‘Calvijn over de ‘zichtbare’ en de ‘onzichtbare’ kerk’, in: C. Veenhof, Volk van God. Enkele 

aspecten van Bavincks kerkbeschouwing, Amsterdam 1969. 

13
 David N. Wiley, ‘The Church as the Elect in the Theology of Calvin’, in: Timothy F. George (red.), John Calvin 

and the Church. A Prism of Reform, Louisville 1990, 96-117.  

14
 B. Plaisier, ‘Calvijn en de eenheid van de kerk’, in: M. van Campen en W. de Greef (red.), Calvijn na 500 jaar. 

Een lees- en gespreksboek, Zoetermeer 2009, 194-212. 

15
 B. Spoelstra, ‘Calvyn en die grense van die kerk’, in:  In die Skriflig 12 (1978), 20-37.  

16
 W.Th.H. Moehn, ‘Calvijn en de kerk’, in: J. Hoek, Calvijn spreekt. De actualiteit van een hervormer na 500 

jaar, Heerenveen 2009, 90-109. 

17
 H.J. Selderhuis, ‘Church on Stage. Calvin’s Dynamic Ecclesiologie’, in: David Foxgrover (red.), Calvin and the 

Church. Papers presented at the 13
th

 Colloquium of the Calvin Studies Society, Grand Rapids 2002. 



8 

 

profeten te werk gaat
19

. Opvallend is dat Calvijns ecclesiologie tot nu toe geen zelfstandige 

bestudering heeft gekregen vanuit het perspectief van de communio sanctorum. In deze leemte wil 

deze scriptie voorzien (kerkhistorisch doel). De tweede doelstelling is gerelateerd aan de waarneming 

dat in onze huidige (post)moderne tijd, waarin de bezinning op de kerk volop gaande is, het 

communio-begrip in ecclesiologische ontwerpen een fundamentele plaats inneemt.
20

 De 

belangstelling voor Calvijns visie op de gemeenschap der heiligen is in dergelijke studies evenwel 

doorgaans gering. Aandacht voor de stem van Calvijn kan de hedendaagse ecclesiologie waardevolle 

inzichten bieden (ecclesiologisch doel). De derde doelstelling is persoonlijk van aard. In de kerkelijke 

praktijk klinkt de belijdenisformule van de communio sanctorum in de wekelijkse liturgie en in 

leermomenten van catechese. Bezinning op Calvijns gedachtegoed kan helpen om het actuele 

belijden aan diepgang te doen winnen (praktisch doel). 

  

                                                                                                                                                                                              
18

 Eva-Maria Faber, ‘Gegenseitige Verbundenheit als Gabe und Aufgabe’, in: Martin Ernst Hirzel, Martin 

Sallmann (Hrsg.), 1509 – Johannes Calvin – 2009. Sein Wirken in Kirche und Gesellschaft. Essays zum 500. 

Geburtstag, Zürich 2008, 159-182. 

19
 Frederik A.V. Harms, In God’s custody : the church, a history of divine protection : a study of John Calvin’s 

ecclesiology based on his commentary on the minor prophets, Göttingen 2009. 

20
 ‘Die gegenwärtige Theologie hat (…) das Paradigma der Communio-Ekklesiologie neu fruchtbar gemacht’, 

aldus Gerhard Ludwig Müller, ‘Gemeinschaft der Heiligen’, in: Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd 

Janowski, Eberhard Jüngel (ed.),   Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und 

Religionswissenschaft (Vierte Auflage), Band 3, Tübingen 2000, 633. Illustratief voor deze nieuwe 

ecclesiologische ontwerpen zijn: John. D. Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church, 

Crestwood New York 1985 / Miroslav Volf, After Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity, Grand 

Rapids Michigan 1998.  
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1 HET CONCEPT VAN DE COMMUNIO SANCTORUM VOLGENS DE 

INSTITUTIE 1536 

 

 

1.1 Inleiding 

Om de grondlijnen van Calvijns concept van de communio sanctorum op het spoor te komen, ligt in 

dit eerste hoofdstuk de focus op Calvijns eerste uitgave van de Institutie uit 1536. Het hoofdstuk 

wijdt een paragraaf aan de context van verschijnen, aan de opbouw van het werk en aan de 

interpretatie van Calvijns kerndefinitie. Aangezien de eerste catechismus uit 1538 chronologisch 

volgt op de eerste Institutie wordt deze in de laatste paragraaf nader bekeken. Nadat dit hoofdstuk 

een antwoord heeft gegeven op de vraag hoe Calvijn in 1536 de belijdenisformule communio 

sanctorum uitlegt, gaat het volgende hoofdstuk na of in latere uitgaven hierin een ontwikkeling te 

signaleren is. 

 

1.2 De context van verschijnen 

Het is onrustig in Europa als in maart 1536 de eerste editie van de Institutie van de drukpers rolt. 

Zeker in Frankrijk is, na de rectoraatsrede van Nicolas Cop aan de Sorbonne-universiteit waar een 

evangelisch-humanistische toon in doorklinkt én na de plakkatenkwestie waarin de heilige mis wordt 

aangevallen, de grond voor protestantse gelovigen te heet onder de voeten geworden. Voor de 

Franse koning is het een keerpunt. Een twintig tal executies volgt. Nadrukkelijk kiest de vorst voor de 

conservatieve officiële katholieke leer en kerk.
21

 Calvijn, die rond 1530 tot het evangelisch-

humanistische kamp was overgegaan, wordt hierdoor vluchteling. Hij vertrekt naar het Zwitserse 

Basel waar de eerste editie van de Institutie verschijnt. Met welke bedoeling geeft de jonge 

Fransman dit boek uit? Uit het begeleidend schrijven dat hij bij de Institutie voegt, opgedragen aan 

koning Frans I, blijkt de tweevoudige intentie die Calvijn ermee voorheeft. Om te beginnen is zijn 

doelstelling om de Franse geloofsgenoten te onderwijzen in de christelijke leer. Het is hem erom te 

doen de gelovigen te vormen in “de ware vroomheid van hen die door een zekere ijver voor de 

godsdienst geraakt worden.”
22

 Vandaar dat hij aan het boek de ondertitel Christianae Religionis 

Institutio meegeeft. Daarnaast en daardoorheen loopt een tweede doelstelling, namelijk om de 

                                                             
21

 Diarmaid MacCulloch, The Reformation. A History, New York 2003, 193-194. 

22
 ‘Quibus formarentur ad veram pietatem qui aliquo religionis studio tanguntur.’ OS 1, 21. (Epistel aan Frans I). 

Voor de Nederlandse vertaling van deze epistel en de Institutie uit 1559 hanteer ik: Johannes Calvijn, Institutie 

(uit het Latijn vertaald door dr. C.A. de Niet), Deel I en II, Houten 2009, 35. 
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Franse vorst op het hart te binden de toegenomen geloofsdruk op Calvijns volksgenoten te 

verminderen: “ik behartig de zaak van alle vromen samen, ja van Christus zelf, die thans in uw 

koninkrijk op allerlei manieren verscheurd en vertrapt wordt en als het ware hopeloos erbij ligt”.
23

 In 

het bijzonder verweert hij zich tegen het verwijt van roomse zijde dat suggereert dat de beweging 

van de Reformatie op één lijn staat met de doperse radicalen als het gaat om de revolutionaire 

ideeën over de politiek en de kerkelijke neiging van sektarisme.
24

 Van harte hoopt de jonge Calvijn 

daarom dat dankzij deze brief de deplorabele omstandigheden voor het protestantisme in Frankrijk 

een wending ten goede krijgen en verkeerde opvattingen over de evangelische beweging 

weggenomen worden. Met Neuser stem ik daarom in dat het Calvijn te doen is om confessio 

(belijdenis van  evangelische geloofsinhoud) en om defensio (verdedigen van protestantse kerkelijke 

en maatschappelijke positie).
25

 Met het verschijnen van de Institutie ligt de eerste versie van een 

evangelische uitwerking van theologische thema’s van de hand van Calvijn op tafel. In de jaren die 

volgen zou Calvijn dit werk uitbreiden, herschikken, en blijven doordenken. Maar de theologische 

agenda is in 1536 uitgetekend; de lijnen die hij erin uitzet, blijft hij zijn verdere leven opvallend 

trouw.
26

 Even na het verschijnen van het boek, nog in hetzelfde jaar, zal Farel hem indringend op het 

hart binden in Geneve actief te worden. Het is een oproep waaraan Calvijn gehoor zal gaan geven en 

die grote gevolgen heeft voor de reformatie van die stad alsook voor de beweging in geheel Europa. 

 

1.3 Opbouw van het werk 

Wat de opbouw van de eerste editie van de Institutie betreft, valt op dat die te vergelijken is met hoe 

gewoonlijk een catechetisch werk uit die tijdsperiode is opgebouwd. De drie grote teksten van het 

christendom komen erin ter sprake. Achtereenvolgens behandelt Calvijn de wet (met uitleg van de 

tien geboden), het geloof (met uitleg van de apostolische geloofsbelijdenis), het gebed (met uitleg 

van het ‘Onze Vader’), de sacramenten (doop en avondmaal, met weerlegging van de vijf extra 

sacramenten die in de katholieke traditie gangbaar zijn) en ten slotte de christelijke vrijheid (met 

kerkelijke macht en burgerlijke regering). Als de reformator het Apostolicum behandelt, signaleert hij 

in navolging van velen voor hem, de volgende indeling: het geloof in God de Vader (deel I), het geloof 

in Jezus Christus (deel II), het geloof in de Heilige Geest (deel III) en het geloof in de kerk, de 

gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, lichamelijk en eeuwig leven (deel IV). Het is het 

                                                             
23

 ‘Verum communem piorum omnium, adeoque ipsam Christi causam complector, quae modis omnibus hodie 

in regno tuo proscissa ac protrita, velut deplorata iacet’. OS 1, 22. 

24
 Dr. W. Balke, Calvijn en de doperse radicalen, Amsterdam 1977, 37-44. 

25
 Wilhelm H. Neuser, Johann Calvin – Leben und Werk in seiner Frühzeit 1509-1541, Göttingen 2009, 199. 

26
 Diarmaid MacCulloch, The Reformation, 195-196. 
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laatste en vierde deel van het Apostolicum waar Calvijn driemaal de termen communio sanctorum op 

papier noteert om zijn commentaar erbij te voegen. 

 

1.4 De communio sanctorum als het ‘getal van uitverkorenen’ 

Wat verstaat de jonge Calvijn onder de gemeenschap der heiligen? Zodra Calvijn voor het eerst in zijn 

Institutie het woord laat vallen, reikt hij hierbij zelf een definitie aan. Met de communio sanctorum, 

zo stelt Calvijn, bedoelen de evangelische gelovigen in 1536 dat er “in de algemene kerk onder alle 

uitverkorenen, die samen in een waar geloof in God Hem dienen, een onderlinge uitwisseling van 

goederen bestaat”.
27

 Om tot een goed begrip van deze definitie te komen, werk ik hieronder 

verschillende elementen ervan nader uit. 

 

Opzettelijk bespreekt Calvijn zijn opvattingen over de communio sanctorum in het kader van zijn 

omschrijving van wat de kerk ten diepste is. De reden hiervoor is niet alleen dat het Apostolicum 

vanwege haar structuur hem in deze richting duwt. Vooral de inhoudelijke motivatie die Calvijn er 

zelf voor aandraagt, is het die voor de reformator gewicht in de schaal legt. Voor Calvijn is de 

verbinding tussen beide zo onmiskenbaar aanwezig, dat de communio sanctorum in zijn ogen een 

aspect uitdrukt van wat de ecclesia catholica in wezen is. In dit verband is het daarom zinvol en nodig 

een moment halt te houden bij Calvijns visie op de kerk zoals hij die in 1536 verwoordt. 

 

Slechts enige bladzijden eerder heeft Calvijn uitgelegd wat hij ten diepste bedoelt als hij het woord 

‘kerk’ laat vallen. De heilige algemene kerk is in zijn ogen het:   

 

“Getal van uitverkorenen, hetzij engelen, hetzij mensen (Ef. 1:10; Kol. 1: 16). Van de mensen: 

hetzij gestorvenen, hetzij ze nog leven. En van de levenden: in welken landen ze ook maar 

mogen wonen, of over welke volken ze verspreid mogen zijn, het is één kerk en 

gemeenschap en één volk van God, waarvan Christus onze Heere de Leidsman en Vorst is en 

als het ware het Hoofd van het ene lichaam, zoals zij in Hem door goddelijke goedheid zijn 

uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat zij allen samengebracht zouden 

worden in het koninkrijk van God”.
28

   

                                                             
27

 ‘Credimus item communionem sanctorum, hoc est: in ecclesia catholica electis omnibus, qui vera Deum fide 

simul colunt, esse mutuam bonorum omnium communicationem ac participationem’. OS 1, 91. Voor de 

Nederlandse vertaling hanteer ik hier en in het vervolg: Johannes Calvijn, Institutie 1536 (vertaling dr. W. van ‘t 

Spijker), Houten 2005, 100. 

28
 ‘Primum credimus sanctam ecclesiam catholicam, hoc est, universum electorum numerum, sive angeli sint, 

sive homines (Eph. 1. Col. 1); ex hominibus, sive mortui, sive adhuc vivant; ex viventibus, quibuscunque in terris 
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Ten eerste is het belangrijk om te zien dat Calvijns beschrijving van het hart van de kerk verankerd is 

in het ‘getal van uitverkorenen’. Met andere woorden: aan de basis van zijn gedachten rond de kerk 

ligt het verkiezingsbegrip. Hoewel Calvijn later in zijn leven uitgedaagd wordt om het thema van 

electie expliciet en systematisch te behandelen,
29

 spreekt hij nu relatief ongedwongen en in beperkte 

mate over het onderwerp. In de eerste plaats valt op dat hij het verkiezingsbegrip sterk 

soteriologisch invult. Op basis van Romeinen 8: 30 noemt Calvijn de electie een heilzaam traject dat 

God met de gelovigen inslaat. Wanneer hij spreekt over God, denkt hij aan de drie-enige God. God de 

Vader roept de uitverkoren mensen, zodat zij Hem als Vader leren kennen. Hij rechtvaardigt hen 

door hen met de gerechtigheid van Christus te bekleden. Hij schenkt hen zegeningen van de Heilige 

Geest, door hen van dag tot dag te vernieuwen, totdat zij volkomen heilig voor zijn aangezicht 

verschijnen. “Bijgevolg verklaart de Heere, wanneer Hij de Zijnen roept, rechtvaardigt en verheerlijkt, 

niets anders dan Zijn eeuwige verkiezing”.
30

 Van een dubbel decreet, waarbij God sommige 

schepselen uitkiest tot eeuwig heil en andere schepselen verwerpt tot eeuwig onheil, ontbreekt in 

1536 nog ieder spoor. Voorop staat dat God van voor de grondlegging van de wereld in de weer is 

met de redding van de gelovigen. Er ligt in het begrip daarom een huiveringwekkende verwondering: 

God maakt het onmogelijk dat leden van de kerk uiteindelijk zouden omkomen of heilloos zouden 

verloren gaan.
31

 In de tweede plaats is het terecht dat Oberman Calvijns verkiezingsbegrip in de 

historische setting geplaatst heeft van een gemeente die bedreigd wordt in haar bestaan, mensen 

die op de vlucht geslagen zijn omwille van het geloof, gelovigen die verkeren in een bedreigde 

wereld.
32

 Met wat hierboven gezegd is over de historische setting waarin Calvijns eerste versie van 

de Institutie verschijnt,
33

 is het passend zijn omschrijving van het hart van de kerk als het ‘getal van 

                                                                                                                                                                                              

agant, aut ubivis gentium dispersi sint: unam esse ecclesiam ac societatem et unum Dei populum cuius 

Christus, Dominus noster, dux sit et princeps, ac tanquam unius corporis caput; prout in ipso divina bonitate 

electi sunt, ante mundi constitutionem, ut in regnum Dei omnes aggregarentur.’ OS 1, 86. 

29
 Onder meer, al is hij zeker niet enige die Calvijn bekritiseert, door de aanval van Bolsec in 1551. Zie: Diarmaid 

MacCulloch, The Reformation, 254-255. 

30
 ‘Itaque Dominus, dum suos vocat, iustificat, glorificat, nihil aliud quam aeternam suam electionem declarat.’ 

OS 1, 87. 

31
 ‘Cum autem ecclesia sit populus electorum Dei, fieri non potest ut qui vere eius sunt membra tandem 

pereant, aut malo exitio perdantur.’ OS 1, 87. Vgl. C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens 

Calvijn en Barth, Kampen 2005, 157. 

32
 H.A. Oberman, De erfenis van Calvijn. Grootheid en grenzen, Kampen 1988, 44. Vgl. C. van der Kooi, Als in een 

spiegel, 158. 

33
 Zie § 1.2. 
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uitverkorenen’ van hieruit te interpreteren. De gemeente in deplorabele omstandigheden (de 

historische setting) zegt uit haar zekerheid in God en Zijn heil te vinden (de soteriologische lading). In 

de derde plaats is het in dit licht opmerkelijk hoezeer Calvijn een ruime interpretatie geeft aan de 

kring van personen die hij onder uitverkorenen schaart. Het zijn zowel engelen als mensen, zowel 

gestorvenen als levenden, zowel hen die buiten de landsgrenzen verkeren als degene dichtbij bij 

huis. Dat Calvijn engelen tot de leden van de kerk rekent, wekt op het eerste gezicht bevreemding. 

Engelen hebben immers verkonding van het Evangelie en de sacramenten niet nodig. Toch zegt 

Calvijn in 1536 dat leden van de kerk door de geloofsverbondenheid met de ten hemel gevaren 

Christus “in zekere zin zetelen temidden van de hemelingen”.
34

 Naar alle waarschijnlijkheid speelt bij 

deze ruimte interpretatie van de kring van uitverkorenen de historische setting op de achtergrond 

een rol. Calvijn en met hem veel geloofsgenoten weten wat het is om van huis en haard verdreven te 

zijn. Bovendien verneemt men angstige berichten uit het geboorteland Frankrijk over onderdrukking 

die de (martelaars)dood tot gevolg kan hebben. Tegen die achtergrond geeft een wijde interpretatie 

van het ‘getal van uitverkorenen’ zonder meer houvast. 

 

Ten tweede kan het voor Calvijn niet anders of de kerk als het ‘getal van uitverkorenen’ vormt een 

hechte eenheid. Door meerdere keren woorden als ‘één’ of ‘allen’ te noteren, door meervoudstaal te 

gebruiken (uitverkorenen, engelen, mensen, levenden, gestorvenen), door beeldrijke metaforen te 

kiezen (kerk en gemeenschap, volk, lichaam), beklemtoont hij keer op keer hoezeer de kerk één is.
35

 

De gemeenschap is algemeen, dit wil zeggen allen omvattend, omdat men er geen twee of drie kan 

vinden, stelt Calvijn nadrukkelijk.
36

 De eenheid krijgt gestalte in Christus die het Hoofd is, terwijl ze 

door God bewerkt wordt, want Hij is het die in goddelijke goedheid de uitverkorenen samenbrengt in 

Zijn koninkrijk. Zozeer legt de auteur het accent op de eenheid, signaleert Ganoczy scherp, dat de 

belijdenis aangaande de ‘katholiciteit’ van de kerk betekenis en gezicht krijgt in haar eenheid. ‘Noch 

mehr: das Epitheton “catholicam” wird ebenfalls darauf zurückgefürht, daβ es die Einheit bedeute’.
37

 

Hoewel in de praktijk de breuklijnen tussen de evangelischen en de katholieke christenen bij lange na 

niet uitgekristalliseerd zijn – pas rond het concilie van Trente dat gehouden werd in drie sessies van 

1545-1563 krijgt de breuk definitief vorm – reserveert Calvijn theologisch hier de term katholiek al 

                                                             
34

 ‘Adeoque inter coelestes quodammodo sedeamus’, OS 1, 84. Overigens is deze traditielijn terug te voeren tot 

op Augustinus die engelen ook tot de kerk (de civitas Deï) rekent. Zie Rolf Schäfer, ‘Communio’, 435. 

35
 ‘Erstaunlich an diesem Text ist, wie sehr der Schwerpunkt auf die Einheit gelegt wird’. Zie: Alexandre 

Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 143. 

36
 ‘Haec autem sociatas catholica est, id est, universalis, quia non duas aut tres invenire liceat’, OS 1, 86. 

37
 Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 143. 
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volledig voor het ‘getal van uitverkorenen’ die door een waar geloof God dienen, dat niet per se 

samenvalt met het instituut van de eeuwenoude gevestigde kerk. Het is waardevol om in dit verband 

enkele woorden te wijden aan een onderscheid dat Calvijn drie jaar later, in 1539, meer dan eens 

hanteert, namelijk dat van de onzichtbare en de zichtbare kerk. De onzichtbare kerk legt het accent 

op dimensies van de kerk die zich aan het mensenoog onttrekken en die onze categorieën van tijd en 

ruimte overstijgen (zoals het heil dat geleefd wordt, wie tot de kring van uitverkorenen behoren); de 

zichtbare kerk richt de aandacht op wat juist wel binnen waarneembare kaders valt (de sociologische 

samenkomst van een gemeente ter plaatse, het institutionaire aspect van de kerk). Hoewel Calvijn in 

1536 met deze begrippen nog niet werkt en het daarom een anachronisme is om Calvijn met behulp 

van deze termen te karakteriseren, denkt Calvijn bij zijn omschrijving van het hart van de kerk vooral 

aan de onzichtbare kerk.
38

 “Het behoort ook niet tot onze taak om haar te onderzoeken, zodat het 

voor ons duidelijk zou zijn, wie naar Zijn eeuwige raad uitverkoren en wie verworpen zijn (Rom. 

11:18, 21,31). En werkelijk, ons geloof heeft daaraan ook geen behoefte,” noteert hij in de Institutie 

van 1536.
39

 Dit is bij voorkeur Gods bijzondere voorrecht. Hij weet wie er wel en wie er niet tot 

verborgen gemeenschap behoren. Wel ziet hij de onzichtbare kerk zo nu en dan in de zichtbaarheid 

treden waar men “het Woord van God zuiver predikt en hoort, en de sacramenten naar de instelling 

van Christus bediend”.
40

 Echter, verder onttrekt ze zich aan het oog van de mens en overstijgt ze 

categorieën van tijd – “behalve dit dienen wij vast te stellen, dat er vanaf de grondlegging der wereld 

nooit een tijd is geweest, waarin de Heere niet Zijn kerk op aarde heeft gehad. En tot aan de 

voleinding der eeuwen zal er ook geen tijd zijn, waarin Hij haar niet zal hebben”
41

 – en van ruimte – 

“in welken landen ze ook maar mogen wonen, of over welke volken ze verspreid mogen zijn”.
42

 

Kortom: “Die Einheit der Kirche ist ganz innerlich und geistig”.
43

 Calvijn positioneert zich in zijn 

ecclesiologie, door het accent op de verborgen gemeenschap te leggen, duidelijk naast het 

katholieke hiërarchische instituut dat in het pausdom concreet gestalte krijgt. 

                                                             
38

 Zie ook dr. W. Balke, Calvijn en de doperse radicalen, 47. ‘Calvijn ziet de kerk bijna geheel van haar 

onzichtbare en verborgen kant.  

39
 ‘Nec eam excutere nostrum est: ut nobis constet, qui aeterno eius consilio electi, qui reprobati sint (Rom. 

11). Terum neque id fidei nostrae opus est’. OS 1, 87-88. Vgl. ook: Alexandre Ganoczy Ecclesia Ministrans, 142. 

40
 ‘ubi tamen cunque verbum Dei sincere praedicari atque audiri, ubi sacramenta ex Christi instituto 

administrari videmus, illic aliquam esse Dei ecclesiam nullo modo ambigendum est,’ OS 1, 91. 

41
 ‘Praeterea sic statuendum: nullum faisse ab orbe condito tempus, quo non habuerit Dominus ecclesiam 

suam super terram, nullum etiam fore, usque ad consummationem saeculi, quo non sit habiturus, 

quemadmodum ipse pollicetur.’ OS 1, 87. 

42
 ‘quibuscunque in terris agant, aut ubivis gentium dispersi sint.’ OS 1, 86. 

43
 Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 143. 
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Samenvattend stel ik vast: de jonge Calvijn in 1536 ziet de kerk als het de brede kring van het ‘getal 

van uitverkorenen’ die God dienen (1) en die met elkaar een onzichtbare, verborgen, sterke eenheid 

(2) vormt. 

 

Hoe helpt deze rondgang door Calvijns gedachten over de kerk ons met het oog op ons thema van de 

communio sanctorum? Mijn interpretatie is dat Calvijn zijn opvattingen over de gemeenschap der 

heiligen inkleurt vanuit wat hij even daarvoor over de kerk gemeld heeft. De term communio koppelt 

hij aan de hechte eenheid zoals hierboven beschreven; de term sanctorum koppelt hij vervolgens aan 

het ‘getal van uitverkoren’, de brede kring van engelen en mensen, gestorven en gelovigen, 

buitenlanders en gelovigen dichtbij huis. Feitelijk zegt Calvijn met de communio sanctorum weinig 

anders dan dat hij gezegd heeft over de ecclesia catholica, met andere theologische taal drukt hij 

eigenlijk hetzelfde uit. Het is daarom onterecht dat Ganoczy stelt dat voor Calvijn kerk en 

gemeenschap der heiligen niet samenvallen, maar dat deze een plek inneemt “in der allgemeinen 

Kirche”.
44

 Dit suggereert dat er binnen de kring van uitverkorenen die gezamenlijk de kerk vormen 

een kleinere kring van de communio sanctorum bestaat die onderling goederen uitwisselt. Calvijn 

stelt echter niet dat de communio sanctorum een groep binnen de algemene kerk vormt, maar dat 

deze belijdenisformule een andere kwalificatie geeft van diezelfde kring van uitverkorenen. 

 

1.5 De communio sanctorum: onderlinge uitwisseling van goederen én aanscherping van de 

eenheid 

Vervolgens is de vraag: wat voegt de belijdenisformule van de communio sanctorum extra toe aan 

hetgeen de reformator al eerder over de kerk heeft verteld? Op verschillende punten scherpt Calvijn 

via dit belijdenisartikel zijn visie op de katholieke kerk aan. Achtereenvolgens ga ik in op de 

‘onderlinge uitwisseling van goederen’ en op de ‘eenheid’ van de gemeenschap. 

 

Om te beginnen bestaat er bij het getal van uitverkorenen een onderlinge uitwisseling en 

gemeenschap van alle goederen. In onze huidige tijd klinkt een term als ‘goederen’ wellicht 

afstandelijk in de oren. Maar zoals in het Latijnse bonum al opgesloten zit, kent Calvijn er een 

dubbele betekenis aan toe. In de eerste plaats heeft de term ‘goederen’ een geestelijke betekenis: 

het zijn de gaven van de Heilige Geest. Wat deze gaven concreet zijn, laat Calvijn in het midden.
45

 In 

het brede kader van Calvijns pneumatologie ligt het voor de hand te denken aan: regeneratio, 

poenitentia, zelfverloochening, kruisdragen, gaven tot opbouw van de ecclesia. In de tweede plaats 

                                                             
44

 Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 147. 

45
 Zie Willem Nijenhuis, ‘Calvin’ in: Theologische Realenzyklopädie 7, Berlin/New York 1978, 583-584. 
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kan de term ‘goederen’ ook in maatschappelijke betekenis verstaan worden: het zijn de (materiële) 

eigendommen die mensen in het alledaagse leven bezitten. In beide situaties signaleert Calvijn een 

orde. Met een tekstverwijzing naar 1 Korinthe 12: 4 stelt hij dat de Heilige Geest verschillende gaven 

geeft en die bovendien aan verschillende personen uitdeelt. Kenmerkend voor de communio 

sanctorum is niet dat zij deze orde doorbreekt door op geestelijk of maatschappelijk vlak een soort 

‘communisme’ na te streven. Ze ziet er evenwel op toe dat “al dit soort goederen, zowel in 

geestelijke als in lichamelijke zin, welwillend en met de verschuldigde liefde elkander meedelen, 

voorzover de billijkheid vereist en het gebruik het noodzakelijk maakt”.
46

 Door een beroep te doen 

op de juiste houding en het besef van rechtvaardigheid van de ‘heiligen’, wil hij de harmonie van de 

structuren in kerk of maatschappij bewaren. Onderlinge gaven worden uitgewisseld, zonder dat 

variëteit en particuliere gaven ontkend worden. Hoewel een directe verwijzing of polemiek uitblijft, 

kan het niet anders of Calvijn maakt hier een toespeling naar de doperse radicalen. Recent heeft 

namelijk het verschrikkelijke nieuws in Europa zich verspreid over het doperse rijk te Münster, waar 

maatschappelijke structuren ter zijde waren geschoven en dat in 1535 op een meedogenloos en 

bloedig drama was uitgelopen. Voor de verwarring dat ook evangelische gelovigen zich zouden 

voegen bij hen die maatschappelijke kaders doorbreken, is Calvijn op zijn uiterste hoede. In kerk en 

samenleving dient de van God gegeven orde gerespecteerd te worden.
47

 Ook in de laatste 

hoofdstukken van deze editie van de Institutie over de ‘burgerlijke regering’ zegt Calvijn de 

burgerlijke orde te respecteren en regeringen te gehoorzamen omdat zij mandaat van God hebben. 

Aan het slot van zijn uitleg over de uitwisseling van goederen reikt Calvijn zijn lezers het voorbeeld 

aan van het menselijke lichaam om dit alles nogmaals te verduidelijken. Het is een voorbeeld dat 

Paulus in de Korinthebrief ook naar voren brengt: leden van het lichaam delen alles met elkaar, 

niettemin bezitten zij hun eigen onderscheiden functies. In het mystieke lichaam van de kerk gaat het 

niet anders.
48

 

 

Vervolgens scherpt Calvijn via zijn uitlatingen over de gemeenschap der heiligen zijn kerkleer aan 

door nog nadrukkelijker de eenheid ervan te beklemtonen. Onder meer blijkt dit uit zijn toelichting 

op het geloofsartikel van de ‘vergeving van de zonde’. Door de vergeving van de zonden, stelt de 

                                                             
46

 ‘Quod omnia huiusmodi bona tum spiritus tum corporis, quatenus aequum est quantumque usus postulat, 

benigne et qua debent caritate, inter se communicant.’ OS 1, 91-92. 

47
 Dr. W. Balke, Calvijn en de doperse radicalen, 39, 46-47. En zie de paragraaf over de context van verschijnen: 

§ 1.2.  

48
 OS 1, 92. 
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reformator, worden mensen opgenomen en geplant in het lichaam van de kerk.
49

 Sterker nog, de 

vergeving van de zonden vormt alleen “de toegang tot de kerk, die de stad van God is, Zijn 

tabernakel, die de Allerhoogste Zichzelf tot woning heeft geheiligd. Zij is het ook, die ons daarin 

bewaart en beschermt.”
 50

 Zozeer verbindt Calvijn hier de vergeving van de zonden met het behoren 

tot de kerk, dat hij in dit verband de uitspraak zich laat ontvallen: “Want buiten deze kerk en deze 

communio sanctorum is er geen zaligheid.”
51

 In deze uitlating, die afkomstig is van de kerkvader 

Cyprianus, klinkt de eenheid door waarover Calvijn eerder bijvoorbeeld al zei: “In waarheid zijn zij 

één gemaakt, omdat zij in één geloof, hoop en liefde, door één en dezelfde Geest van God leven, 

geroepen tot dezelfde erfenis van het eeuwige leven.”
52

 Nogmaals blijkt dat Calvijn hier de eenheid 

bedoelt die zich aan menselijke waarneming onttrekt en niet per se samenvalt met kerkelijke 

instituties. Wél geeft Calvijn aan de eenheid van de communio sanctorum of kerk een extra zware 

lading door hier de keerzijde ervan met behulp van het citaat van Cyprianus te benoemen. Wie 

breekt met de gemeenschap der heiligen, zet zichzelf niet alleen buiten een gemeenschap van heilige 

personen, maar plaatst zichzelf evenzeer buiten Gods heil en redding. Zo scherp stelt Calvijn hier het 

ene en unieke karakter van de kerk of communio sanctorum.   

 

1.6 De eerste catechimus uit 1538 

Eén van de eerste opdrachten die Calvijn ter hand neemt bij aankomst in Geneve is het vervaardigen 

van een catechismus. In 1537 verschijnt de eerste catechismus getiteld Instruction et Confession de 

Foy. Doelstelling is om de jonge generatie te instrueren in de kernen van het christelijk geloof. Inzake 

de opbouw is deze catechismus verwant aan de Institutie uit 1536, aangezien beiden zijn geënt op de 

structuur van het Apostolicum. Verschillend met deze Institutie is evenwel dat de catechismus ons 

brengt bij Calvijns primaire ambtelijke taak als leraar.
53

 Kort daarna, in 1538, publiceert Calvijn een 

Latijnse uitgave van deze catechismus die slechts op kleine onderdelen veranderd is. Aan deze 

uitgave is een lange inleiding toegevoegd, waaruit blijkt dat Calvijn behalve een pedagogisch 

evenzeer een oecumenisch doel heeft: “Wij menen dat deze catechismus (…) gepubliceerd en 

                                                             
49

 OS 1, 92. 

50
 ‘Quando peccatorum remissio via est qua ad Deum accedatur, ac ratio qua nobis concilietur, ideoque et haec 

una nobis ingressum in ecclesiam (quae civitas est Dei, et tabernaculum, quod sibi in habitationem sanctificavit 

altissimus) aperit, et nos in ea retinet, ac tuetur.’ OS 1, 92. 

51
 ‘Quando extra hanc ecclesiam et hanc sanctorum communionem, nulla est salus,’ OS 1, 92. 

52
 ‘Vere unum facti, qui in una fide, spe, caritate, eodem Dei spiritu, simul vivant, in eandem vitae aeternae 

haereditatem vocati.’ OS 1, 92. 

53
 Vgl. Randall C. Zachmann, John Calvin as Teacher, Pastor and Theologian. The Shape of His Writings and 

Thought¸ Grand Rapids 2006, 133. 
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verbreid moet worden onder alle kerken (…) opdat zij temeer verzekerd worden van onze 

verbondenheid met hen.”
54

 In hoeverre deze catechismus daadwerkelijk bijgedragen heeft aan de 

versterking van de eenheid, is onbekend. Over de belijdenisformule van de communio sanctorum 

reikt Calvijn in zijn bespreking het volgende aan: 

 

“The significance of the final phrase is still to be interpreted more clearly. Namely, the 

communion of believers is only valid in the sense that as a particular gift is reserved for each 

other, all are truly made sharers in it, even though by God’s dispensation it has been 

expressly given to one, not to others. Just as de members of one body share among 

themselves by some sort of community, each nonetheless his special gift and distinct 

ministry. For, as has been said, they are gathered and fastened together into one body. We 

believe the church and its communion to be holy on this condition, that, relying upon a solid 

faith in Christ, we too trust are members of it”.
55

 

 

De catechismus toont inhoudelijke overeenkomsten met de Institutie van 1536. Beiden plaatsen de 

communio sanctorum in het perspectief van de catholica ecclesia. Opnieuw neemt Calvijn het 

verkiezingsbegrip als basis voor zijn kerkopvatting. Wat de kerk betreft, zo merkt hij even hiervoor 

op, “we may have assurance that the whole number of the elect are joined by the bond of faith into 

one church and society and one people of God”.
56

 In het licht van deze kerkopvatting is het 

interessant dat Calvijn in zijn omschrijving van de gemeenschap der heiligen niet spreekt over een 

‘communion of elect’ maar over een ‘communion of believers’. Mogelijk ligt hier de kiem voor de 

                                                             
54

 ‘Catechismum hunc, qui vulgari nostro idiomate dudum editus fuerat, publicandum etiam apud alias 

ecclesias censuimus, quo veluti obside accepto, nostrae secum unionis certiores fiant’, OS 1, 427. Vertaling: 

Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker, Johannes Calvijn. Zijn leven, zijn werk, Kampen 2008, 98.  

55
 ‘Posterior particula quails ipsa sit, clarius adhuc interpretatur. Nempe tantum valere fidelium communionem, 

ut quidquid donorum Dei uni obtigit, eius omnes fiant quodammodo participes: tametsi Dei dispensatione id 

uni sit peculiariter datum, non aliis. Quemadmodum unius corporis membra quadam communitate inter se 

participant: sunt nihilominus suae singulis peculiares dotes, distinctaque ministeria. Nam, ut dictum est, in 

unum collecti ac compacti sunt corpus. Ea autem lege sanctam esse ecclesiam, eiusque communionem 

credimus, ut solida in Christum fide freti, eius nos quoque confidamus esse membra’, CO 5, 311. Vertaling is 

afkomstig uit: I. John Hesselink, Calvin’s First Catechism. A commentary. Featuring Ford Lewis Battles’s 

translation of the 1538 Catechism, Louisville Kentucky 1997, 25-26.  

56
 ‘Fontem unde ecclesia scaturit, iam inspeximus: quae nobis hoc loco credenda proponitur in hunc finem, ut 

confidamus universum electorum numerum, per fidei vinculum in unam coire ecclesiam ac societatem, 

unumque Dei populum’, CO 5, 311. 
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nieuwe formulering die Calvijn in de Institutie van 1539 kiest. Daar neemt Calvijn namelijk niet meer 

het verkiezingsbegrip, maar de term ‘gelovigen’ als uitgangspunt in zijn beschrijving van de 

communio sanctorum.
57

 Met de Institutie uit 1536 stemt ook overeen dat er een orde in het lichaam 

van Christus heerst. Gaven reikt God individueel uit; vervolgens komen zij de gemeenschap van de 

kerk ten nutte. Alleen als deze van God gegeven orde gerespecteerd wordt, is de communio 

sanctorum geldig. Naar alle waarschijnlijkheid neemt Calvijn hiermee opnieuw afstand van het 

‘ongeldige’ commune-ideaal dat de doperse beweging nastreeft.
58

 Dat Calvijn in vergelijking met de 

Institutie uit 1536 directe verwijzingen naar Bijbelteksten achterwege laat en de communio 

sanctorum niet positioneert ten opzichte van burgerlijke bestel waar de goederen eveneens 

persoonlijk eigendom zijn, heeft vermoedelijk zijn oorzaak in het beknopte genre van de 

catechismus.  

 

1.7 Samenvatting 

Tot slot maak ik enkele samenvattende opmerkingen over datgene wat openen van de versie van de 

Institutie uit 1536 ons oplevert met betrekking tot ons thema van de duiding communio sanctorum 

bij Calvijn. In voor het Franse protestantisme roerige tijden, formuleert Calvijn met de communio 

sanctorum in andere theologische taal wat de kerk ten diepste is: ‘het volk van uitverkorenen’ die 

God dienen en met elkaar een onzichtbare eenheid vormden, bestaande uit zowel engelen als 

mensen, zowel gestorvenen als levenden, zowel mensen die buiten de landsgrenzen leven als 

mensen dichtbij huis. Met het belijdenisartikel wil Calvijn een extra streep zetten onder het gegeven 

dat de heiligen onderling zowel geestelijke als maatschappelijke gaven uitdelen; bovendien 

benadrukt hij het ene en unieke karakter van deze gemeenschap: erbuiten is redding van Godswege 

onmogelijk. De catechismus van 1538, die zowel een pedagogisch als een oecumenisch doel heeft, is 

beknopter van karakter maar reikt inhoudelijk dezelfde noties aan als de Institutie van 1536. 

  

                                                             
57

 Zie hiervoor uitgebreider § 2.5. Ondertussen is de catechismustekst te beknopt om deze conclusie valide te 

onderbouwen. Zachmann’s opmerking – hij zegt dat grote delen uit de catechismus van 1538 in de Institutie 

van 1539 verwerkt zijn – stimuleert wel om in deze richting te denken. Zie Randall C. Zachmann, John Calvin as 

Teacher, 139. 

58
 Zie § 1.5 voor informatie over de uitwisseling van de goederen tegen de achtergrond van het anabaptisme.  
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2 ONTWIKKELING IN LATERE EDITIES – INSTITUTIE 1539 

 

 

2.1 Inleiding 

Calvijn blijft zijn leven lang met de Institutie in de weer. Dit hoofdstuk gaat in op de tussenedities die 

verschenen zijn in de jaren 1539, 1543 en 1550. Het hoofdaccent valt in deze paragraaf op de versie 

uit 1539, aangezien Calvijn hier een opvallende wijziging aanbrengt in zijn bespreking van de 

communio sanctorum ten opzichte van de vorige editie uit 1536. Zijdelings, in het kader van de 

bespreking van de zichtbare dimensie van de kerk, komt de editie uit 1543 ter sprake. Juist in dat jaar 

voegt Calvijn een alinea over de zichtbaarheid van de kerk toe aan zijn hoofdwerk. Verder biedt deze 

uitgave weinig nieuws met betrekking tot de gemeenschap der heiligen. Dit geldt eveneens voor de 

editie uit 1550 die verder geen aandacht krijgt. Vergeleken met eerdere uitgaven zijn daarin geen 

vernieuwingen aangebracht ten aanzien van dit thema. Op de tijdsbalk verschijnt in 1545 de tweede 

uitgave van de catechismus van Calvijn. Aan het slot van dit hoofdstuk wordt deze besproken. 

 

2.2 Context van verschijnen 

De tweede editie van de Institutie verschijnt in Straatsburg op 1 augustus 1539. De titel is licht 

gewijzigd in Institutio Christianae Religiones. Calvijn verblijft op dat moment niet meer in Geneve. 

Samen met Farel is hij na een conflict met de stadsraad over de ondertekening van de 

geloofsbelijdenis en een nieuwe regeling over de excommunicatie rondom het Avondmaal uit de 

Zwitserse stad verbannen. Zodra Calvijn na een korte tussenstop in Basel in Straatsburg arriveert, 

begint hij te preken voor enkele honderden Franse vluchtelingen. Onder zijn leiding groeit deze 

verzameling van vluchtelingen uit tot een volwaardige gemeente met een eigen predikant en 

consistorie (bestaande uit ouderlingen en diakenen die verantwoordelijk zijn het reilen en zeilen van 

de gemeente). Bovendien geeft Calvijn in deze jaren colleges in de theologie (het vakgebied Nieuwe 

Testament) aan het gymnasium van Straatsburg waar Johann Sturm rector is. Deze praktijkervaringen 

van kansel en katheder, gecombineerd met de ontmoetingen die Calvijn heeft met Martin Bucer 

wiens Romeinencommentaar hij in 1536 reeds las, beïnvloeden hem diepgaand. In de uitgaven van 

1539 is deze invloed, juist op het terrein van de ecclesiologie, merkbaar.
59

 Ook de doelstelling wijzigt 

vergeleken met 1536. De reformator is het niet meer te doen om defensio en confessio van de 

evangelische geloofsinhoud,
60

 maar het doel is nu om in een dogmatisch handboek “kandidaten in de 

heilige theologie voor te bereiden en ze te vormen voor de studie van de Heilige Schrift op zo’n wijze 

                                                             
59

 François Wendel, Calvin: Origins and Development of his Religieus Though, New York 1963, 142. 

60
 Zie § 1.2. 
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dat ze er een gemakkelijke toegang toe hebben en er ongehinderd verder in kunnen komen”.
61

 

Kortom, de oorspronkelijke catechismus voor gelovigen is in 1539 een hulpmiddel geworden voor 

studenten theologie in een academische setting.   

 

2.3 Opbouw van het werk 

In vergelijking met de vorige editie ondergaat de uitgave van 1539 – voor het eerst verschijnt de 

Institutie in folioformaat – een forse uitbreiding. De zes hoofdstukken zijn er nu zeventien geworden. 

De indeling van deze hoofdstukken is thematisch. Nieuw is dat meerdere onderwerpen die in 1536 

terloops ter sprake kwamen nu zelfstandig behandeld worden. In het kort ziet het overzicht van de 

hoofdstukken er als volgt uit: de kennis van God (1), de kennis van de mens en diens vrije wil (2), de 

wet (3), het geloof met uitleg van het Apostolicum (4), bekering (5), rechtvaardiging door het geloof 

en het nut van de werken (6), overeenkomst en verschil tussen het Oude en Nieuwe Testament (7), 

Gods predestinatie en voorzienigheid (8), het gebed met uitleg van het ‘Onze Vader’ (9), 

sacramenten algemeen (10), doop (11), maaltijd van de Heer (12), de vijf andere ceremonies die 

valse sacramenten zijn (13), de christelijke vrijheid (14), de kracht van de kerk (15), de burgerlijke 

regering (16) en het christelijke leven (17).
62

 Vier jaar later voegt Calvijn, die in navolging van 

Augustinus over zichzelf zegt “I count myself one of the number of those who write as they progress 

and progress as they write”,
63

 nog een viertal hoofdstukken toe. De oorzaak van deze uitbreiding is 

allereerst Calvijns deelname aan de godsdienstgesprekken in Regensburg, Hagenau en Worms. 

Calvijn is tijdens deze godsdienstgesprekken kritisch richting zijn katholieke gesprekspartners, 

aangezien wij het welzijn van de kerk niet op het oog hebben. Intussen verdedigt hij juist de belangen 

van de protestantse beweging, niet alleen omdat zij van de waarheid getuigen maar ook omdat zij 

veelal in een schrijnende leefsituatie verkeren. Van deze ontmoetingen “werkte hij veel gespreksstof 

nader uit in de nieuwe versie van zijn Institutio 1543”.
64

 Te denken valt aan thema’s als 

rechtvaardiging, het offerkarakter van de mis, het celibaat, het gezag van de paus en de waarde van 

menselijke tradities.
65

 Ook de toename van het aantal kerkvadercitaten springt in het oog. Basel en 

Straatsburg waren centra van de humanistische wetenschap, waar Calvijn volop toegang had tot het 

                                                             
61

 Matthieu Arnold, ‘De plaatsen waar Calvijn verbleef’, in: Herman J. Selderhuis (red.), Calvijn Handboek, 

Kampen 2008, 64. 

62
 Zie voor overzicht: Willem van ‘t Spijker, A Brief Guide to His Life and Thought, Louisville 2009, 59. 

63
 Willem van ‘t Spijker, A Brief Guide to His Life and Thought, 58. 

64
 J.M. Stolk, Johannes Calvijn en de godsdienstgesprekken, Kampen 2004, 318-326, 325. 

65
 Zie Herman J. Selderhuis, ‘Institutie’, in: Calvijn Handboek, 236. 
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klassieke bronmateriaal.
66

 Steeds blijft Calvijn in deze edities het thema van de communio sanctorum 

bespreken in het kader van de kerkleer bij de behandeling van het Apostolicum.   

 

2.4 De communio sanctorum: een nadere omschrijving 

Binnen het Calvijnonderzoek is de aandacht voor de editie 1539 gering.
67

 De reden hiervan is onder 

andere de weerbarstige weergave van de teksteditie in de Opera Selecta. Gedeelten uit 1539 die 

Calvijn heeft overgenomen in 1559 zijn moeilijk te traceren. Alleen in het voetnotenapparaat zijn 

afwijkende woorden of zinnen opgenomen, hoewel de door Calvijn gecorrigeerde en weggelaten 

tekstgedeelten ontbreken.
68

 Terecht stelt Neuser daarom dat de editie van 1539 “in groβen Teilen 

noch nie nachgedruckt worden und der Gedankengang ist im Einzelnen unbekannt”.
69

 De 

omschrijving van de communio sanctorum uit het voetnotenapparaat geef ik om deze reden volledig 

weer: 

 

“Ik merk op dat het volgende artikel, betreffende de gemeenschap der heiligen, nogal eens is 

weggelaten door oude schrijvers. Men moet dit echter niet overslaan. Als het inderdaad 

noodzakelijk is de kerk te geloven, is het op eenzelfde wijze niet overbodig uit te dragen wat 

wij geloven. Daarom denk ik dat een duidelijker uitleg over de kerk moet worden geplaatst, 

bezien vanuit de toevoeging. Daarbij zal ik eraan toevoegen dat dit belangrijk is, dat Christus 

alle gelovigen bijeen verzamelt, opdat zij allen tot een gemeenschap van goederen samen 

worden gebracht. Daarmee wordt niet ontkend dat er verschillende afzonderlijke 

genadegaven bestaan. Paulus leert immers dat de gaven van de Geest verschillen en ook dat 

zij op onderscheiden manier verdeeld worden (1 Kor. 12: 4). Evenmin is de politieke orde 

verstoord die particulier bezit voor ieder individu mogelijk maakt. Omdat het noodzakelijk is 

onder de condities van deze wereld om vrede en menselijkheid te bewaren, zijn de 

verschillende domeinen zelfstandig en onderscheiden. Maar wij beweren dat de 

gemeenschappelijke geest nauwelijks is aangeraakt door zulke onderscheidingen. Want wat 

een individu ontvangt als resultaat van Gods gave, valt alle participanten ten deel, hoewel 

Gods voorzienigheid individueel aan de een wordt gegeven en aan de ander niet. Zoals leden 
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 Zie Anthony N.S. Lane, John Calvin. Student of the Church Fathers, Edinburgh 1999, 5. 

67
 Al is in 2009 wel de eerste Engelse vertaling van de Franse editie uit 1541 (die een vertaling is van de Latijnse 

uitgave van 1539) verschenen. Zie John Calvin, Institutes of the Christian Relegion. The first English version of 

the 1541 French edition (translated by Elsie Anne McKee), Grand Rapids 2009.   

68
 Men plaatst in de zijlijn 1539* (1536) als deze editie ten opzichte van 1536 gewijzigd is. 

69
 Wilhelm H. Neuser, Johann Calvin – Leben und Werk, 333. 
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van één lichaam door een zekere onderlinge gemeenschap met elkander in alles delen, 

bezitten zij niettemin hun eigen afzonderlijke gaven en onderscheiden functies, zo, op 

eenzelfde manier deelt Paulus mee aan de Korinthiërs en de Efeziërs dat het noodzakelijk is 

dat individuen datgene wat ze ontvangen hebben delen in het voordeel van de gehele 

gemeente, want de onderverdeling vindt plaats op hetzelfde moment als het geschenk. Het is 

hierom duidelijk dat er verschillende roepingen moeten zijn, wat een voorbeschikking en 

onderscheiden uitdeling impliceert”.
70

 

 

2.5 De communio sanctorum: continuïteit en aanpassing in de omschrijving 

Calvijns omschrijving van de communion sanctorum in 1539 komt in grote lijnen overeen met zijn 

gedachten uit 1536. Calvijn blijft met behulp van de gemeenschap der heiligen een nadere explicatie 

geven van het kerkbegrip. Vanuit het perspectief van deze toevoeging wil Calvijn niets anders dan 

verduidelijken wat hij met de kerk bedoelt. Ook blijft gelijk dat de gemeenschap onderling goederen 

uitwisselt die zowel geestelijk als materieel van aard zijn. Gaven aan individuen geschonken komen 

alle participanten van de gemeenschap ten goede. En net zomin als in de vorige editie roept Calvijn in 

deze tekst op om de bestaande structuren te doorbreken. In maatschappelijk opzicht blijft de 

reformator conservatief door te zeggen dat de politieke orde die particulier bezit toestaat niet 

verstoord dient te worden. Ten slotte valt op dat Calvijn, opnieuw met een tekstverwijzing naar 1 

Korinthe 12 vers 4 en Efeze 1 vers 10 en 13 de eenheid van de communio blijft benadrukken. 

                                                             
70

 ‘Proximam particulam, de sanctorum communicatione, a veteribus fere praetermissam animadverto: quae 

tamen non negligenda est; siquidem ut necesse est nobis, ecclesiam credere, ita nec supervacuum est testari, 

qualem ipsam credamus. Itaque hic clariorem ecclesiae demonstrationem subiici puto, ab annexis sumptam. 

Nempe tantum valere illam, qua fideles omnes in se Christus recolligit, copulam, ut quadam inter se bonorum 

omnium communione cohaerescant. Quo non negatur, quin diversae sint singulis gratiae (ut Paulus divisa esse 

dona spiritus [1 Cor. 12: 4], et varie distribute docet [Eph. 4: 7]: Nec politicus ordo conturbatur, quo suas 

unicuique facultates privatim possidere permittur; ut necesse est sub elementis huius mundi, ad retinendam 

publicam pacem, ac humanitatem conservandam, propria esse distinctaque rerum dominia; sed eam 

communitatem asserimus, quae tali distinction minime impeditur. Quidquid enim donorum Dei uni obtigit, eius 

omnes fiery quodammodo participes convenit: tametsi Dei dispensation id uni sit peculiariter datum, non aliis. 

Quemadmodum unius corporis membra quadam inter se communitate participant, sunt nihilominus suae 

singulis peculiares dotes, distinctaque ministerial; nam, ut ab isto simili colligit ad Corinthios et Ephesios Paulus, 

in totius ecclesae commune bonum oportere conferri quod singuli receperunt: quia simul cum dono 

dispensation sit commissa [1 Cor. 12: 11, Eph 4: 12]: ita alibi ratiocinator, varias esse debere vocations: quia 

ordinatam et distinctam esse communicationem oporteat.’ OS V, 5 (noot a). Tekst die cursief is weergegeven in 

de vertaling komt woordelijk overeen met editie 1536.  
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Ondanks het onderscheid in en de veelheid aan ontvangen gaven is de gemeenschap één lichaam. 

Het zij daarom nogmaals gezegd: Calvijn blijft zijn opvattingen uit 1536 en 1538 rond dit thema 

onmiskenbaar trouw. 

 

In dit kader is het opvallend dat Calvijn tenminste één in het oog springende wijziging aanbrengt. De 

meest centrale passage van zijn definitie verandert hij zelfs. In de eerste editie is de gemeenschap 

der heiligen het “getal van uitverkorenen, die samen in een waar geloof in God Hem dienen en 

onderling goederen uitwisselt”.
71

 Nu, in de tweede uitgave, zegt de belijdenisformule “dat Christus 

alle gelovigen bijeen verzamelt, opdat zij allen tot een gemeenschap van goederen samen worden 

gebracht”. Waarin zit het verschil? Twee zaken vallen op. In de eerste plaats is niet de gemeenschap 

der heiligen het subject van de zin, maar krijgt Christus de actieve rol van het bijeen verzamelen 

toebedeeld. In de tweede plaats ligt niet het verkiezingsbegrip aan de basis ligt van de communio 

sanctorum, maar in plaats daarvan spreekt de reformator in algemene termen over de 

‘gemeenschap’ of kring van ‘alle gelovigen’.
72

 Hoe moeten wij deze wijziging in formulering duiden? 

Welke aanleiding heeft ze? En wat beoogt Calvijn er inhoudelijk mee?  

 

2.5.1 Christus verzamelt een gemeenschap 

Om te beginnen blijkt dat Calvijn door Christus als actief subject te beschouwen de communio 

sanctorum plaatst in het ecclesiologische perspectief van de Christus’ regering. Ganoczy merkt op dat 

voor de reformator het “erste, grundlegende, zentrale Princip der calvinischen Ekklesiologie”
73

 de 

heerschappij van Christus is. Al in 1535, zo blijkt uit het begeleidend schrijven aan koning Frans I dat 

hij bij de Institutie voegt,
74

 ziet Calvijn hoe nauw Christus’ koningschap of heerschappij met de 

ecclesiologie verband houdt. “De kerk van Christus leeft, hoe dan ook, en zij zal leven zolang Christus 

als koning zal heersen aan de rechterhand van de Vader, met Zijn hand wordt zij ondersteund, in Zijn 

hoede vindt zij bescherming en door Zijn kracht blijft zij ongeschonden in stand”.
75

 Deze verbinding 

van Christus’ regering en de ecclesiologie zet zich door in de eerste uitgave van 1536. Christus is de 

‘Leidsman’, de ‘Vorst’ of het ‘Hoofd’ die tot taak heeft de gemeenschap ‘samen te brengen’ of tot 
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 Zie § 1.4. 

72
 Vergelijk de catechismus van 1538, waar Calvijn de term ‘believers’ al gebruikt.  

73
 Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 384. 

74
 Zie § 1.2. 

75
 ‘Vixit sane Christi ecclesia et vivet, quamdiu Christus regnabit ad dexteram patris, cuius manu sustinetur, 

cuius praesidio armatur, cuius virtute roboratur.’ OS 1, 31. 
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één lichaam te laten ‘samengroeien’.
76

 In de editie van 1539 vindt er geen verandering in denken 

plaats. Opnieuw spreekt de reformator over Christus als de HEER die ‘Hoofd’ is van het ‘ene lichaam’ 

en haar ‘constitutioneert’ en ‘bijeen brengt’.
77

 Uit deze enkele voorbeelden blijkt hoezeer Calvijn 

Christus’ heerschappij aan het licht ziet komen in het bijeen verzamelen van de gemeenschap van de 

kerk. Opmerkelijk is dat hij juist in 1539 deze notie invoegt in zijn omschrijving van de communio 

sanctorum door Christus’ activiteit te omschrijven met begrippen als ‘bijeen verzamelen’ en 

‘samenbrengen’.
78

 Zeker in vergelijking met de laatste editie van 1559, waar het hoofdthema de 

‘gemeenschap met Christus’
79

 is, valt dit extra op. Stuk voor stuk passen deze termen bij het taalveld 

van de Christus’ regering. Wat motiveert Calvijn om in 1539 de communio sanctorum in dit 

ecclesiologische perspectief te plaatsen?  

 

Hoewel het moeilijk is de precieze reden te traceren, blijkt uit het bovenstaande in de eerste plaats 

dat het een logische stap is in zijn theologisch denken. Calvijn, die de communio sanctorum 

beschouwt als nadere explicatie van de ecclesiologie, wil de constituerende rol van Christus ook 

daarin een plek geven. Voor een consistent denker als Calvijn is dit allesbehalve vreemd.  

 

In de tweede plaats sluit de interpretatie van de gemeenschap der heiligen vanuit de invalshoek van 

de Christus’ heerschappij aan bij wat Calvijn elders in de Institutie schrijft over de ambtenleer in het 

kader van de christologie. Calvijn, van wie Oberman gezegd heeft dat hij de overgang vormt van een 

naturen- naar een ambtenchristologie waarbij het profeet-, priester- en koningschap centraal staat, 

koppelt het koninklijke ambt onlosmakelijk aan de regering van de kerk.
80

 Krachtig brengt 

Edmondson dit onder woorden: “Christ, as king, is the one who unites the Church to God, even as he 

gathers God’s chosen to himself, and out of this union he bestows God’s blessings on God’s 

Church”.
81

 Dit koningschap van Christus, waarvan Calvijn herhaaldelijk zegt dat het geestelijk van 
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 Christus, Dominus noster, dux sit et princeps, ac tanquam unius corporis caput; prout in ipso divina bonitate 

electi sunt, ante mundi constitutionem, ut in regnum Dei omnes aggregarentur.’ OS 1, 86. 
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 Christus dominus noster dux sit et princeps; adeoque in unum corpus coalescere, cuius ipse sit caput; prout 

in ipso ante mundi constitutionem sunt electi, ut in Dei regnum omnes aggregarentur. CO 1, 539. 
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 Elders, in het hoofdstuk over de ‘rechtvaardiging door het geloof’, legt Calvijn eveneens nadrukkelijk het 

verband tussen Christus, het Hoofd, en de heilige gemeenschap: ‘Quemadmodum enim ecclesia et sanctorum 

societas Christum habet caput, ita impiorum factio, et ipsa impietas cum suo principe nobis depingitur, qui 

summum imperium illic obtineat’. CO 1, 508. 
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 OS 5, 5, ‘Societatem Christi’.  
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 Cornelis van der Kooi, ‘Christologie’, in: Calvijn Handboek, 293. 
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aard is, geldt in de eerste plaats voor het lichaam van de kerk als geheel, en in de tweede plaats is 

het een kenmerk van elk lid van datzelfde lichaam afzonderlijk.
82

 Met het eerste bedoelt Calvijn dat 

Christus beschermend optreedt ten bate van de ecclesia tegenover gevaren als spot van vijanden, 

rampen die dreigen en aanvallen van duivelse machten. Met het laatste wil de reformator de 

gelovige ertoe aansporen zijn of haar hoop te stellen op het toekomstige leven dat nu reeds veilig is 

in de hand van Christus. Hoewel het koningschap eeuwig van duur is en het de kerk van alle tijden en 

plaatsen op deze aarde aangaat, begint de koninklijke heerschappij pas echt vanaf de hemelvaart van 

Christus.
83

 De lichamelijke verplaatsing van de locatie van de aarde naar de ruimte van de hemel die 

op dat ogenblik plaatsvindt, is geen beperking of mindering voor de gemeenschap van de kerk. 

Integendeel, zij heeft er baat bij. Voortaan oefent Christus’ zijn regering over de gelovige 

gemeenschap en over de breedte van de kosmos met een nog nadrukkelijker kracht uit.
84

 

“Hemelvaart betekent bij Calvijn dat Christus zijn koningschap heeft aanvaard en dat Hij zijn kerk nu 

al, vanuit de verborgenheid van de hemel, door Woord en Geest regeert en nabij is”.
85

 Kortom, 

Calvijns uiteenzetting over het koninklijk ambt van Christus wettigt ons om de gemeenschap van de 

kerk vanuit het perspectief van de actieve Christus’ regering te interpreteren. 

 

In de derde plaats valt de constituerende rol die Christus binnen de gemeenschap toebedeeld krijgt 

te begrijpen vanuit het verschil dat Calvijn in 1539 voor het eerst maakt tussen het geloven in de kerk 

en een kerk geloven. In aansluiting bij de kerkvader Augustinus maakt hij vanaf nu onderscheid 

tussen het ‘credere in Ecclesiam’ en het ‘credere Ecclesiam’.
86

 Door het wel of niet invoegen van het 

voorzetsel ‘in’ komt Calvijns visie op de positie van de kerk aan het licht. Nadrukkelijk zegt hij dat 

men niet kan geloven in de kerk. Het voorwerp of subject van geloof is namelijk alleen God. 

                                                             
82

 ‘Christus enim caput est, ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam 

subministrationis, secundum operationem in mensura cuiusque membri’, CO 1, 599. 
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God/Christus is de bron en basis van het heil. Hij is degene van wie de gelovige vergeving van zonden 

en eeuwig leven ontvangt. Hij is degene die de gemeenschap van de kerk soeverein regeert.
87

 De 

positie die Calvijn vervolgens aan de kerk toekent is dat zij slechts middel of voertuig van heil en 

kennis van God is. Ze is de gemeenschap van leden die door Christus, het Hoofd, bijeen is gebracht 

en Hem toebehoort.
88

 Daarom gelooft men de kerk. Wie op basis van dit onderscheid stelt dat Calvijn 

hiermee het belang van de kerkelijke gemeenschap geringschat, vergist zich. God is de heilsoorzaak, 

maar zonder de kerk kan de gelovige hierin niet delen.
89

 Met andere woorden: Calvijn schept afstand 

tussen de God en de kerk. Beiden bewegen zich niet op eenzelfde niveau. God is het heil zelf, de kerk 

dient ter realisering van het heil. Verder denkend vanuit dit onderscheid is het begrijpelijk dat de 

reformator niet de individuele gelovige of de gemeenschap in haar totaliteit, maar primair in Christus 

als subject het vertrekpunt en de basis ziet van de communio sanctorum.  

 

In de laatste plaats spelen mogelijk ook andere (sociologische) motieven een rol. Bijvoorbeeld 

voortgaande bijbels-theologische studie kunnen hem tot dit inzicht hebben gebracht.
90

 Juist in de 

periode van Straatsburg is Calvijn in zijn colleges en door het schrijven van commentaren intensief in 

de weer met de Korinthebrief waarin het gemeenschapsbegrip van de kerk een dominante plaats 

inneemt.
91

 Mogelijk heeft de primaire plaats van de Christusregering in 1539 ook een polemische 

spits.
92

 In het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk was er de hiërarchie van het pausdom. In 

confrontatie hiermee stelt Calvijn dat de gemeenschap van de kerk haar (voort)bestaan alleen dankt 

aan de daad en instelling van Christus. In communio sanctorum past daarom zowel in functies als in 

structuren geen hiërarchie, maar is ze de plaats waar de dienst aan Christus en de onderlinge dienst 

aan elkaar gestalte krijgt en gevoed wordt.  

  

2.5.2 De verbinding tussen de zichtbare en onzichtbare gestalte van de kerk 

Calvijn brengt in de definitie in de Institutie van 1539 een tweede opmerkelijke wijziging aan. Door in 

algemene termen te spreken over een ‘gemeenschap’ en ‘alle gelovigen’ maakt hij duidelijk dat de 

gemeenschap der heiligen de onzichtbare, verborgen gemeenschap van gelovigen in verbinding 

brengt met de zichtbare, empirisch waarneembare gestalte van de kerk. Om deze stellingname goed 

                                                             
87
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te begrijpen, is het waardevol de theologische plaatsbepaling van de gemeenschap der heiligen 

binnen de ecclesiologie in ogenschouw te nemen.  

 

In de eerste vijf paragrafen van het hoofdstuk over de ecclesiologie in de Institutie uit 1539 spreekt 

Calvijn over het verborgen karakter van de ecclesia. Hij ontwerpt zijn kerkleer evenals in 1536 vanuit 

het verkiezingsbegrip: het is de ‘universele gemeenschap van uitverkorenen’.
93

 Met elkaar vormen zij 

door de band van het geloof een hechte gemeenschap. Als volk van God leeft ze midden in de wereld 

en staat ze onder de heerschappij van Christus. De vergelijking met het lichaam als beeld van de ene 

verzameling van gelovigen waarover Christus de regie voert, klinkt hier ook: de gelovigen zijn als in 

één lichaam samengevoegd waarvan Christus Hoofd is.
94

 In een volgende paragraaf zegt Calvijn 

nogmaals dat wanneer hij spreekt over de ecclesia catholica dat hij daarmee de universele 

gemeenschap voor ogen heeft, waarvan er geen twee of drie bestaan. Deze verzameling van Gods 

uitverkorenen is in Christus het Hoofd samengevoegd tot leden van één lichaam.
95

 In eerste instantie 

denkt Calvijn bij het geloofsartikel van de kerk net als in 1536 dus aan theologische categorieën die 

zich aan menselijke waarneming ontrekken: de verborgen verkiezing, het mystieke lichaam, de 

heerschappij van Christus.   

 

Vanaf paragraaf acht slaat Calvijn een nieuwe weg in door voor het eerst aandacht te schenken aan 

de zichtbare, empirisch waarneembare kerk.  

 

                                                             
93

 Het voert te ver om in deze scriptie in te gaan op de vernieuwing die Calvijn in de leer van de predestinatie 
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“Vroeger was de ware kerk bijna onzichtbaar en de zichtbare kerk vals. Het is nu tijd over de 

zichtbare kerk te spreken, die wij kunnen begrijpen met onze zintuigen om aan te geven welk 

oordeel wij over haar moeten hebben”.
96

  

 

Via deze dimensie van de ‘zichtbaarheid’ benadert Calvijn de kerk op een andere manier. Minstens 

op twee aspecten wijst hij. Om te beginnen valt onder de ‘zichtbaarheid’ het kerkelijke instituut. 

Centraal staat hierin de verkondiging van het Woord van God, gecombineerd met de bediening van 

de sacramenten van doop en avondmaal in overeenstemming met de instelling van Christus.
97

 Reeds 

in 1536 zag Calvijn de kerk door de bediening van het Woord en de sacramenten zo nu en dan in de 

zichtbaarheid treden.
98

 Nu, in de Straatsburgse periode, spreekt hij er niet alleen frequenter over 

maar bovendien zet hij deze notie sterker aan. “Hierdoor krijgt de kerk voor ons een gezicht en rijst 

ze duidelijk voor onze ogen op”.
99

 In het verlengde hiervan kent Calvijn in 1539 groter betekenis toe 

aan het instituut van de kerk, zoals dat gestalte krijgt in het functioneren van de ambten, het leven in 

lijn met een kerkorde en een kerkelijke rechtspraak in de vorm van tucht.
100

 Vervolgens, en dat is het 

tweede aspect, benoemt Calvijn vanaf 1543 via de dimensie van de ‘zichtbaarheid’ ook de 

imperfectie van de kerk. Ze is een gemengde gemeenschap. Onder de deelnemers aan de eredienst, 

de dopelingen en avondmaalsgangers bevinden zich naast de verzameling van gelovige leden ook 

een veelheid aan hypocriete leden die niets met Christus hebben behalve de naam en de uiterlijke 

schijn. Zeer veel zijn er eergierig, hebzuchtig, afgunstig en kwaadzuchtig, waarvan sommigen met een 

verkeerd leven een lange tijd getolereerd worden; ofwel omdat ze niet wettig en overtuigend te 

veroordelen zijn, ofwel omdat er niet altijd een behoorlijke discipline van tucht heerst als zou 

moeten.
101

 Calvijn sluit uit dat mensen vast kunnen stellen of iemand huichelaar is of oprecht 
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gelovige. Terwijl er enerzijds hypocriete leden zich binnen de ‘zichtbare’ gemeenschap bevinden, zijn 

er anderzijds naar Gods verborgen electie zowel schapen buiten als wolven binnen de kerk, zegt hij in 

aansluiting bij Augustinus.
102

 Deze imperfectie van de gemeenschap blijft bestaan gedurende haar 

gehele periode op aarde, “aangezien de Heere verklaart dat de kerk tot de oordeelsdag te lijden zal 

hebben van het kwaad dat ze onder de last van vermenging met de goddelozen gebukt gaat, is het 

dus zinloos dat zij een kerk zoeken waarop geen vlekje zit”.
103

 Realiteitszin brengt Calvijn er kennelijk 

toe de dimensie van ‘zichtbaarheid’ te benoemen. 

 

Zonder uitgebreid op de achtergronden en redenen in te gaan, komt de vraag naar boven wat Calvijn 

motiveert om de dimensie ‘zichtbaarheid’ te bespreken. Verschillende omstandigheden zetten hem 

hiertoe aan. Opmerkelijk is, zeker voor iemand als Calvijn die doorgaans de Schrift als enige norm 

voor de christelijke leer beschouwt
104

, dat niet voortgaande bijbels-theologische studie hem bij het 

begrippenpaar ‘zichtbaar/onzichtbaar’ brengt. Deze terminologie ontbreekt immers in de bijbelse 

geschriften.
105

 Wel gaat de theologiegeschiedenis in personen als Cyprianus, Augustinus en Luther de 

reformator in dit spoor voor. Er zijn in de Straatsburgse jaren bovendien de regelmatige contacten 

met Martin Bucer, die Calvijn won voor de gedachte van een kerkelijke tucht alsook voor de 

pluriformiteit van de ambten.
106

 Vervolgens kan het niet anders of ook de eigen praktijkervaring die 

de reformator opdoet in de vluchtelingengemeente stimuleren hem om zijn gedachten over Woord 

en sacramenten, zichtbaarheid en verborgenheid, electi en huichelaars aan te scherpen en 

vervolgens te publiceren. Verder kan de voortgaande confrontatie met de doperse groepering  en de 

roomse kerk niet ongenoemd blijven. Om de laatste te beginnen: de roomse traditie legt alle nadruk 

op de zichtbare gestalte van de kerk: het heil gaat volledig op in de ambtelijke structuur en het 

sacramentele heilsinstituut. De zichtbare kerk krijgt hiermee een uiterst geladen betekenis: ze is ten 

diepste Christus zelf. In het licht hiervan pleit Calvijn ervoor om de kerk te zien als onzichtbare, 
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mystieke gemeenschap van electi die door het geloof gaan participeren in het heil van Christus. De 

doperse beweging legt daarentegen alle nadruk op de geestelijke beleving van het geloof: de Geest 

staat in direct contact met het innerlijk van de gelovige. Enkel het woord van de Schrift dat van 

buitenaf tot de gelovige komt, is onvoldoende. Men zoekt naar een kerkmodel van onderop waarin 

ruimte is voor directe omgang met de Geest. In confrontatie met deze doperse radicalen benadrukt 

Calvijn de zichtbare dimensie van de kerk: buiten de bedding van de gemeenschap, van het Woord, 

het sacrament en het ambt en een ordelijk kerkelijk leven kan de gelovige niet.
107

 De uitwendige kerk 

is dus allerminst gelijk te stellen aan ‘onbelangrijk’ of ‘minder essentieel’. Ze is evenzeer theologisch 

geladen: via de zichtbare kerk nodigt God de gelovige tot het heil in Christus en bewaart Hij de 

gelovige daarin. 

  

Terug naar de theologische plaatsbepaling. Op de route van uitleg ligt tussen de onzichtbare en 

zichtbare kerk in paragraaf zes de communio sanctorum. We stoten hier op de vraag: waar 

lokaliseren wij de gemeenschap der heiligen: bij de verborgen of bij de zichtbare kerk? Er valt in 

Calvijns gedachtegoed een spanning waar te nemen. Aan de ene kant is er aanleiding om te denken 

dat de communio sanctorum in 1539 blijft samenvallen met de verzameling van uitverkorenen. In zijn 

ontwerp spelen immers ‘het bijeen verzamelen van de gelovigen’, het ‘delen in de genadegaven van 

de Heilige Geest’ en het ‘niet verstoren van de politieke orde’ een belangrijke rol. Stuk voor stuk zijn 

dit onzichtbare, geestelijke categorieën. Aan de andere kant wekt Calvijn meer dan eens de suggestie 

dat de heilige gemeenschap te verbinden is met de zichtbare kerk. Hoewel het de reformator om de 

oprechte gelovigen blijft gaan, hanteert Calvijn in 1539 niet meer de term ‘uitverkorenen’ die 

verborgenheid impliceert, maar de algemene benaming ‘gelovigen’. En behalve de geestelijke 

genadegaven zijn er ook de ‘materiële’ goederen die zich moeilijk aan de menselijke waarneming 

laten onttrekken. Gemeenschap zelf veronderstelt bovendien een empirisch waarneembare 

ontmoeting van de leden, waarbij men de gaven onderling uitwisselt. Kortom, zowel de structuur van 

de tekst als de inhoudelijke bespreking van de communio sanctorum leggen een interne spanning 

bloot. Wat is hiervoor een juist interpretatiekader? 

 

Het voorbeeld van een lichtreclame kan helpen om Calvijn te interpreteren. Letters van een 

lichtreclame worden zichtbaar zodra de elektrische stroom is ingeschakeld en anders niet.
108

 Bij 
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Calvijn heeft de kerk een onzichtbare en een zichtbare zijde. Echter, de onzichtbare zijde blijft niet 

voortdurend verborgen. Net als bij een lichtreclame ziet Calvijn de onzichtbare dimensie van de kerk 

zichtbaar worden in de communio sanctorum. Met andere woorden: de onzichtbare kring van 

gelovigen treedt als communio in de zichtbaarheid. De communio is een dynamische werkelijkheid: 

“sie vollziehe sich als communiocatio, in Raum und Zeit”.
109

 Vervolgens beweegt deze heilige 

gemeenschap zich binnen het grotere kader van de zichtbare kerk. Met andere woorden: bij de 

gemeenschap der heiligen gaat het in feite om de onzichtbare kerk van uitverkorenen, zij het in haar 

gestalte van zichtbaarwording binnen de zichtbare kerk.
110

 Zo brengt Calvijn via de communio 

sanctorum een synthese aan tussen de onzichtbare en zichtbare zijde van de kerk. Deze interpretatie 

doet om te beginnen recht aan de spanning die we aantroffen in zowel de plaatsbepaling als de 

inhoudelijke weergave van paragraaf zes. Vervolgens sluit interpretatie ook aan bij een fundamenteel 

gegeven in Calvijns theologie, namelijk dat de kerk één is. Feitelijk is voor Calvijn de belijdenis 

communio sanctorum daarom een heel belangrijk artikel. Hoewel hij zelf zegt dat de formule weinig 

anders wil dan de kerk nader omschrijven, integreert zij op theologisch niveau de zichtbare en 

onzichtbare dimensie tot de ene kerk. Ze mag daarom niet gemakkelijk over het hoofd gezien 

worden. Calvijn brengt overigens ook op andere plaatsen een synthese aan tussen beide dimensies 

van de ene kerk. Een voorbeeld hiervan is de metafoor van de kerk als moeder die Calvijn voor het 

eerst in 1539 gebruikt.
111

 Ganoczy stelt zelfs dat Calvijn door middel van de metafoor van de kerk als 

moeder zonder de term zichtbaar te gebruiken ondertussen geheel en al over de zichtbare kerk 

spreekt.
112

 Deze interpretatie is onjuist. Volgens Calvijn wordt de gelovige dankzij de kerk als moeder 

opnieuw geboren tot het onsterfelijke leven: in haar schoot ontvangen wij het leven, dankzij haar 

worden wij gered, aan haar borst moeten wij gevoed worden en zo bij de schat van de genade 

bewaard worden. Beter is daarom de interpretatie dat Calvijn met de ‘moeder’-metafoor hetzelfde 

                                                                                                                                                                                              

de verborgen werkelijkheid van Gods heil/verkiezing leeft. Anderzijds is er ook, aldus Barth, de kerk die men 
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doet als bij het geloofsartikel van de communio sanctorum. Hij beschrijft er de onzichtbare dimensie 

van de kerk mee die zichtbaar wordt binnen het brede kader van de zichtbare kerk. Zo brengt hij niet 

alleen via de communio sanctorum maar evenzeer via de ‘moeder’-metafoor beide dimensies van de 

ene kerk bij elkaar. 

 

2.6 Houding ten opzichte van de patres 

Voor Calvijn is de communio sanctorum een cruciaal geloofsartikel, want zij benoemt Christus’ 

heerschappij over de ecclesia en zij verbindt de dimensie van zichtbaarheid en onzichtbaarheid 

samen tot een kerk. Juist in dit kader valt de uitspraak over de kerkvaders op, waarmee Calvijn 

paragraaf zes opent: 

 

“Ik merk op dat het volgende artikel, betreffende de gemeenschap der heiligen, nogal eens is 

weggelaten door oude schrijvers. Men moet dit echter niet overslaan”.
113

  

 

Bij ‘oude schrijvers’, ‘kerkvaders’ of ‘patres’ denkt Calvijn aan vroegchristelijke theologen uit het 

tijdvak van de eerste tot de zesde eeuw. Zij genoten voor hem gezag in hun spreken over God, mens 

en wereld.
114

 De vraag doet zich voor waarom Calvijn het nodig acht er melding van te maken dat de 

patres aan het geloofsartikel van de communio sanctorum voorbijgaan. Wie enkel door de bril van 

recent onderzoek Calvijns opmerking beziet, kan zijn kritiek wellicht moeilijk plaatsen. Immers, het 

artikel van de gemeenschap der heiligen treffen wij pas voor het eerst aan in tekstvarianten van het 

Apostolicum die stammen uit het einde van de vijfde en het begin van de zesde eeuw.
115

 Vanuit deze 

inzichten lijkt het allerminst verbazend dat de belijdenisformule bij vroegchristelijke theologen uit 

het tijdvak van de eerste tot de vijfde eeuw ontbreekt. In deze periode was communio sanctorum 

eenvoudigweg nog geen vaste theologische uitdrukking. Calvijn is niet op de hoogte van de recente 

inzichten betreffende het ontstaan van het Apostolicum in het algemeen en de formule van de 
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 ‘Proximam particulam, de sanctorum communicatione, a veteribus fere praetermissam animadverto: quae 

tamen non negligenda est’, OS V, 5 (noot a). 

114
 Zie Paul van Geest, Eginhard Meijering en Liuwe Westra, De Status van de Kerkvaders. Geschiedenis, 

thema’s, perspectief, Zoetermeer 2009, 11, 105-108. 

115
 Liuwe H. Westra, The Apostles’ Creed, 115-118. Tekstfragmenten geven aanleiding om te denken dat de 

termen communio sanctorum aanvankelijk de omgang van kerkleden met de sacramenten van doop en 

eucharistie verwoordde. Vgl. J.N.D. Kelly, Early Christian Creeds, 390-391. Zie ook de opmerkingen bij de 

‘Inleiding’.  
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communio sanctorum in het bijzonder.
116

 Uit zijn woordkeuze blijkt zelfs – hij gebruikt termen als 

‘weglaten’ en ‘overslaan’ – dat hij de patres er van verdenkt wel op de hoogte te zijn van de 

belijdenisformule van de communio sanctorum, maar niettemin het geloofsartikel bewust te 

negeren, alsof het overbodig zou zijn. Intussen blijft daarom de vraag staan waarom Calvijn vanaf 

1539 het nodig acht deze opmerking over de kerkvaders in te voegen. 

 

In de eerste plaats is voor Calvijn, die schrijft en denkt in een klimaat dat gestempeld wordt door het 

humanistische ideaal van bronnenstudie (ad fontes), iedere verwijzing naar de patres een blijk van 

achting. Zeker in de context van Straatsburg, waar Calvijn volop toegang heeft tot bronnenmateriaal, 

is dit het geval. Lane stelt dat alle verwijzingen naar de kerkvaders, ook al is er geen sprake van bijval 

maar van afkeuring, een teken zijn van respect.
117

 Fundamenteler is, in de tweede plaats, dat de 

verwijzing in paragraaf zes illustreert dat de kerkvaders weliswaar respect verdienen, maar nooit het 

hoogste gezag bezitten. Dat komt alleen aan Christus toe. Doorgaans voegt Calvijn aanhalingen van 

patres in om, in debat met de toenmalige westerse kerk en de doperse beweging, de continuïteit 

tussen de vroege kerk en de evangelische beweging te onderstrepen. Citaten hebben een polemisch 

doel.
118

 Typerend voor deze omgang met de patres is een passage uit het al eerder genoemde 

schrijven van Calvijn aan koning Frans I in 1535:
119

  

 

“Bovendien stellen zij op een schandelijke manier de vaders tegenover ons. Ik bedoel de 

schrijvers uit de oudheid, die nog in een betere tijd leefden. Net alsof zij de aanhangers van 

hun goddeloosheid zouden zijn. Indien de strijd beslist moest worden om het gezag van deze 

vaders, dan zou de overwinning grotendeels ons toekomen”.
120

 

 

In confrontatie met zijn tijdgenoten claimt Calvijn dat de kerkvaders grotendeels aan zijn zijde staan. 

Juist op het terrein van de ecclesiologie blijken vroegchristelijke theologen voor Calvijn een gids en 
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 Methodisch is het daarom onjuist Calvijn langs de lat van de deze hedendaagse resultaten te leggen 

(anachronisme). 

117
 Lane stelt met het oog op citaten uit geschriften van de patres: ‘Citation, even in disagreement, is a mark of 

respect’. Zie Anthony N.S. Lane, John Calvin, 32. De studie van Lane geeft overigens goed zicht op de bedoeling, 

de methode en de status van kerkvaderverwijzingen in Calvijns Institutie, zie met name 1-66. 

118
 Anthony N.S. Lane, John Calvin, 11, 32. 

119
 Zie hiervoor ook § 1.2 en § 2.5. 

120
 ‘Praeterea calumniose nobis Patres opponunt (antiquos et melioris adhuc saeculi scriptores intelligo) ac si 

eos heberent suae impietatis suffragatores, quorum autoritate si dirimendum certamen esset, melior victoriae 

pars ad nos inclinaret’, OS 1, 27. 
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voorbeeld te zijn.
121

 Belangrijke bouwstenen voor zijn kerkleer voert hij terug op kerkvaders. Ter 

onderbouwing reik ik enkele voorbeelden aan. (1) In zijn pleidooi om niet te spreken over ‘credere in 

Ecclesiam’ maar over ‘credere Ecclesiam’ weet Calvijn zich gesteund door de patres. Concreet noemt 

hij Cyprianus en Augustinus die expliciet aangeven dat het artikel van de kerk zonder het voorzetsel 

‘in’ omschreven dient te worden. Ook brengt hij de geloofsbelijdenis van Nicea in die hij als volgt 

interpreteert: het document spreekt op woordniveau wel over ‘credere in Ecclesiam’ maar bedoelt 

inhoudelijk ‘credere Ecclesiam’.
122

 (2) Niet anders is het bij een andere bouwsteen voor Calvijns 

ecclesiologie, namelijk de metafoor van de kerk als ‘moeder’. Zonder hem bij name te noemen, 

ontleent de reformator deze uitspraak aan Cyprianus.
123

 (3) Ook voor de notie van de imperfectie van 

de kerk gedurende haar aardse periode zoekt Calvijn aansluiting bij Augustinus. Te denken valt aan 

de uitspraak dat er zowel schapen buiten als wolven binnen de kerk verkeren. Ook de koppeling van 

de imperfecte kerkelijke gemeenschap aan de gelijkenis van het tarwe en het onkruid uit Mattheüs 

13 is van deze kerkvader afkomstig.
124

 Stuk voor stuk maken deze voorbeelden duidelijk dat Calvijn 

voor de bouwstenen van zijn ecclesiologie dankbaar put uit het bronmateriaal van de patres. Des te 

opmerkelijker is zijn kritische opmerking in de bespreking van de communio sanctorum. Vanwaar 

deze afkeuring in 1539? Opnieuw helpt Calvijns schrijven aan koning Frans I ons verder. Er is voor 

Calvijn een fundamenteel verschil: niet de geschriften van de patres maar Christus is de hoogste bron 

van autoriteit. 

 

“Maar wij houden ons op deze manier met hun [dat van de patres] geschriften bezig, dat we 

altijd bedenken dat alles het onze is, om ons te dienen en niet om erdoor beheerst te 

worden. Wij zijn immers van Christus alleen (1 Kor. 3: 21). Zonder uitzondering moet Hij in 

alles gehoorzaamd worden.”
125
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 Zie Irena Backus, ‘Calvijn en de Kerkvaders’, in: Calvijn Handboek, 158. 

122
 CO 1, 537, 538, ‘Nam symbolum nicaenum, qualiter in Ecclesiastica Historia recitatur, praepositionem addit. 

Simul tamen ex scriptis veterum animadvertere licet, fuisse olim citra controversiam receptum, ut dicerent se 

ecclesiam credere, non in ecclesiam. Non enim sic modo loquuntur Augustinus et Cypriani sed diserte quoque 

annotant loquutionem fore impropriam, si praepositio attexatur’. Zie ook § 2.5. 

123
 Cyprianus zegt over de ecclesia: ‘Yet one is the head-springing, one the source, one the mother who is 

prolific in her offspring, generation after generation: of our womb we are born, of her milk are we fed, from her 

Spirit our souls draw their life-breath’. Zie Cyprian, De Lapsis and De Ecclesiae Catholicae Unitate (text and 

translation by Maurice Bevenot), Oxford 1971, 67. 

124
 Zie voetnoot 105. Vgl. CO 1, 546. 

125
 ‘Sic tamen in eorum scriptis versamur, ut semper meminerimus omnia nostra esse, quae nobis serviant, non 

dominentur, nos autem unius Christi (1 Kor. 3) cui per omnia sine exceptione parendum sit.’  OS 1, 27 
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Kennelijk acht Calvijn een opmerking van afkeuring richting de patres, die als hij humanistisch 

geleerde niet alleen hoog acht maar die hij evenzeer als theologische gidsen beschouwt in de 

ontwikkeling van zijn eigen theologische gedachtegoed, op zijn plaats om te laten zien dat zij tekort 

zijn geschoten in hun omschrijving van de catholica ecclesia door in hun geschriften geen aandacht te 

schenken aan de communio sanctorum. Het feit dat zij het belang van de formule niet onderkend 

hebben, rekent Calvijn hen zwaar aan. Zelf kan hij aan het belijdenisartikel niet voorbijgaan. De Bijbel 

nodigt hem uit er aandacht aan te schenken. Zowel de Bijbeltekst uit 1 Korinthe 12: 4 alsook de 

metafoor uit de Efezebrief van de kerk als ‘lichaam’ domineren zijn tekst in paragraaf zes. Uiteindelijk 

geeft hij hiermee richting zijn opponenten aan dat het hem te doen is om een zo volledig mogelijke 

omschrijving van de kerk. De toevoeging van de communio sanctorum maakt inzichtelijk wat de kerk 

in wezen is. Juist hierin blijkt gehoorzaamheid aan Christus en Zijn kerk. 

 

2.7 De tweede catechismus uit 1545 

Op de tijdsbalk verschijnt in het jaar 1545 de tweede catechismus. Het is de Latijnse vertaling van de 

Franse uitgave uit 1542 Le Catechisme de l’Eglise de Geneve. Calvijn schrijft de catechismus na zijn 

Straatsburgse ballingschap, waar hij in de contacten met Bucer kennis had gemaakt met de meer 

populaire vraag- en antwoordvorm. Aangezien de eerste catechismus niet voldeed als leerboek voor 

de catechese, hoopt Calvijn met deze eenvoudigere methode de jonge generatie beter te bereiken. 

De catechismus bestaat uit 373 vragen verdeeld over 55 zondagsafdelingen. Evenals bij de 

catechismus uit 1538 gebruikt Calvijn deze uitgave niet alleen als onderwijsmateriaal maar hij wil 

evenzeer het gemeenschappelijk geloof met andere kerken verwoorden.
126

 Inhoudelijk meldt hij over 

de gemeenschap der heiligen in vraag en antwoord 98 het volgende: 

 

Dienaar: wat houdt de gemeenschap der heiligen in? 

Leerling: deze drukt de eenheid tussen alle leden van de kerk uit en doet ons begrijpen, dat 

alle goed, dat onze Here aan zijn kerk doet, bestemd is tot heil van elk van zijn gelovigen, die 

allen met elkaar gemeenschappelijk hebben.
127
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 Zie Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker, Johannes Calvijn, 98. Deze catechismus heeft bovendien 

overal in Europa onder de gereformeerden breed ingang gevonden. Zie K. Zwanepol, Belijdenisgeschriften voor 

de Protestantse Kerk in Nederland, Zoetermeer 2004, 105. 

127
 ’98. Quid autem valet illud, quod continuo de sanctorum communion addittur? – Ad exprimendam clarius, 

quae inter ecclesiae membra est, unitatem, hoc positum est. Simul indicator, quidquid beneficiorum largitur 

Deus ecclesiae, in communion omnium bonum spectare: cum inter se omnes communionem hebeant.’ OS 2, 

89. 
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In de eenvoudige en beknopte formulering – Calvijn houdt meer dan in zijn vorige uitgave rekening 

met het niveau van de jonge generatie – vallen twee zaken op. Allereerst drukt de communio 

sanctorum de unitas uit die er is onder de leden van de kerk. In vraag en antwoord 97 heeft Calvijn 

reeds gezegd dat alle gelovigen samen één lichaam vormen onder het gezag van één Hoofd. Dat is de 

reden waarom er geen verschillende kerken zijn. Er is slechts één kerk verspreid over de gehele 

wereld.
128

 Nu, in vraag en antwoord 98, concretiseert Calvijn datgene wat de leden 

gemeenschappelijk hebben, namelijk het ‘goed’ dat de Here uitreikt. Evenals in de Institutie van 

1536
129

 spits Calvijn de unitas van de leden toe op het participeren in het ‘goed’ van de vergeving van 

zonden. Niemand ontvangt vergeving van zonden, indien hij niet eerst behoort tot en volhardt in de 

eenheid en de gemeenschap van het lichaam van Christus.
130

 Ten tweede valt op dat Calvijn voor 

‘goed’ dat de gemeenschap ontvangt niet de Latijnse term bonum maar beneficia gebruikt. Dit 

betekent dat Calvijn aan de term ‘goed’ een geestelijke betekenis toekent. In vraag en antwoord 103 

benoemt Calvijn de vergeving van God als de beneficia Dei.
131

 Bovendien betekent dit dat Calvijn in 

deze uitgave van de catechismus kiest voor een terminologie die in de Institutie van 1559 een 

belangrijke rol zal gaan spelen. In paragraaf 3.5 krijgt de keuze voor de term beneficia daarom een 

uitgebreide bespreking. 

 

2.8 Samenvatting 

In de editie van 1539, waar de invloed van de Straatsburgse periode merkbaar is, blijft Calvijn in 

hoofdlijnen zijn ontwerp van de communio sanctorum uit 1536 trouw: het is een nadere explicatie 

van het kerkbegrip: de gemeenschap van gelovigen wisselt onderling geestelijke en materiële 

goederen uit. Opvallend is de wijziging die Calvijn evenwel aanbrengt. Om te beginnen krijgt Christus 

als het actieve subject de taak van het bijeen verzamelen toebedeeld. De communio sanctorum staat 

in het ecclesiologische perspectief van Christus’ regering doordat Christus een actieve, 

constituerende rol wordt toegewezen. Ook wisselt Calvijn het verkiezingsbegrip in voor de algemene 

benaming van ‘alle gelovigen’. Deze algemene termen uit de definitie maken duidelijk dat de 
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 ‘Ita omnes in unum corpus coalescere oportere, ut una sit ecclesia per totum orbem diffusa: non plures’, OS 

2, 89. De opvatting dat de communio sanctorum leeft onder het gezag van Christus sluit aan bij de Institutie van 

1539 waar Christus de gemeenschap constitueert en regeert. Vgl. § 2.5.1.    

129
 Zie voor de bespreking hiervan § 1.5. 

130
 Quia eam nemo consequitur, quin (…) et unitatem com Christi corpora perseverantur ad finem usque colat’, 

OS 2, 90.   

131
 ‘Quantum ad nos, nihil nobis compensationis suppetit, quod Deo afferamus: sed ex mera eius liberalitate, 

fratuitum hoc beneficium recipimus’, OS 2, 90. 
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communio sanctorum de onzichtbare, verborgen gemeenschap van uitverkorenen samenbrengt met 

de zichtbare, empirische gestalte van de ene kerk. Met de opmerking van afkeuring richting de 

patres, die Calvijn als  humanistisch geleerde niet alleen hoog acht maar die hij evenzeer als 

theologische gidsen beschouwt met betrekking tot zijn eigen standpunt, geeft Calvijn aan dat zij 

tekort zijn geschoten in hun omschrijving van de catholica ecclesia. Juist de toevoeging van de 

communio sanctorum maakt inzichtelijk wat de kerk van Christus in wezen is. De catechismus van 

1545, waarin Calvijn de eenvoudiger vraag en antwoordmethode hanteert, benadrukt de unitas van 

de heilige gemeenschap doordat de leden delen in de beneficia Dei van de vergeving van de zonden. 
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3 ONTWIKKELING IN LATERE EDITIES – INSTITUTIE 1559 

 

 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk brengt de veranderingen in beeld die Calvijn in de laatste uitgave van de Institutie uit 

1559 aanbrengt. De opbouw van het hoofdstuk is gelijk aan de beide voorgaande hoofdstukken: na 

de beschrijving van de context van verschijnen volgt een paragraaf over de opbouw van het werk en 

een paragraaf waarin Calvijns beschrijving van de communio sanctorum onderzocht wordt. 

 

3.2 De context van verschijnen 

De laatste editie van de Institutie, door Cottret een ‘kathedraal, gebouwd voor eeuwen’
132

 genoemd, 

komt op 1 augustus 1559 uit. Bij de verschijning ervan is Calvijn alweer achttien jaar teruggekeerd in 

de stad Geneve. Van meet af aan neemt hij daar de opbouw van het verwaarloosde gemeentewezen 

ter hand. In dit kader verschijnt er weldra een ontwerp van een kerkorde en een nieuwe catechismus 

van zijn hand.
133

 Ondanks aanhoudende tegenstand van een groep Geneefse inwoners onder leiding 

van Aimé Perrin ijvert Calvijn voor toezicht over de levensstijl van de leden door het consistorie van 

de gemeente in de vorm van tucht. Ook is Calvijn gedurende deze periode met meerdere personen 

buiten Geneve in debat. Te denken valt aan Sèbastien Castellio met wie hij discussieert over de 

hemelvaart van Christus (1544). Met Jérôme Bolsec heeft Calvijn een controverse over de 

predestinatieleer (1551). Bekend is de veroordeling tot de verbrandingsdood van Michuel Servet, de 

Spaanse arts die het dogma van de drie-eenheid publiekelijk ontkende (1553).
134

 Op veel geduldiger 

toon is Calvijn in gesprek met verschillende theologen uit de Zwingliaanse en Lutherse traditie over 

het Heilig Avondmaal. Belangrijke uitbreidingen in de editie van 1559 zijn te danken aan deze 

verschillende theologische debatten. Een hoogtepunt voor Calvijn is de oprichting van de ‘Academia 

Genevensis’ (1559). De jarenlange theologische en kerkpolitieke inzet van de reformator wordt met 

de stichting van deze academische school, die al spoedig een geestelijk centrum wordt met het oog 

de verbreiding van het calvinistische gedachtegoed binnen Europa, bekroond.
135

 De doelstelling van 

de Institutie in 1559 sluit, evenals in 1539, naadloos bij de academische setting aan. Calvijn wil niets 
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 Bernard Cottret, Calvijn. Biografie, 312. 

133
 Zie § 2.7. 

134
 Zie voor een evenwichtige omschrijving van het conflict en Calvijns rol hierin: A. Baars, Om Gods 

verhevenheid en Zijn nabijheid. De Drie-eenheid bij Calvijn, Kampen 2004, 149-152. 

135
 Zie voor een kort overzicht van de tweede Geneefse periode van Calvijn: Alexandre Ganoczy, ‘Jean Calvin 

(1509-1564)’, in: H. Fries & G. Kretschmar, Klassiker der Theologie (Band I), Munchen 1981, 329-335.  
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liever dan de ‘zuivere leer van de godzaligheid’ grondig uiteenzetten om zo “kandidaten in de heilige 

theologie voor te bereiden en te instrueren voor de lezing van Gods Woord, zodat zij een 

gemakkelijke toegang daarin verkrijgen en zonder in hun schreden belemmerd te worden daarin 

kunnen voorgaan”.
136

 Hoewel hij van voorgaande edities allerminst spijt heeft, zegt Calvijn nu voor 

het eerst tevreden te zijn over de opbouw en indeling de Institutie.
137

 De omstandigheden van 

schrijven zijn voor de reformator allesbehalve gemakkelijk. Even dacht hij dat door een vierdaagse 

koorts de dood naderde.
138

 Echter, met veel krachtinspanning weet hij het boek te voltooien. Vijf jaar 

later, in 1564, sterft Calvijn na een werkzaam leven op 55-jarige leeftijd. Naar eigen wens wordt hij 

op een onbekende plaats in Geneve begraven. “Der prophet der Ehre Gottes wollte nicht verehrt 

werden”.
139

 

 

3.3 Opbouw van het werk 

Vergeleken met de eerste uitgave is de laatste Institutie vierenhalf keer zo groot geworden, terwijl 

het hoofdstuk over de ecclesiologie zelfs achtmaal zo omvangrijk is. Permanente studie van de 

exegese en de patres alsook theologische discussies met tijdgenoten zijn hiervan de belangrijkste 

oorzaak. Ook herschikt Calvijn de stof in 1559 zodanig dat er in feite sprake is van een nieuw werk.
140

 

Nu bestaat de Institutie uit vier boeken, verdeeld over tachtig hoofdstukken, die vervolgens in een 

veelheid aan paragrafen onderscheiden zijn. De opbouw is trinitarisch. In het eerste boek omschrijft 

Calvijn het geloof in God de Schepper. Thema’s als de drie-eenheid, de scheppingsgeschiedenis, de 

mens als beeld van God en de voorzienigheid staan centraal. Het tweede boek brengt de kennis van 

God de Zoon ter sprake. Hierin komen deelonderwerpen als Adams val, de erfzonde, de wet, de 

verlossing in Christus, de openbaring van Christus onder de joodse wet en de doorbraak ervan onder 

het Evangelie, het profeet-, priester-, en koningschap van Christus, en Christus’ verlossingsdaden in 

kruis, opstanding en hemelvaart, aan de orde. In het derde boek gaat het over de persoon en het 

werk van God de Heilige Geest. Calvijn besteedt hier aandacht aan het geloof, de bekering, het 

christelijk leven dat bestaat uit kruisdragen, zelfverloochening en overdenking van het toekomstige 

leven, de rechtvaardiging door het geloof, de christelijke vrijheid, het gebed, de verkiezing en de 

laatste opstanding. Ten slotte behandelt het vierde boek de hulpmiddelen waardoor God de gelovige 
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 ‘Porro hoc mihi in isto labore propositum fuit, sacrae Theologiae candidatos ad divini verbi lectionem ita 

praeparare et instuere, ut et facile ad eam aditum habere, et inoffenso in ea gradu pergere queant’, OS III, 6. 
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 ‘Etsi autem laboris tunc impensi me non poenitebat: nunquam tamen mihi satisfeci, donex in hunc ordinem 

qui nunc proponitur digestum fuit’, OS III, 5. 

138
 ‘Quod proxima hyeme dum existimabam a febre quartana mortem mihi denuntiari’, OS III, 5.  

139
 Alexandre Ganoczy, ‘Jean Calvin (1509-1564)’, in: H. Fries & G. Kretschmar, Klassiker der Theologie, 335. 

140
 Zie Herman J. Selderhuis, ‘Institutie’, in: Calvijn Handboek, 237. 
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tot de gemeenschap met Christus nodigt en daarin bewaart. Vele pagina’s wijdt de reformator aan 

de kerk, de ambten, de dwaling van het pausdom, de tucht, de sacramenten van doop en avondmaal 

en de burgerlijke overheid. De communio sanctorum behandelt Calvijn in het vierde boek. 

 

3.4 De communio sanctorum: continuïteit en aanpassing in de omschrijving 

Hoe spreekt Calvijn in de laatste editie over de gemeenschap der heiligen? Welke verschuivingen zijn 

er ten opzichte van voorgaande edities waar te nemen? En wat zijn de continue lijnen? In de centrale 

passage over dit onderwerp schrijft hij: 

 

“Overigens heeft het artikel in de apostolische geloofsbelijdenis ook wel betrekking op de 

uiterlijke kerk, zodat ieder van ons zich aan de broederlijke eensgezindheid met alle kinderen 

Gods heeft te houden, aan de kerk het gezag moet verlenen dat zij verdient, kortom, dat hij 

zich als een schaap van de kudde moet gedragen. Daarom wordt ook de term ‘gemeenschap 

der heiligen’ eraan toegevoegd. Weliswaar wordt dit stukje nogal eens weggelaten door de 

oude schrijvers, maar toch mag men het niet overslaan, omdat het heel goed het karakter 

van de kerk tot uitdrukking brengt. Het is alsof er gezegd wordt dat de heiligen zich op zo’n 

wijze tot de gemeenschap van Christus verenigen dat zij elkaar laten delen in alle weldaden 

die God hun bewijst.” 
141

 

 

Meerdere elementen die Calvijn van meet af aan bespreekt bij de behandeling van de communio 

sanctorum keren terug in 1559. Steevast behandelt hij de gemeenschap der heiligen als een 

geloofsartikel uit het Apostolicum dat de formule over de kerk nader expliciteert. Ook zegt Calvijn in 

iedere editie dat deze onderlinge gemeenschap de maatschappelijke orde in geen enkel opzicht 

aantast. De opmerking over de patres uit 1539 – zij negeren de communio sanctorum – is woordelijk 

opgenomen in de laatste editie. Deze continue lijnen tonen hoezeer Calvijn op dit punt een 

homogeen denker is: door wisselende contexten van tijd en plaats heen blijven zijn opvattingen hier 

nagenoeg identiek. 
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 ‘Quanquam articulus symboli ad externam quoque ecclesiam aliquatenus pertinet, ut se quisque nostrum in 

fraterno consensu cum omnibus Dei filiis contineat; ecclesiae deferat quam meretur autoritatem; denique se 

ita gerat ut ovis ex grege. Atque ideo adiungitur sanctorum communicatio. Quae particular licet a veteribus fere 

praetermissa sit, non tamen negligenda est, quia ecclesiae qualitatem optime exprimit. Quasi dictum esset hac 

lege aggregari sanctos in societatem Christi, ut quaecunque in eos beneficia Deus confert, inter se mutuo 

communicent’, OS V, 5. De cursieve tekst komt woordelijk ook voor in de editie van 1539. 
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Behalve de continuïteit zijn er ook verschuivingen aan te wijzen. In de eerste plaats brengt Calvijn 

een fundamentele wijziging aan in de kernzin van de definitie. In 1536 is de gemeenschap der 

heiligen het “getal van uitverkorenen, die samen in een waar geloof in God Hem dienen en onderling 

goederen uitwisselt”. Drie jaar later luidt de omschrijving “dat Christus alle gelovigen bijeen 

verzamelt, opdat zij allen tot een gemeenschap van goederen samen worden gebracht”.
142

 Ten 

slotte, in 1559, drukt de belijdenisformule uit “dat de heiligen zich op zo’n wijze tot de gemeenschap 

van Christus verenigen dat zij elkaar laten delen in alle weldaden die God hun bewijst.” De vraag die 

van belang is, luidt: om welke reden vult Calvijn inhoudelijk de formule van de communio sanctorum 

in 1559 met het ‘verenigingen van de heiligen tot de gemeenschap met Christus’? In de tweede 

plaats voegt Calvijn aan de paragraaf een nieuwe, inleidende zin toe. “Overigens heeft het artikel van 

de apostolische geloofsbelijdenis ook wel betrekking op de uiterlijke kerk”, aldus Calvijn. Deze 

koppeling tussen de communio sanctorum en de uiterlijke kerk verdient, zeker gezien onze 

waarnemingen in paragraaf 2.5.2, uitgebreider aandacht. Welke accenten wil Calvijn nu leggen? 

Beide verschuivingen behandel ik hieronder in een afzonderlijke paragraaf. 

 

3.5 Heiligen verenigen zich tot de gemeenschap met Christus 

Zoals hierboven is gezegd brengt Calvijn in de Institutie van 1559 in de kernzin van zijn definitie over 

de communio sanctorum een wijziging aan: de vereniging tot de gemeenschap met Christus staat nu 

centraal. Wat beweegt Calvijn tot deze verandering? 

 

Belangrijk is om te beginnen om het thema van de societas Christi uit 1559 niet uit te spelen ten 

opzichte van de notie van de Christusregering uit 1539. Opvallend is dat op woordniveau de 

terminologie van de societas Christi slechts sporadisch voorkomt in de laatste editie van de 

Institutie.
143

 Echter, dit betekent allerminst dat de thematiek voor Calvijn van weinig belang is. 

Integendeel, op basis van de volgende citaten uit 1559 stel ik vast dat de term societas eenzelfde 

werkelijkheid omschrijft als de begrippen communio, fides, of unio mystica. 

 

“Zou het niet van grote betekenis kunnen zijn voor het lenigen van heel de bittere pijn van 

het kruis dat onze gemeenschap met Christus des te sterker wordt, naarmate wij meer door 

tegenspoed getroffen worden? Als wij gemeenschap met Hem hebben, wordt ons lijden niet 
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 Zie § 1.4 en § 2.5. 
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 De letterlijke woordcombinatie komt slechts viermaal voor in Institutie van 1559. Zie bijlage II. 
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alleen voor ons gezegend, maar draagt dit ook veel bij aan de bevordering van onze 

zaligheid.”
144

 

 

“Deelgenoot van de kerk zijn vermag zoveel dat het ons in de gemeenschap van God 

bewaart. Ook in dat woord ‘gemeenschap’ zelf ligt al heel veel troost.”
145

 

 

We zien hier dat Calvijn via de terminologie van de societas Christi het belangwekkende thema van 

de Christusgemeenschap aan de orde stelt: een thema dat niet alleen frequent in de vier boeken van 

de Institutie aanwezig is, maar dat bovendien de sleutel is die de deur naar Calvijns gehele theologie 

opent.
146

 Belangrijk is hierbij dat Calvijn in 1559 het thema van de Christusgemeenschap in de 

communio sanctorum een centrale plaats geeft. Dat wil niet zeggen dat hij hiermee een tegenstelling 

creëert met de notie van de Christusregering die in 1539 vertrekpunt was. Ernst Troeltsch stelt 

terecht dat beide thema’s niet tegen elkaar uitgespeeld moeten worden, maar juist in elkaars 

verlengde liggen. De notie van de chistocratie krijgt een precisering in het christologisch-

soteriologische thema van de Christusgemeenschap.
147

 Vergeleken met de voorgaande teksteditie is 

er daarom geen wezenlijk verschil waar te nemen. Wel zijn de accenten die Calvijn legt nu anders. 

Kortom, het koningschap van Christus krijgt binnen de kerk gestalte in de unio cum Christo. 

 

Via de notie van de societas Christi maakt Calvijn meer dan ooit tevoren duidelijk waar het in de 

heilige gemeenschap van de kerk om gaat: niet de gemeenschap met andere leden (de horizontale 

verbinding) staat in het middelpunt, maar primair gaat het om de gemeenschap met Christus (de 

verticale verbinding). In dit verband is het zinvol om Calvijns concept van de unio cum Christo nader 

in kaart te brengen. Met name het derde boek van de Institutie heeft hierover inhoudelijk veel te 

bieden. Belangrijk is dat de Geest de verbinding tussen Christus en de gelovige tot stand brengt: “Het 

komt in hoofdzaak hierop neer dat de Heilige Geest de band is waarmee Christus ons metterdaad 
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 ‘Quantum hoc valere potest ad leniendam omnen crucis acerbitatem, quod quo magis rebus adversis 

afflictamur, eo certius confimatur nostra cum Christo societas? Cuius communion passions ipae non modo 

benedictae nobis fiunt, sed ad promovendam quoque nostrum salutem multum afferent adeumenti’, OS IV, 

162. 

145
 ‘Tantum potest Ecclesiae participation ut nos in Dei societate contineat. In ipso quoque nomine 

communionis plurimum est consolationis’, OS V, 6. 

146
 Wilhelm Kolfhaus, Christusgemeinschaft bei Johannes Calvin, Neukirchen 1939, 12. 

147
 Zie voor opmerking van Ernst Troeltsch uitgebreider: Christoph Strohm, ‘Petrus Martyr Verminglis Loci 

Communes und Calvins Institutio Christianae Religionis’, in: Emidio Campi (red.), Peter Martyr Vermingli. 

Humanism, Republicanism, Reformation, Geneve 2002,  92, 93 (noot 97). 



44 

 

aan zich verbindt”.
148

 Intussen kent deze inwoning van Christus vertrouwelijke en intieme 

momenten. Calvijn spreekt van een verborgen, mystieke unie (unio mystica): 

 

“Omdat Christus niet buiten ons is, maar in ons woont, verbindt Hij zich niet alleen door een 

onverbrekelijke band van gemeenschap, maar door één of andere wonderlijke gemeenschap 

groeit Hij van dag tot dag met ons samen tot één lichaam totdat Hij volkomen één met ons 

is”.
149

 

 

Enerzijds is de mystieke band tijdens het aardse leven realiteit (het presentische moment). Deze 

band tussen Christus en de gelovige wordt zelfs van dag tot dag intenser, aangezien God de beneficia 

partieel uitreikt.
150

 Anderzijds maakt Calvijn met behulp van de term ‘totdat’ een eschatologisch 

voorbehoud (het toekomstige moment): de gemeenschap met Christus krijgt pas ten volle gestalte 

op de dag van Christus’ terugkeer.
151

 Welnu, om deze mystieke geloofsvereniging tussen Christus en 

de gelovige gaat het primair in de heilige gemeenschap van de kerk.  

 

Het is verhelderend om na te gaan welke opponenten Calvijn zich met deze visie van het lijf houdt. 

Meer nog dan de doperse beweging is de katholieke traditie het front waar de reformator zich tegen 

teweer stelt.
152

 Concreet bestrijdt Calvijn het concept van het ‘impliciete geloof’ dat in de katholieke 
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 ‘Huc summa redit, Spiritum sanctum vinculum esse, quo nos sibi efficaciter devincit Chrsitus’. OS IV, 2.  

149
 ‘Quia Christus non extra nos est, sed in nobis habitat, nec solum individuo societatis nexu nobis adhaeret, 

sed mirabili quadam communione in unum corpus nobiscum coalescit in dies magis ac magis, donec unum 

penitus nobiscum fiat,’ OS IV, 35. 

150
 Deze partiële toename in de gemeenschap correspondeert met Calvijns opvatting over de rechtvaardiging 

(Christus woont in ons – totaal) en heiliging (Christus schenkt Zijn weldaden – partieel). Zie Dennis E. 

Tamburello, Union with Christ, Louisville, Kentucky, 1994, 87. Vgl. C. van der Kooi, Als in een spiegel, 106-107. 

151
 Wilhelm Niesel, The Theology of Calvin, Cambridge 1956 (reprinted 2002), 125, 126. 

152
 Dennis E. Tamburello, Union with Christ, 20, stelt: ‘Calvin’s problems with the Anabaptist were rooted in 

issues other than mysticism’. Zolang (a) er van een vermeende eenwording tussen God en mens geen sprake is, 

(b) de Geest in correlatie met de Schrift werkzaam blijft en (c) er geen minachting is richting de breedte van de 

geloofsgemeenschap alsof de mystieke geloofsband slechts voor elitegelovigen bestemd zou zijn (in alleen de 

kloosters bijvoorbeeld), heeft Calvijn waardering voor de mystieke traditie. Calvijn was bijvoorbeeld goed op de 

hoogte van de vroomheid van de moderne devotie en vanaf 1543 verwijst hij driemaal expliciet naar de 

middeleeuwer Bernardus van Clairvaux in de Institutie. 
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traditie ingeburgerd is geraakt.
153

 Met ‘impliciet geloof’ wordt bedoeld dat men op basis van 

onderwerping aan het (leer)gezag van de kerk, ook al is er niet of nauwelijks sprake van een 

geloofsband met Christus, goed en wel als gelovige beschouwd mag worden. Waarschijnlijk is Calvijn 

tijdens zijn studieperiode aan het Collège Montaigu (1524-1527/28), en later opnieuw door zijn 

vriendschappelijke contacten met de rector van de Sorbonne-universiteit Nicolas Cop (1533/34), in 

aanraking gekomen met deze scholastieke opvatting van het ‘impliciete geloof’. In 1559 wijst Calvijn 

deze opvatting, net als in de voorgaande edities, radicaal af. “Niet in onwetendheid, maar in kennis is 

het geloof gelegen, en dan niet alleen in kennis van God, maar ook in die van Gods wil”.
154

 Echter, in 

zijn verzet tegen de opvatting van het ‘impliciete geloof’ maakt Calvijn een aantal opmerkelijke 

opmerkingen richting de kerk als zodanig: 

 

“Het geloof is namelijk gelegen in de kennis van God en van Christus, en niet in ontzag voor 

de kerk”.
155

 

 

“Nee, volgens hun definitie [die van de scholastieke theologen, RT] is het de goede manier 

van geloven wanneer mensen maar dom en onwetend voortleven en zelfs hun genoegen 

daarin vinden, als zij maar hun instemming betuigen met het gezag en het oordeel van de 

kerk over zaken die zij niet kennen”.
156

 

 

Calvijn lijkt in bovenstaande citaten de kerk en haar gezag op zijn minst te relativeren. Het is echter 

onjuist om vanuit deze kritische opmerkingen te stellen dat voor Calvijn de gemeenschap van de kerk 

er niet toe doet. Integendeel, in aansluiting bij Cyprianus stelt hij ook in 1559 dat wie God als Vader 

heeft, het niet zonder de kerk als moeder kan stellen.
157

  Ze is nodig om het einddoel van het geloof, 

de zaligheid, te bereiken. Zodra de kerk echter de grondnotie van de unio cum Christo verhult of 

negeert, zoals in dit geval bij de katholieke kerk via het concept van het ‘impliciete geloof’, dan 
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 ‘Preaterquam vero quod caliginosa sua definitione totam vim fidei deterunt ac fere exinaniunt, commentum 

fabricarunt implicitae fidei’, OS IV, 10. Het concept is reeds te vinden bij Thomas van Aquino, Summa 

Theologica, II.2, q.2, art. 5-8. 

154
 ‘Non in ignoratione, sed in cognitione sita est fides: atque illa quidem non Dei modo, sed divinae voluntatis’, 

OS IV, 10. 

155
 ‘Fides enim in Dei et Christi cognitione [Iohan. 17 a. 3], non in Ecclesiae reverential iacet’, OS IV, 11.  

156
 ‘Sed definiunt, rite credere qui in sua inscitia stupent, adeoque sibi indulgent, modo Ecclesiae authoritati et 

iudicio de rebus incognitos assentiantur’, OS IV, 11. 

157
 ‘Heac enom quae Deus coniunxit separari fas non est [Marc. 10. b. 9], ut quibus ipse est Pater, Ecclesia 

etiam mater sit’, OS V, 1-2. 
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relativeert Calvijn onmiddellijk haar positie. Primair gaat het om de Christusgemeenschap. Dat de 

kerk, en dus ook de communio sanctorum, hieraan dienstbaar hoort te zijn, maakt Calvijn duidelijk in 

het vierde boek.
158

 Zowel de inhoud als de structuur van de Institutie geven in 1559 inzicht in deze 

verhouding: primair gaat het om de Christusgemeenschap; de kerkelijke gemeenschap dient ter 

realisatie hiervan. Als een beknopte samenvatting van deze verhouding kan het onderstaande citaat 

dienen: 

 

“De gemeenschap van de kerk is niet ingesteld om een band te zijn waarmee wij gevangen 

gehouden zouden worden in afgoderij, goddeloosheid, onwetendheid aangaande God en 

andere vormen van het kwaad, maar veeleer om ons door die band te bewaren bij het 

eerbiedig vrezen van God en het gehoorzamen aan de waarheid”.
159

  

 

Vervolgens blijkt Calvijn de kerkelijke gemeenschap van de leden allerminst te geringschatten. Met 

name de tweede helft van de definitie over de beneficia van God maakt dat duidelijk. Juist de 

paragraaf die Calvijn aan de communio sanctorum wijdt, biedt een nieuw perspectief op het gewicht 

dat Calvijn aan de kerk en haar positie toekent. Volgens Calvijn wisselt de heilige gemeenschap 

onderling namelijk beneficia van God uit. Deze term hanteert Calvijn ook in de Catechismus uit 1545, 

maar is ten opzichte van de voorgaande edities van de Institutie gewijzigd. In 1536 en in 1539 spreekt 

Calvijn over bonum. Eerder is hierover al gezegd dat deze term een dubbele betekenis heeft: het 

betreft zowel de geestelijke als de materiële goederen.
160

 Gaat achter Calvijns keuze voor de term 

beneficia een verandering van inzicht schuil? Of zijn beide termen als synoniemen te beschouwen?  

 

Meer dan eens koppelt Calvijn de term bonum in 1559 aan materiële bezittingen. Ter ondersteuning 

reik ik enkele voorbeelden aan: bij de behandeling van de bonorum ecclesiasticorum zegt hij dat alles 

wat de kerk bezit aan geld of land aan de armen ten goede komt.
161

 Bij de bespreking van Mattheüs 

19 vers 21, het gedeelte uit het Evangelie over de rijke jongeman die zijn bezit op moet geven om 

volmaaktheid te bereiken, merkt de reformator op: “Het is dan ook tevergeefs dat ze van dit 
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 Boek vier staat in nauw verband met boek drie. Het vierde boek omschrijft de externe hulpmiddelen (kerk, 

sacramenten, overheid) waardoor God mensen nodigt tot en bewaart in de societas Christi. 

159
 Inst. 4.2.2. Vergelijkbaar is het onderscheid dat Calvijn maakt tussen ‘credere in Ecclesiam’ en ‘credere 

Ecclesiam’. Zie hiervoor § 2.5.1. 

160
 Zie § 1.5. 

161
 ‘Hinc etiam iudicare licet, quis bonorum ecclesiasticorum usus fuerit, et qualis dispensatio. Passim tum in 

synodorum decretis, tum apud vetustos scriptores reperias, quidquid possidet ecclesia vel in fundis, vel in 

pecunia, pauperum esse patrimonium,’ OS V, 62-63. 
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bijzondere geval een verklaring met algemene geldigheid willen geven, alsof Christus de 

volmaaktheid van de mens daarin zou leggen dat hij afstand doet van zijn bonorum”’.
162

 Als Calvijn in 

het kader van de sacramenten over ‘goederen’ spreekt, zegt Calvijn er nadrukkelijk bij dat ze 

‘geestelijk’ van aard zijn: God acht het niet bezwaarlijk om “ons door midden van aardse elementen 

tot zich te brengen en ons in dat alles een spiegel voor te houden van de bonorum spiritualium”.
163

 In 

het licht van de bovenstaande citaten valt op dat Calvijn de term beneficia juist reserveert voor 

geestelijke categorieën. Opnieuw geef ik enkele voorbeelden ter onderbouwing. Eén van de beneficia 

is het geschenk van de vergeving van de zonden binnen de gemeenschap der heiligen: “In de tweede 

plaats, deze beneficium [van de vergeving] is in die zin eigen aan de kerk dat wij hem niet op andere 

wijze kunnen genieten dan door deel te blijven uitmaken van haar gemeenschap”.
164

 Een andere keer 

laat de term zich het best vertalen met ‘genade’: “Dat wil zeggen dat ze door Gods beneficio bezaten 

wat de kerk tot kerk maakt”.
165

 Een laatste voorbeeld is de weldaad van de doop: kinderen worden 

door de belofte die klinkt bij de doop in de kerk opgenomen, “omdat ze krachtens de beneficio van 

de belofte vóór hun doop al tot het lichaam van Christus behoorden”.
166

 Juist deze beneficio stelt de 

communio sanctorum ten dienste van elkaar. Deze serie voorbeelden wekken de suggestie dat 

Calvijns keuze voor de beneficia inderdaad een verandering van opvatting achter schuilgaat. De vraag 

is welke verandering dat is.  

 

In de eerste plaats is, ook al zijn de problemen vergeleken met voorgaande edities niet of nauwelijks 

verhevigd,
167

 de confrontatie met de doperse beweging merkbaar. De communio die zij nastreven 

heeft een ander karakter dan de heilige gemeenschap die Calvijn voor ogen heeft. Enerzijds streeft 

het doperdom naar een direct contact tussen de Geest en het innerlijk van de gelovige,
168

 anderzijds 

wil zij een gemeenschap zijn die ook materiële goederen onderling uitwisselt. Daarbij ging men ver: 
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 ‘Frustra igitur hypothesin istam ad generalem interpretationem trahunt, acsi Christus hominis perfectionem 

in renuntiatione bonorum statueret’, OS V, 251. 

163
 ‘Elementis etiam istis terrenis nos ad se deducere non gravetur, atque in ipsa carne proponere bonorum 

spiritualium speculum,’ OS V, 260. 

164
 ‘Deinde, hoc beneficium sic esse Ecclesiae proprium, ut non aliter eo fruamur quam si permanemus in illius 

communion,’ OS V, 25. Vgl. § 2.7. 

165
 ‘Ea scilicet obtinentes Dei beneficio, quibus Ecclesia continetur.’ OS V, 37. 

166
 ‘Quia promissionis beneficio iam ante ad Christi corpus pertinebant’, OS V, 303. 

167
 Dr. W. Balke, Calvijn en de doperse radicalen, 213 zegt het debat met de dopersen in 1559: ‘De posities door 

hem van meet af ingenomen en zijn inzichten in de controversiële vragen met de Dopers blijven substantieel 

ongewijzigd’.  

168
 Zie voor deze notie uitgebreider § 2.5.2. 
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het ideaal van de dopersen is de vorming van een commune, waarin geestelijke en materiële 

goederen onderling verdeeld worden, met als voorbeeld de eerste christelijke gemeente zoals die 

beschreven is in Handelingen 2 vers 42. Met zijn keuze voor de beneficia toont Calvijn dat de heilige 

gemeenschap geestelijke gaven uitwisselt, die ontspringen uit de unio cum Christo en geschenken 

zijn van God. Van communevorming, waarbij materiële goederen bezit van de gemeenschap worden, 

distantieert Calvijn zich openlijk.  

 

In de tweede plaats komt er door de verwisseling van bonum in beneficia een opmerkelijke 

ambivalentie aan het licht tussen de geestelijke en de maatschappelijke orde. Vanwege de 

beperktheid van deze scriptie wijd ik hieraan slechts enkele woorden. Volgens Calvijn is er sprake van 

twee wijzen van samenleven: er is de orde van Gods koninkrijk: hierin staan begrippen als geestelijk, 

innerlijk, verticaal, unio cum Christo, beneficia, hemel en eeuwigheid centraal. Er is bovendien de 

orde van de maatschappij: hierbij valt te denken aan termen als bezittingen, materiële goederen, 

tijdelijk bestaan, horizontaal, cultuur, bestuur en economie. De vraag is vervolgens hoe beide wijzen 

van samenleven zich tot elkaar verhouden. Graafland komt hierbij tot een kritische beoordeling. In 

zijn ogen weet Calvijn in 1559 beide ordeningen niet tot een eenheid te integreren. Hij stelt dat het 

hier in feite gaat “om een tegenstelling tussen twee wijzen van denken, twee manieren van leven”.
169

 

De ambivalentie komt als volgt aan het licht. Enerzijds is er wel een geestelijke gemeenschap: de 

communio sanctorum wisselt onderling beneficia uit. Anderzijds bestaat er geen gemeenschap van 

materiële goederen. Leden, die vanwege de unio cum Christo georiënteerd zijn op de heilige 

gemeenschap van de kerk, kunnen tegelijkertijd in maatschappelijk en kapitalistisch opzicht voorop 

lopen en als solisten te werk gaan. Graafland trekt de lijnen door: “hier is sprake van dualiteit, die 

gemakkelijk tot dualisme kan leiden”.
170

 Calvijn schept ruimte voor een levenshouding waarin 

oriëntatie op de Christusgemeenschap en een verlangen naar kapitaal hand in hand kunnen en 

mogen gaan. Heeft Graafland het gelijk aan zijn kant? Twee opmerkingen maak ik in dit verband. 

Allereerst is Calvijns ambivalentie niet los te zien van de historische setting. Het besef dat Calvijn de 

geestelijke categorieën beklemtoont vanwege de verwarring die is ontstaan door het anabaptistische 

ideaal van communevorming, nuanceert de ambivalentie tussen de geestelijke en de 

maatschappelijke orde. Ten tweede merk ik op dat, hoewel voor Calvijn de gemeenschap met 

Christus en de beneficia behoren tot het hoogste goed, de aardse en culturele goederen niet enkel 
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 Graafland, Kinderen van één moeder, 38-39. 

170
 Graafland, Kinderen van één moeder, 39. 
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een negatieve kwalificatie ontvangen.
171

 Calvijn plaatst deze wereldlijke goederen, en deze notie is 

volgens C. van der Kooi in veel secundaire literatuur onderbelicht gebleven, ook in een pedagogisch-

soteriologisch kader.
172

 Ze dienen tot bevordering en bewijs van Gods goedgunstigheid jegens de 

gelovigen. Typerend is hiervoor de volgende uitspraak: 

 

“Nog voordat Hij aan ons de erfenis van de eeuwige heerlijkheid in haar geheel openbaart, 

wil Hij met bewijzen van een lagere orde kenbaar maken dat Hij onze Vader is. Dat zijn de 

goederen die ons elke dag door Hem geschonken worden.”
173

 

 

Beide kanttekeningen nemen de ambivalentie die er bij Calvijn is tussen de geestelijke beneficia en 

de goederen uit het maatschappelijke domein niet weg. Wel brengen ze nuance aan. Anders dan 

Graafland, die stelt dat de heilige gemeenschap en maatschappelijke orde in feite tegenover elkaar 

geplaatst worden, combineert Calvijn ze juist door beide ordeningen te plaatsen in het gezamenlijke 

kader van het brengen naar en bewaren van de gelovigen in de Christusgemeenschap. 

Maatschappelijke goederen, hoezeer ook van lager orde, stimuleren hiertoe. Maar uiteindelijk zijn de 

beneficia Christi het hoogste goed. Juist de communio sanctorum, die hierop een nieuw perspectief 

biedt, krijgt hiermee groot gewicht.  

 

3.6 De relatie tussen de communio sanctorum en de zichtbare kerk 

Een vergelijking tussen de verschillende edities van de Institutie maakt inzichtelijk dat Calvijns ideeën 

over de zichtbare en onzichtbare dimensie van de kerk door de jaren heen ontwikkelen. In 1536 

spreekt Calvijn enkel over de verborgen gestalte van de ecclesia en dus van de communio sanctorum: 

het is verzameling van uitverkorenen die God dienen en tezamen een onzichtbare eenheid vormen, 

bestaande uit zowel engelen als mensen. In 1539 is er een nieuw element. Voor het eerst omschrijft 

Calvijn de kerk ook vanuit haar zichtbare gestalte. Via de communio sanctorum bindt Calvijn de 

                                                             
171

 Natuurlijk waarschuwt Calvijn zijn lezers wel meer dan eens om niet aan aardse goederen te hechten. 

Hierop legt Graafland het accent. Maar er is ook een andere kant: de wereldlijke ordening dient, zij het op een 

ander level, ook het doel van de Christusgemeenschap. Vergelijk A. Baars, ‘Meditatio futurae vitae bij Calvijn’, 

in: Theologia Reformata 47 (2004), 225-247, 229. 

172
 C. van der Kooi, Als in een spiegel, 31-32, 37-41, 81. Ontegenzeggelijk komt men deze positieve 

grondhouding iets tegen van ‘de jurist, die zijn vorming heeft gehad binnen en door Renaissance en 

Humanisme gevormd klimaat en binnen wiens horizon zaken vallen van openbaar bestuur en 

samenlevingsvragen’, 81.  

173
 ‘Prius enim quam aeternae gloriae haereditatem nobis palam exhibeat, minoribus documentis se nobis 

Patrem vult declarare; ea sunt quae quotidie ab ipso nobis conferuntur bona’, OS IV, 173.  
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verborgen en de zichtbare dimensie samen tot één kerkelijke gemeenschap. In 1559 lijkt Calvijn de 

accenten opnieuw te verleggen. De openingszin van de paragraaf over de gemeenschap der heiligen 

luidt als volgt: “Overigens heeft het artikel van de apostolische geloofsbelijdenis ook wel betrekking 

op de uiterlijke kerk”. 

 

Laten wij nagaan of de positie van de communio sanctorum uit 1539 – daar is ze de verbinding tussen 

de zichtbare en onzichtbare dimensie van de kerk – wezenlijk anders is in 1559. Mijns inziens is dat 

niet het geval. Aan de ene kant beziet Calvijn de communio sanctorum in 1559 onder de invalshoek 

van de verborgenheid van de ecclesia. Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat het hart van de 

communio sanctorum ligt in de verticale Christusgemeenschap die zich aan het mensenoog onttrekt. 

Bovendien wisselt de heilige gemeenschap onderling, en bewust kiest Calvijn voor de niet-materiële 

term, de beneficia van God uit. Tot een uitwisseling van ‘zichtbaar’, materieel  bezit, die 

consequenties heeft voor de maatschappelijke orde, komt het niet. Aan de andere kant koppelt 

Calvijn de communio sanctorum aan de zichtbare dimensie van de kerk. Twee kenmerken, die beiden 

(ver)nieuw(d) zijn in de laatste editie van de Institutie, legitimeren het verband tussen de 

gemeenschap der heiligen en de zichtbaarheid van de kerk. Het eerste kenmerk is dat het algemene 

kader, waarbinnen de communio sanctorum besproken wordt, wijzigt. Anders dan 1539 waar de 

onzichtbare kerk de inzet was, opent Calvijn nu boek vier met de zichtbare kerk. Direct aan het begin 

spreekt de reformator over het hulpmiddel van de kerk dat God aan de gelovigen schenkt: “opdat de 

prediking van het Evangelie zou groeien en bloeien”.
174

 In één adem voegt Calvijn hieraan toe dat 

God ook:  

 

“herders en leraars heeft aangesteld om door hun mond de zijnen te onderrichten, Hij heeft 

hen met gezag bedeeld, kortom, Hij heeft niets achterwege gelaten wat tot heilige 

overeenstemming in het geloof en tot de goede orde dient. In het bijzonder heeft Hij de 

sacramenten ingesteld, opdat wij in de praktijk ervaren dat zij meer dan nuttige middelen zijn 

om het geloof te voeden en te versterken”.
175

 

 

Naast deze inzet bij de zichtbare kerk is ook de invoeging van de metafoor van de kerk als ‘moeder’ 

anders dan in 1539. Calvijn haalt de metafoor niet alleen naar voren in zijn tekst, ze vormt bovendien 
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 ‘Atque ut vigeret Evangelii preadicatio’, OS 5, 1. 

175
 ‘Pastores instituit ac doctores [Ephes. 4.c.11], quorum ore suos doceret: eos authoritate instruxit; nihil 

denique omisit quod ad sanctum fidei consensum et rectum ordinem faceret. In primis sacramenta institui, 

quae nos experiment sentimus plusquam utilia esse adiumenta ad fovendam et confirmandam fidem’, OS V, 1.  
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niet meer de verbindingsschakel tussen de zichtbare en onzichtbare kerk.
176

 Nu bespreekt Calvijn de 

metafoor onder de noemer van de zichtbare kerk: “Ik zal dan nu beginnen met de kerk, in wier 

schoot God Zijn kinderen wil vergaderen. (…) wie Hem als Vader heeft, moet de kerk dus als moeder 

hebben”.
177

 Ik wijs in dit verband op de rol van de engelen binnen de ecclesia. Deze ‘onzichtbare 

wezens’ maken in de Institutie van 1536 deel uit van de kerkelijke gemeenschap.
178

 In latere edities 

van 1539 en 1559 wijzigt de positie van de engelen. Calvijn creeërt zelfs een afstand tussen de 

engelen en de leden van de kerk: “Opgesloten als wij zijn in het gevangenhuis van ons vlees komen 

wij komen wij namelijk niet tot de hoge staat van de engelen”.
179

 Om deze reden hebben de 

gelovigen de kerk als moeder nodig. Juist omdat engelen een andere positie innemen, zijn zij de kerk 

ter wille: “Om die reden verhaalt zij hoe de engelen voor ons welzijn waken, ons beschermen, onze 

wegen richten en ervoor zorgen dat ons geen tegenslag overkomt”.
180

 Kortom, de metafoor van de 

moeder, brengt ons in 1559 bij de zichtbare dimensie van de kerk. Vervolgens zegt Calvijn verderop 

in paragraaf vier, en opnieuw hanteert hij hiervoor de metafoor van de kerk als ‘moeder’, dat het zijn 

intentie is om in het vervolg van de hoofdstukken te spreken over de kerk onder het aspect van de 

zichtbaarheid, waarbij te denken valt aan de ambtenleer, de sacramenten van doop en avondmaal en 

de kerkelijke tucht. Het volgende citaat geeft beknopt weer hoezeer op de zichtbare zijde van de kerk 

de nadruk ligt: 

 

“Maar omdat het nu de bedoeling is te spreken over de zichtbare kerk, laten wij dan alleen al uit 

de eervolle benaming ‘moeder’ leren hoe nuttig, ja noodzakelijk het voor ons is om kennis van 

haar te verkrijgen, aangezien er geen andere toegang tot het leven is.” 

 

Tussen deze eerste en vierde paragraaf in, geeft Calvijn aandacht aan de onzichtbare dimensie van 

de ecclesia. In paragraaf twee wordt de kerk uitgelegd met behulp van termen als uitverkiezing, 

verborgen eenheid, mystiek lichaam en geloofsgemeenschap met Christus, zoals het volgende citaat 

laat zien: 
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 Zie § 2.5.2. 

177
 ‘Heac enim quae Deus coniunxit separari fas non est, ut quibus ipse est Pater, Ecclesia etiam mater sit’, OS 

V, 2. 

178
 Zie § 1.4. 

179
 ‘Nam quia ergastulo carnis nostrae inclusi ad gradum Angelicum nondum pervenimus’, OS V, 1. 

180
 ‘Ideoque commemorate pro salute nostra ipsos excubare, suscipere defensionem nostril, vias nostras 

dirigere, sollicitudinem gerere nequid adverse nobis acciddat,’ OS III, 158. 
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“De kerk wordt dan ook de ‘katholieke’ of ‘algemene’ kerk genoemd, want als er twee of drie 

te vinden zouden zijn, zou Christus aan stukken gescheurd worden en dat is onmogelijk. Ja, al 

Gods uitverkorenen zijn zo in Christus verbonden dat zij van één Hoofd afhankelijk zijn en als 

tot één lichaam samen groeien”.
181

 

 

Uit het bovenstaande maak ik het volgende op: hoewel Calvijn in 1559 vanuit beide dimensies van 

zichtbaarheid en onzichtbaarheid blijft denken, domineert de zichtbare gestalte van de kerk. Sterker 

nog, het algemene kader waarin Calvijn zijn ecclesiologische gedachten ontvouwt, is dat van de 

zichtbaarheid. Behalve dat zij nu invalshoek is voor Calvijns gehele visie, is zij nu ook voorwerp van 

geloof:  

 

“Het is dus niet alleen noodzakelijk dat we een onzichtbare, alleen voor Gods ogen 

waarneembare kerk gelovigen, maar we hebben ook de opdracht de kerk, zoals zij vanuit het 

oogpunt van mensen bezien wordt, hoog te houden en de gemeenschap met haar te 

onderhouden”.
182

 

 

Behalve dat Calvijn zijn ecclesiologie ontvouwt binnen het kader van de zichtbaarheid van de kerk, is 

er een tweede kenmerk dat stimuleert om de koppeling tussen de communio sanctorum en de 

zichtbare dimensie van de kerk te leggen. In paragraaf drie schrijft Calvijn, het is de al eerder 

aangehaalde openingszin – “overigens heeft het artikel van de apostolische geloofsbelijdenis ook wel 

betrekking op de uiterlijke kerk” – waaraan Calvijn direct een opdracht verbindt doordat “ieder van 

ons zich aan de broederlijke eensgezindheid met alle kinderen Gods heeft te houden, aan de kerk het 

gezag moet verlenen dat zij verdient, kortom, dat hij zich als een schaap van de kudde moet 

gedragen”.
183

 Meer dan in vorige edities het geval is, is voor Calvijn in 1559 de communio sanctorum 

een opdracht om zichtbaar de eenheid van de kerkelijke gemeenschap te zoeken. Ook het hierboven 

al eerder genoemde citaat zegt dat wij ook als opdracht hebben de kerk hoog te houden en de 

gemeenschap met haar te onderhouden. Dit tweede kernmerk brengt Ganoczy kernachtig onder 

woorden door te zeggen: “Hier wird sie als ein Auftrag, als der Imperativ einer Gemeinschaft 
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 ‘Ideo catholica dicitur seu universalis: quia non duas aut tres invenire liceat quin discerpatur Christus: quod 

fieri non potest. Quin sic electi Dei omnes in Christo sunt connexi, ut quemadmodum ab uno capite pendent, 

ita unum velut corpus coalescent’, OS V, 4. 
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 ‘Quemadmodum ergo nobis invisibilim, solius Dei oculis conspicuam Ecclesiam credere necesse est, ita hanc, 

quae respectu hominum Ecclesia dicitur, observare eiusque communionem colere iubemur’, OS V, 12. 

183
 ‘Ut se quisque nostrum in fraterno consensu cum omnibus Dei filiis contineat; ecclesiae deferat quam 

meretur autoritatem; denique se ita gerat ut ovis ex grege’, OS V, 4-5. 
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aufgefaβt”.
184

 Ook Plasger brengt het sterkere accent op de zichtbaarheid van de kerkelijke 

gemeenschap in 1559 in verband met de roeping van de leden: “Het zwaartepunt van de 

theologische behandeling bij Calvijn ligt er veel meer op dat zij de vorm zal krijgen die overeenkomt 

met het Evangelie van Jezus Christus”.
185

 

 

Kortom: in 1559 is eenzelfde spanning als in 1539 merkbaar. Enerzijds is de communio sanctorum de 

verborgen geloofsgemeenschap met Christus die onderling beneficia van God uitwisselt. Anderzijds 

plaatst Calvijn de communio sacntorum  in het grote kader van de zichtbaarheid van de kerk en geeft 

hij de heilige gemeenschap bovendien de opdracht om te zoeken naar zichtbare kerkelijke eenheid. 

Hieruit volgt de conclusie dat, hoezeer Calvijn inhoudelijk en tekstueel wijzigingen aanbrengt in 1559, 

via de communio sanctorum de zichtbare en de onzichtbare dimensie samenbrengt tot één kerk. 

Wezenlijk is de positie van de heilige gemeenschap dus niet anders dan in de vorige editie. Nieuw is 

dat Calvijn deze zichtbaarwording concretiseert: deelnemen aan de communio sanctorum betekent 

actief zoeken naar eenheid, in Woord en sacrament, waardoor de onzichtbare gemeenschap 

zichtbaar wordt binnen het grotere geheel van de geïnstitutionaliseerde kerk. 

 

3.7 Samenvatting 

In Calvijns laatste editie van de Institutie, waarin Calvijns levenslange betrokkenheid op samenleving, 

kerk en theologie zichtbaar wordt, valt een nieuwe ontwikkeling te signaleren wat betreft de 

gemeenschap der heiligen.  Hoewel het grote kader, dat van de catholica ecclesia, gelijk blijft, plaatst 

Calvijn allereerst de societas Christi in het hart van de definitie. Paragraaf 3.5 betoogt dat Calvijn 

hiermee duidelijk maakt dat het binnen de gemeenschap der heiligen primair gaat om de verticale 

geloofsgemeenschap tussen Christus en de gelovigen. Het protest tegen de katholieke opvatting van 

het ‘impliciet geloof’ waarbij de Christusgemeenschap ondergeschikt is aan het ontzag van de kerk, is 

merkbaar. Tegelijk kent Calvijn door niet van bonum maar van beneficia van God te spreken een 

groot gewicht toe aan de heilige gemeenschap: zonder dat Calvijn een tegenstelling wil creëren – 

eerder verzet hij zich tegen een het al te radicaal doperse ideaal van communevorming – maakt 

Calvijn duidelijk dat de onderlinge uitwisseling van Gods beneficia, op een heel ander en hoger 

niveau dan materiële goederen dat doen, de Christusgemeenschap realiseert en in stand houdt. Ten 

slotte gaat dit hoofdstuk in op de koppeling tussen de uiterlijke kerk en de communio sanctorum. 

Hoewel de structuur vernieuwd is, kent Calvijn aan de communio sanctorum geen nieuwe positie toe, 

want ze verbindt opnieuw de onzichtbare en zichtbare zijde samen tot één kerk.   
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 Alexandre Ganoczy, Ecclesia Ministrans, 167. 
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 George Plasger, ‘Ecclesiologie’, in: Herman J. Selderhuis, Calvijn Handboek, 367. 
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4 ONTWIKKELINGEN IN PREKEN EN COMMENTAREN  
 

 

4.1 Inleiding 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken Calvijns concept van de communio sanctorum in kaart is 

gebracht door middel van een analyse van teksten uit de verschillende uitgaven van de Institutie en 

beide catechismi, richt dit hoofdstuk zich op Calvijns preken en commentaren. Uitgangspunt zijn de 

loci classici voor de gemeenschap der heiligen. Het betreft de Bijbelteksten Handelingen 2 vers 43 – 

45 en Handelingen 4 vers 32 – 37. Er zijn drie redenen voor deze keuze. Om te beginnen noemt 

Calvijn de tekst uit Handelingen 4 in zijn paragraaf over de gemeenschap der heiligen in de Institutie 

uit 1559.
186

 In de tweede plaats spreekt Calvijn op woordniveau slechts viermaal letterlijk over de 

communio sanctorum in zijn Bijbelinterpretatie: eenmaal in Johannes, tweemaal in Romeinen en 

eenmaal in de tweede Korinthebrief.
187

 Juist in Handelingen 2 en Handelingen 4 gaat het uitgebreid 

over het Griekse begrip koinonia. De ene keer legt Calvijn deze term uit als “de band van de 

onderlinge gemeenschap”;
188

 een andere keer als “de onderlinge samenkomsten, de aalmoezen en 

andere werkzaamheden van de broederlijke gemeenschap”.
189

 In de derde plaats stelt Müller dat 

“Die Heilige Schrift viele Elemente für das Verständnis der Kirche als communio / koinonia enthält”, 

waarbij hij ook de tekstgedeelten uit Handelingen noemt.
190

 Het hoofdstuk opent met de context 

waarin preken en commentaren verschijnen. Daarna is er een analyse van de Bijbelinterpretatie van 

Calvijn, waarna een vergelijking gemaakt wordt met de Institutie en catechismi.  

 

4.2 De context van verschijnen 

Calvijn is ervan overtuigd dat in de Schrift Gods Geest tot mensen spreekt.
191

 Vanaf het begin tot aan 

het einde van zijn loopbaan is hij daarom intensief met Schriftinterpretatie aan de gang. Van 1549 tot 

1554 houdt Calvijn een serie van 189 preken in lectio continua over het Bijbelboek Handelingen. 

Dankzij het werk van W.H.Th Moehn en W. Balke is het manuscript van de 44 in Geneve bewaard 

gebleven preken over Handelingen 1 tot 7 in de oorspronkelijke Franse taal gepubliceerd en daarmee 
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 ‘Sed asseritur communitas, qualem Lucas describit, quod multitudinis credentium esset cor unum et anima 

una [Act. 4. f. 32], OS 5, 5. 

187
 Zie bijlage II. 

188
 ‘Vinculum est fraternae inter nos communicationis’, CO 48, 58. 

189
 ‘Ego igitur ad mutuam coniunctionem, eleemosynas, aliaque fraternae coniunctionis officia potius refero’, 

CO 48, 57. 

190
 Zie Gerhard Ludwig Müller ‘Gemeinschaft der Heiligen’, in: Religion in Geschichte und Gegenwart, 632. 

191
 Zie H. van den Belt, The Authority of Scripture, 115. Vgl. T.H.L. Parker, Calvin’s preaching, Edinburgh 1992, 4. 
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voor breder publiek toegankelijk geworden.
192

 De preken over Handelingen 8 tot 28 zijn helaas 

verloren gegaan. Wat beoogt Calvijn met deze preken? Zijn algemene doelstelling is dat hij zijn 

hoorders in Geneve wil onderwijzen en opbouwen in de liefde en kennis van God om zo de kerk, die 

Gods heilige tempel is, op te bouwen.
193

 Calvijns oogmerk kan evenwel nader gepreciseerd worden. 

In de eerste preek over Handelingen 1 vers 1 en 2 zegt hij met betrekking tot de gehele serie:  

 

“What an invaluable treasure God has left us in this account! Here we see how God 

established the church, and we learn that he maintains it by his power. We see in it the 

excellence of the gospel, whose success Satan’s ever so great violence did not thwart. What 

an inestimable treasure God left us when showing us that the gospel of Jesus Christ will reign 

forever, truly at the foot of the cross, just as this merciful God will be pleased to train out 

endurance”.
194

 

 

Terwijl Calvijn over Handelingen preekt, werkt hij tegelijkertijd aan een commentaar op dit 

Bijbelboek. Dit commentaar verschijnt in twee delen. Het eerste deel komt uit in 1552, terwijl het 

tweede deel in 1554 verschijnt. Voor wie is dit commentaar bestemd? Anders dan de preken heeft 

de commentaar een internationaal bereik. In de eerste plaats richt hij zich tot de politieke 

machthebbers van Denemarken. Vanaf 1548 wendt hij zich in commentaren gewoonlijk tot 

hoogwaardigheidsbekleders. Het eerste deel van de Handelingencommentaar is gericht aan de 

koning van Denemarken, Christiaan III. Het begeleidend schrijven dat bij het tweede deel is gevoegd, 

is bestemd voor diens zoon, kroonprins Frederik van Denemarken die coregent van zijn vader is. Van 

beide leiders vraagt Calvijn support voor de beweging van de Reformatie. Vanwege vervolgingen is 
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 J. Calvin, Sermons on the Acts of the Apostles, SC 8 (ed. W. Balke, W.H.Th. Moehn), Supplementa Calviniana 

Volume 8, Neukirchen-Vluyn 1994. Rob Roy McGregor verzorgde een Engelse vertaling die voortaan in de 

lopende tekst bij citaten aangehaald wordt: John Calvin, Sermons on the Acts of the Apostles. Chapters 1-7, 

(translated into English by Rob Roy McGregor), Edinburgh 2008. 
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 ‘The clear general purpose, shared by preacher and congregation, is edification, the building up of the 

believer in the knowledge en love of God and thus the building up of the Church into God’s holy temple’, T.H.L. 

Parker, Calvin’s preaching, 52. 
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 ‘Voila donc que Dieu nous a laissé un tresor indicible, nous laissant cest histoyre, en quoy nous voions 

comment c’est que Dieu a fondée son Eglise et ou nous congnoissons qu’il la maintient par sa puissance. Nous y 

voions l’excellence de l’Evangile, que, combien que Sathan soit venu avec une impetuosité si grande, toutesfois 

cela n’a point empesché que l’Evangile n’ait tout surmonté. Voila donc que Dieu nous a laissé un tresor 

inestimable quant il nous a monster que l’Evangile de Jesuchrist regnera tousjours, voyre soubz la croix, comme 

il plaira a ce bon Dieu d’excercer nostre patience’.  SC VIII, 3. 
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de grond in Engeland te heet onder de voeten geworden voor evangelische gelovigen. Echter, in 

Denemarken verkrijgen vluchtelingen geen asiel. Dat Calvijn de politieke medewerking van beide 

leiders te gering acht, blijkt als in 1560 de Handelingencommentaar opnieuw ter perse gaat.
195

 

Ditmaal is het begeleidend schrijven gericht aan Nicolaus Radziwik, graaf van Vilnius. Van hem 

verwacht Calvijn meer politieke steun voor de reformatorische beweging.
196

 In de tweede plaats richt 

Calvijn zich tot de brede kring van alle evangelische gelovigen in Europa: “Opdat alle vromen met te 

meer aandacht en inspanning deze geschiedenis lezen, is het de moeite waard in het kort aan te 

geven hoeveel nut zij daaruit kunnen trekken”.
197

 

 

Waarom is belangrijk om kennis te nemen van de commentaar? In zijn Argumentum zegt Calvijn dat, 

hoezeer profane geschiedschrijving mensen ook motiveert tot een deugdzaam leven, Handelingen 

een sacrale geschiedschrijving biedt.
198

 Het Bijbelboek vertelt dat:  

 

“God van het begin af aan zorg heeft gedragen voor zijn kerk; dat Hij altijd een rechtvaardig 

wreker geweest is voor degenen die zich om hulp en bescherming tot Hem wendden; dat Hij 

genadig en tot verzoening genegen is voor ellendige zondaren; en die, door ons op deze wijze 

in het geloof te oefenen, ons tot boven in de hemel verheffen”.
199

  

 

Deze woorden klinken tegen de achtergrond van de oppositie van Aimé Perrin die juist nu in Geneve 

actief is.
200

 In Frankrijk wordt vanaf 1547 de evangelische beweging heftig tegengewerkt door koning 

Hendrik II. Niet alleen sterven er meer dan 600 mensen op de brandstapel, er komt bovendien een 
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 De aanpassingen die Calvijn in deze uitgave aanbrengt, laat ik vanwege de beperkte omvang van deze 

scriptie buiten beschouwing. 
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 W.H.Th. Moehn, ‘Calvin as commentator on Acts of the Apostles’, in: Donald K. McKim (ed.), Calvin and the 

Bible, Cambridge 2006, 200. 
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 ‘Quo magis ad huius historiae lectionem attenti sint pii omnes, plusque studii afferant, breviter notare 
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Nederlandse vertaling: Johannes Calvijn, Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen (Nederlandse 

vertaling van G. Wielenga), Kampen 1984, 1. 
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 ‘Haec prima historiae laus est apud profanos scriptores, quod magistra vitae nominator (…)ut laudem ex 

virtute consequatur’, CO 48, VI (Argumentum). 
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 ‘Deum ostendunt ecclesiae suae curam ab initio habuisse: semper adfuisse iustum vindicem iis qui in eius 

opem ac tutelam se contulerunt: propitium ac exorabilem miseris peccatoribus fuisse; atque ita fidem 

docendo, supra coelum nos attollunt’. CO 48, VI. Vgl. Ook: W.H.Th. Moehn, ‘Calvin as commentator’, 201. 

200
 Zie § 3.2. 
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stroom van vluchtelingen op gang. Vanwege het concilie van Trente verscherpen de tegenstellingen 

tussen katholieken en protestanten zich met name in Duitsland. Zoals hierboven gezegd is, wordt ook 

in Engeland de grond voor protestanten te heet onder de voeten.
201

 Geloofsgenoten, levend in 

Europa, steekt Calvijn met de Handelingencommentaar een hart onder de riem. 

 

4.3 Analyse van preken en commentaren 

Analyse van preken en commentaren kan op tal van manieren plaatsvinden. Preken van Calvijn kan 

men vanuit recente homiletische inzichten aftasten op de vraag welke plaats God, de Schrift, de 

hoorder of de prediker inneemt. Illustratief hiervoor is de dissertatie van Moehn die te werk gaat 

vanuit de homiletische ‘Heidelberger-analyse-methode’.
202

 Commentaren van de reformator kan 

men bestuderen vanuit hedendaagse exegetische vragen, zoals: hanteert Calvijn de Griekse uitgave 

van Erasmus of de Vulgaatvertaling als bron voor zijn exegese? Welke aandacht schenkt hij aan de 

historische context van de tekst, aan het linguïstische aspect, aan de theologie van het Bijbelboek? 

Iedere methode biedt perspectieven maar heeft tegelijk beperkingen. Evenals in voorgaande 

hoofdstukken het geval was bij de Institutie en beide catechismi, beschouwt dit hoofdstuk preken en 

commentaren in eerste instantie als een historische bron. Bij deze analyse van deze bronnen worden 

de volgende stappen genomen: in hoofdlijnen wordt de preek of commentaar samengevat (§ 4.3.1 

tot § 4.3.4) en vervolgens worden twee deelvragen beantwoord: welk profiel geeft de bron van de 

heilige gemeenschap (§ 4.3.5)? En welke verbindingen liggen er tussen de preek of commentaar en 

de leefwereld van Calvijn en zijn hoorders (§ 4.3.6)?
203

   

 

4.3.1 Samenvatting preek Handelingen 2 vers 43 – 45 

Calvijn preekt op zondag 2 februari 1550 over Handelingen 2 vers 43 – 45.
204

 De opening van de 

preek is een terugblik naar vorige week. De hoorders hebben toen de oproep meegekregen om te 

volharden in de doctrina die ze van God hebben ontvangen.
205

 Daarbij gaat het om volharding in het 
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 Voor uitgebreide beschrijving van de historische setting: W.H.Th. Moehn, God roept ons tot Zijn dienst. Een 

homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorden in Calvijn preken over Handelingen 4:1 – 6:7, 

Kampen 1996, 22-29. 
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204
 Voortaan gebruik ik als afkortingen: Preek Handelingen 2 vers 43 – 45 = P1, commentaar Handelingen 2 vers 

43 – 45 = C1, preek Handelingen 4 vers 32 – 37  = P2, commentaar Handelingen 4 vers 32 – 37 = C2. 

205
 ‘Il nous fault perseverer en la doctrine que nous avons une foys de Dieu’, SC VIII, 46 
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spirituele huwelijk dat de gelovigen met Christus hebben.
206

 Tegelijkertijd staat dit geheim onder 

druk vanwege misleidingen van de satan. Lucas wijst op het belang van het Avondmaal, waar de 

gelovigen  er aan herinnerd worden dat er dankzij Christus’ offer vergeving van zonden en zekerheid 

van redding is.
207

 Juist omdat de papisten het Avondmaal verdraaien,
208

 is het van belang de 

avondmaalspraktijk van de Vroege Kerk in het oog te houden. Wekelijks vierden zij in lijn met de 

apostolische leer het Avondmaal.
209

 De leden van de avondmaalsgemeenschap hebben elkaar 

broederlijk lief. Vervolgens verklaart Calvijn vers 43: “Vrees kwam over iedere ziel: en de apostelen 

deden vele wonderen en tekenen”. Dat wil zeggen: doordat God vijanden bang maakt, beschermt Hij 

zijn kerk. Calvijn merkt in zijn tijd opnieuw dat het rumoer, in het bijzonder van de papisten, tegen de 

kerk er is. God maakt hen evenwel krachteloos.
210

 Zonder Gods bescherming zouden vijanden de 

gelovigen ‘inslikken’.
211

 Daarna behandelt Calvijn vers 44 en 45 die gaan over de onderlinge 

gemeenschap. Voorop staat dat de bron van de onderlinge gemeenschap Jezus Christus is.
212

 De 

onderlinge broederschap die daaruit voorkomt is onlosmakelijk met de liefde verbonden.
213

 Hoe 

gaan gelovigen om met hun bezit? Nodig is het volgens Calvijn om Lucas woorden zorgvuldig te 

interpreteren om een extreme positie te vermijden. In de eerste plaats is dat de positie van enkel 

zelfinteresse: hun naaste bieden ze geen hulp.
214

 Zelfs heidenen signaleren dit gedrag en haasten zich 

vervolgens om gelovigen te veroordelen.
215

 In de tweede plaats is dat de positie van hen die zeggen 
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 ‘Mariage spirituel que nous avons avec Jesuchrist’, SC VIII, 46 
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 ‘Car il nous a donné sa cene pour nous reduyre en memoire la sacrifice qu’il a une foys offert a Dieu son 
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209
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suyvie’, SC VIII, 48.  

210
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d’executer leur maulvais voulloir’, SC VIII, 50.  
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 ‘Qui si Dieu n’estoit nostre protecteur quand les hommes s’eslievent a l’encontre de nous, qu’ilz nous 

engloutiroient’, SC VIII, 50.  
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nous a donné son Evangile, nous met il chacun a part?’, SC VIII, 51. 

213
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214
 ‘Car nous en voyons aulcuns qui sont tant adonnez a leur proffict particulier, que tant s’en fault qu’ilz 
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215
 ‘Et pourtant il fauldra qu’ilz soient noz juges et qu’ilz prononcent la sentence a l’encontre de nous’, SC VIII, 

52. 
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dat alle bezit gemeenschappelijk was bij de eerste christenen.
216

 Volgens Calvijn zegt Lucas dat zij die 

in overvloed van bezittingen leven datgene verkopen moeten wat nodig is om de naaste in nood te 

helpen.
217

 Openlijk keert Calvijn zich tegen het monnikendom die, ondanks dat zij de gelofte van 

armoede afgelegd hebben, overdadig leven.
218

 Calvijn sluit af met de oproep om in lijn met het 

Evangelie onderlinge liefdadigheid te tonen. 

 

4.3.2 Samenvatting commentaar Handelingen 2 vers 43 – 45  

Vers 43 van C1 start met de opmerking dat de aanblik van de kerk zo was “dat zij anderen, die niet in 

de leer met hen overeenstemden, verschrikt maakten”.
219

 Hierdoor bewaart God evenwel de kerk.
220

 

Calvijn signaleert bedreigingen van de kerk in zijn tijd. Hij denkt aan mensen die ergens in het midden 

‘zweven’: ze hebben geen sympathie voor goddeloosheid, terwijl ze zich evenmin toewijden aan 

God.
221

 Wonderen van de apostelen hebben niet alleen tot doel gelovigen gehoorzaam aan God te 

maken, maar ook het nut om tot op zekere hoogte ongelovigen te temmen.
222

 Vers 44 en 45 brengen 

Calvijn bij het thema van de kerkelijke gemeenschap. De goede volgorde is om te beginnen bij de 

eenheid van hart. Daaruit vloeit onderlinge broederlijke liefde uit voort.
223

 De verkoop van goederen 

om armen te helpen, is een uiting van deze liefde.
224

 Calvijn neemt afstand van ‘geestdrijvers’ (in zijn 

tijd onder meer de anabaptisten) en het monnikendom.
225

 Beiden willen bezit het eigendom van de 

gemeenschap laten zijn. Voor deze twee uitersten is Calvijn op zijn hoede: voor hen die alles voor 
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 ‘Il y a l’aultre extremité, assçavoir que plusieurs fantasticques ont voulu dire que tout estoit commun’, SC 

VIII, 52. 
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zichzelf houden van wat zij bezitten en voor hen die willen dat alle bezit door elkaar gemengd wordt. 

Lucas leert dat er orde nodig is: goederen horen uitgedeeld te worden naar wat een ieder nodig 

heeft.
226

 Goederen hebben geen ander doel dan de nood van de naaste onmiddellijk te ledigen.
227

 

 

4.3.3 Samenvatting preek Handelingen 4 vers 32 – 37  

P2 houdt Calvijn op zondag 1 juli 1550. Aan het begin zegt hij dat de term ‘geloof’ in aanzien is.
228

  

Toch beseffen de hoorders te weinig welke vereisten de Schrift aan het geloof stelt. Het getuigenis 

van de opstanding van Christus
229

 is de basis voor de ware kerk.
230

 Gods kerk bestaat niet in het 

pausdom.
231

 Calvijn gaat in op de tekst. Hij is verbaasd dat de grote geloofsgemeenschap uit 

Handelingen toch één van hart en één van ziel is. Gods Geest heeft hier de hand in. Eensgezindheid 

betekent allereerst dat wij geroepen zijn tot kennis van de waarheid
232

 (de unie met Christus
233

), ten 

tweede dat de gelovigen samen één lichaam vormen
234

 en ten derde dat leden in liefde de naaste 

helpen.
235

 Calvijn legt de gemeenschap van Handelingen naast de situatie van Geneve: “We will see 

just how far we are from being Christian”.
236

 Calvijn signaleert bij zijn hoorders een hypocriete 

houding in kerkgang, in zelfonderzoek, in het voortbrengen van geloofsvruchten.
237

 Op de 

oordeelsdag zal Gods slechts enkelen van de gemeente (er)kennen als zijn kind.
238
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Als het om de goede werken gaat, is liefde onmisbaar.
239

 Dat de gemeente alle dingen 

gemeenschappelijk had, wil niet zeggen dat de maatschappelijke orde ophoudt met bestaan. In 

Jeruzalem ging men met beleid te werk. Calvijns tijd staat daarmee in schril contrast
240

: er is woeker, 

afpersing, diefstal, bedrog. Bovendien zijn er extreme mensen (monniken) die zeggen dat een 

christen niets mag bezitten.
 241

 Calvijn beseft dat God ons niet voor onszelf in deze wereld geplaatst 

heeft, maar om het welzijn van onze naaste te dienen voor zover mogelijk is.
242

 De preek sluit af met 

een verwijzing naar de apostolische kerk: “We must follow their steps, being of one heart and one 

mind, and extending charity toward our neighbours”.
243

   

 

4.3.4 Samenvatting commentaar Handelingen 4 vers 32 – 37  

In C2 meldt Calvijn over vers 32 dat de nadruk in de jonge kerk ligt op de eenheid a) van hart b) van 

goederen en c) van getuigenis aangaande Christus’ opstanding.
244

 De innerlijke eenheid is de bron 

voor de onderlinge liefde die zich uit in uitwendige daden.
245

 In vers 33 borduurt Calvijn voort op het 

getuigenis van de apostelen betreffende Christus’ opstanding. De Bijbelschrijver hanteert de 

stijlfiguur van de synecdoché: een deel (de opstanding) staat voor het geheel (gehele Evangelie).
246

 

De zorg voor de armen resulteerde hierin dat gemeente bemind werd door buitenstaanders. Bij vers 

34 tot 37, de teksten die gaan over de verkoop van bezit ten bate van de gemeenschap, merkt Calvijn 
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op: slechts enkele personen, zoals Joses, deden dit daadwerkelijk.
247

 Ook verkochten deze mensen 

niet alles, maar zoveel als nodig was om de ander te helpen zodat niemand gebrek zou hebben.
248

 

Deze geschiedenis is scherp richting Calvijns lezers. De bedriegerij, diefstal en roofzucht onder hen 

worden bekritiseerd. Ook de houding van de armen zelf – er is bij hen geen eenheid van hart en ziel – 

geeft hen zelf gedeeltelijk schuld.
249

 Ook de anabaptisten en andere fanatiekelingen stichten 

verwarring met een verbod op persoonlijke eigendommen.
250

 Calvijn wijst erop dat wij de vermaning 

om goed te doen ter harte moeten blijven nemen. 

 

4.3.5 Profiel van de heilige gemeenschap vanuit preken en commentaren 

In de eerste plaats blijkt uit beide preken en commentaren dat de bron, waar de gemeenschap van 

de kerk uit ontspringt, Christus zelf is. P1 opent met de oproep om te volharden in de doctrina. 

Volgens W. van ’t Spijker is dit een term die ons voert tot het hart van Calvijns theologie.  

 

“Het is aanduiding voor het goddelijke handelen dat genezend en zuiverend door de kerk 

geschiedt door middel van de prediking van het Woord, door het ambtelijke werk dat gericht 

is op de opbouw van het lichaam van Christus”.
251

 

 

In P1 staat de doctrina allerminst symbool voor leerstelligheid of voor een star systeem. De doctrina 

is het Evangelie waar de kerk uit leeft en dat effectief wordt in het leven van de leden. Terecht merkt 

W. van ’t Spijker op: “Nu dit het geval is, kan het ook niet uitblijven dat de doctrina van beslissende 

betekenis is voor de eenheid van kerkelijk samenleven”.
252

 P1 spreekt ook over het spirituele 

huwelijk met Christus. Zoals al eerder werd gemeld
253

, stuiten wij hiermee op een kernthema van 

Calvijns theologie, namelijk de unio cum Christo.
254

 Meerdere keren ligt voor Calvijn aan de basis van 

geloofsgemeenschap de ‘eenheid van hart’. C1 roept op de goede volgorde te hanteren: eerst is er 

de ‘eenheid van hart’, daaruit komt de onderlinge liefde voort. P2 en C2 koppelen deze ‘eenheid van 
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hart’ aan het getuigenis van de opgestane Christus. Dat is de fundering van de ecclesia. In P2 wijst 

Calvijn zijn hoorders erop dat deze eenheid van hart gestalte krijgt in de kennis van en gemeenschap 

met Christus. Stuk voor stuk wettigen deze illustraties uit preken en commentaar de stellingname dat 

de bron, waaruit de kerkelijke gemeenschap ontspringt, Christus zelf is. 

 

Vanuit deze basis spreekt Calvijn vervolgens over de onderlinge gemeenschap. Het grondbesef in de 

preken is dat de liefde voorop gaat. Liefde (‘charité’) en eenheid zijn voor de gemeenschap 

belangrijker dan het uitreiken van bezittingen. C1 meldt dat het schenken van goederen een uiting is 

van onderlinge liefde. P2 ontvouwt een structuurvolgorde binnen de gemeente. Eensgezindheid 

betekent ten eerste de roeping om te komen tot kennis van de waarheid, ten tweede het vormen 

van één lichaam, ten derde het in liefde helpen van de naaste. Steeds blijkt dat het vormen van een 

gemeenschap in liefde fundamenteler is dan de uitwisseling van bezit. In dit kader plaatst Calvijn de 

bespreking van de omgang met geld en goed. Twee valkuilen dienen vermeden te worden: bezit is 

geen eigendom van de gemeenschap (communisme), evenmin is een gelovige alleen in zichzelf 

geïnteresseerd (individualisme). De opdracht is, zo blijkt uit P1, C1 en C2, om goed te doen aan de 

naaste in nood. Deze zorg beperkt zich niet alleen tot medebroeders en – zusters in het geloof. 

Meerdere keren spreekt Calvijn over ‘prochain’, een term die primair bepaald is door ‘mens-zijn’ (een 

scheppingsbegrip) en dus de grenzen van de geloofsgemeenschap overstijgt.
255

 Hulpbetoon zet 

kennelijk aan tot bewogenheid richting alle mensen die in nood verkeren. Zo plaatst Calvijn de 

hoorder of lezer voor een diaconale taak. 

 

Samenvattend stel ik betreffende het profiel van de heilige gemeenschap op basis van de preek en 

commentaar vast: Christus is de bron waaruit de gemeenschap ontspringt. Liefde en eenheid zijn 

fundamenteler dan uitwisseling van goederen. Geld of goed is geen eigendom van de gemeenschap 

en evenmin egocentrisch bedoeld. Hulpbetoon aan de naaste in nood is een belangrijke opdracht. 

 

4.3.6 De relatie tot de leefwereld van Calvijn en zijn hoorders 

Welke gegevens reikt de Bijbelinterpretatie aan over de leefwereld van Calvijn en zijn tijdgenoten? 

Preek en commentaar roepen sterk het beeld op van een kwetsbare kerkelijke gemeenschap. Er zijn 

om te beginnen interne dreigingen. Calvijn signaleert bij gemeenteleden een hypocriete levensstijl. 

Bij de uitnodiging tot het Avondmaal in P1 geeft Calvijn blijk van zijn gemende gevoelens omtrent 

gemeenteleden. “Some will come with their hatreds, their grudges; other will be full of avarice, 
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greed, thefts, and others will cling to to their blasphemies, their filthiness, or their excesses”.
256

 P2 is 

mogelijk nog negatiever over de hoorders van de preek. Calvijn neemt een gebrek aan geloof waar: 

niemand vertrouwt voldoende op God om door Hem als ‘faithful believer’ te worden aangemerkt.
257

 

In C2 legt Calvijn de situatie van zijn tijd naast de gemeenschap van Handelingen 4. Er is een scherp 

contrast: 

 

“Toen deelden de gelovigen het hunne overvloedig mee, wij zijn heden ten dagen niet 

tevreden met wat wij in handen hebben. Wij beroven bovendien wreed wat van een ander is. 

Zij brachten wat zij bezaten eenvoudig en te goeder trouw te voorschijn, wij bedenken 

duizenden wegen om alle dingen op bedrieglijke wijze ons toe te eigenen. (…) Zij verkochten 

hun bezittingen, nu heerst er een onverzadigbaar verlangen om te kopen”.
258

 

 

Deze negatieve toonzetting in preek en commentaar roept de vraag op hoe de situatie van de 

gemeente in Geneve was. Zijn Calvijns aansporingen algemene normen? Of leefden velen in de 

praktijk niet conform de richtlijnen van de Bijbel? Was er concrete uitbuiting of armoede? In de 

gehele prekenserie uit Calvijn regelmatig kritiek op graanspeculaties. Tussen 1536 en 1560 zijn er 

zakenlieden in Geneve die meer en meer sleutelposities gaan bekleden wat betreft de 

graanvoorzieningen. Hoewel de Raad van Geneve maatregelen neemt tegen woeker en ongeoorloofd 

opslaan van graan, gaan in tijden van schaarste voedselprijzen omhoog.
259

 Zwakken in stad lijden hier 

het meest onder. Overigens beschouwt Calvijn in C2 armen niet enkel als slachtoffer, maar ziet hij 

hen zolang er geen ‘eenheid van hart’ is ook als schuldig.
260

 Hierbij komt dat juist in 1549 en 1550 

vluchtelingen Geneve aandoen, aangezien de vervolging onder het bewind van Hendrik II toeneemt. 

Demografen schatten dat alleen al tussen de jaren 1550 en 1560 het inwonersaantal van de stad 
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bijna verdubbelde van 13.000 tot 20.000 inwoners.
261

 Hoewel de precieze relatie tussen de 

historische setting en Bijbelinterpretatie moeilijk te traceren is, preekt en schrijft Calvijn tegen deze 

achtergrond.
262

  

 

Behalve interne dreigingen zijn er ook externe gevaren die het gemeenteleven in Geneve onder druk 

zetten. Calvijn noemt in zijn preken concreet de dreiging van papisten, vrijgeesten (waaronder 

anabaptisten) en heidenen (goddelozen). Hieronder krijgen ze een zelfstandige bespreking: 

 

Voortdurend is Calvijn in preek en commentaar in polemiek met de toenmalige roomse volkskerk. De 

spits van de kritiek ligt in de eerste plaats bij de heilige mis. P1 verwoordt de afkeuring kernachtig: 

”What do the papist have in place of the Supper today? They have this foolishness, rather this 

damnable talisman called the mass, which is destructive of the holy institution of Jesus Christ and 

more differrent from it than fire is from water”.
263

 Met name het offerkarakter van de mis en het 

beperkte aantal deelnemers maakt dat Calvijn mis en avondmaal scherp tegenover elkaar plaatst. In 

de tweede plaatst polemiseert Calvijn met het monnikendom in P1, C1 en P2. Monniken leggen wel 

de belofte van armoede af, maar ondertussen houden zij er een egocentrische levensstijl op na. 

Terecht merkt Steinmetz op dat Calvijn hier niet de gehele monastieke praktijk als zodanig ter 

discussie stelt. Voor het gematigde monnikendom ten tijde van Augustinus kan hij zelfs respect 

hebben.
264

 Daarmee vergeleken is het contemporaine monnikenwezen evenwel gecorrumpeerd. Ze 

leven “like pigs at a trough devouring the sweat of the poor”.
265

 Opmerkelijk is dat Calvijn geen 

kritiek geeft op de schismatieke neiging van het monnikendom. Elders geeft hij aan dat het tolereren 

van het monastieke leven indruist tegen het geloof in de ene katholieke kerk.
266

 Waarschijnlijk is het 

de Handelingentekst die Calvijn ertoe motiveert de kritiek toe te spitsen op thema’s als armoede en 

omgang met bezit. 

                                                             
261

 Willem Balke, Jan C. Klok, Willem van ’t Spijker, Johannes Calvijn, 155. 

262
 Zie W. Balke, Calvijn en de Bijbel, 251-252. Hierbij komt ook de interne spanning van Perrin die al genoemd is 

in § 4.2. 

263
 ‘Car au lieu de la cene, qu’ont aujourd’hui les papistes? Ilz ont ce badinage, ou plustost ce charme execrable 

de la messe, qui est plus desroguant a la saincte institution de Jesuchrist, et plus contraire que n’est le feu a 

l’eaue’, SC VIII, 47. 

264
 Zie David Steinmetz, Calvin in Context, Oxford 1995, 193. Vgl. Dennis E. Tamburello, Union with Christ, 95. 

Vgl. Voetnoot 152. 

265
 ‘Car ilz dissent qu’ilz menent la vie apostolicque et qu’ilz ont juré pauvreté’ (…) ‘Et sont la comme porcs en 

un gauge a devorer et engloutir la sueur des pauvres gentz’, SC VIII, 52, 53. 

266
 Zie David Steinmetz, Calvin in Context, 196. 



66 

 

 

Ook van de ‘geestdrijvers’ gaat er volgens C1 en C2 een dreiging uit. Calvijn noemt deze radicale 

beweging in één adem met de doperse stroming, zonder het verschil tussen beiden uit het oog te 

verliezen. Gedurende zijn leven komt Calvijn nauwelijks persoonlijk in contact met doperse 

gelovigen. In Geneve krijgen dopersen geen toegang. Balke meldt dat Calvijn tijdens een synode in 

Straatsburg gesprekken voert met onder andere Paul Volz en Jean Stordeur.
267

 Ook Calvijns vrouw – 

de weduwe van Stordeur – is afkomstig uit de doperse beweging. Verder manifesteert de stroming 

zich op verre afstand van Calvijn in met name het Duits- en Nederlandstalige gebied. Ondertussen 

zijn er in Frankrijk en Italië ook radicale gelovigen actief. Hoewel beide stromingen streven naar een 

gemeenschapsmodel waar van persoonlijk bezit geen sprake is, blijft Calvijn de bewegingen van 

elkaar onderscheiden. De reden waarom Calvijn de Italiaanse en Franse radicalen niet wil associëren 

met de Duitse en Nederlandse dopersen is dat de laatst genoemden sinds het dramatische 

experiment in Münster onlosmakelijk verbonden worden aan revolutionaire of rebelse neigingen.
268

 

Hoezeer beide stromingen in hun ideaal aan elkaar verwant zijn, Calvijn blijft daarom spreken van 

‘geestdrijvers’ en ‘anabaptisten’. Interessant is nog de vraag waarom Calvijn zich enkel in de C1 en C2 

en niet in P1 en P2 verzet tegen de geestdrijvers en dopers. De verklaring is dat Calvijn in preken zich 

richt tot inwoners van Geneve alleen. Geestdrijvers hebben zoals gezegd geen toegang tot de stad. 

Commentaren hebben daarentegen een internationaal bereik. Juist op het internationale podium 

manifesteren de vrijgeesten zich. 

 

De derde groep waar Calvijn in zijn preek en commentaar mee rekent, is het heidendom. Een snelle 

scan door handboeken over de reformator maakt inzichtelijk dat er toe nu toe in secundaire 

literatuur weinig onderzoek is verricht naar Calvijns houding ten opzichte van heidendom of 

paganisme. C1 signaleert heidendom onder het Joodse volk in Handelingen dat zich tegen Gods kerk 

verzet. Als leden van de kerk egocentrisch leven, zo blijkt uit P1, zullen ‘pagans’ dit gedrag 

onmiddellijk doorzien en de gelovigen ermee confronteren. Afkerigheid van godsgeloof, zoals dat in 

de moderne tijd ingang heeft gevonden, kent Calvijns tijd nog niet.
269

 Verzet tegen een 

wereldbeschouwing waarbij een “theozentrischen Weltbild insbesondere des Christentums”
270

 

centraal staat,  is bij Calvijns tijdgenoten eenvoudigweg afwezig. Wel is er sprake van atheismus 
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practicus: vanaf de renaissancetijd ontstaat er, onder meer in Frankrijk en Italië, een antikerkelijk en 

soms ook antichristelijk verzet dat doordringt in de levensstijl van mensen.
271

 Tegen deze 

achtergrond is het begrijpelijk dat Calvijn het Joodse volk van heidendom kan betichten, terwijl hij 

evenzeer eigen tijdgenoten die in de praktijk niet met kerk en geloof rekenen, bekritiseert. 

 

Preken en commentaren melden over de leefwereld van Calvijn en zijn tijdgenoten dus het volgende: 

vanwege interne dreigingen (hypocriete levensstijl van de leden) en de externe gevaren (papisten, 

geestdrijvers en anabaptisten, heidenen) is de kerkelijke gemeenschap kwetsbaar. De afsluiting van 

P2 – ‘Let us realize that we are all joined to the same head, Jesus Christ, to the end that we will share 

in the same glory’
272

 – is, evenals de centrale boodschap van de commentaar en prekenserie, 

hoopvol. De route die de kerkelijke gemeenschap van Geneve gaat, maakt ook onderdeel uit van 

Gods sacrale geschiedenis. 

 

4.4 Vergelijking met de bronnen van de Institutie en catechismi  

Een vergelijking tussen de systematische teksten van de Institutie en catechismi enerzijds en de 

preken en commentaren anderzijds, maakt twee dingen inzichtelijk. In de eerste plaats is er in het 

verschillende bronmateriaal een sterke inhoudelijke overeenkomst in de omschrijving van het profiel 

van de gemeenschap der heiligen. Als Calvijn in 1550 met de prekenserie en commentaar over 

Handelingen in de weer is, verschijnt er onderwijl een nieuwe uitgave van de Institutie waarin er 

geen wijzigingen in de formulering van de communio sanctorum waar te nemen is. Vertrekpunt is in 

1550 dus de notie van de Christus’ regering uit 1539. Hoewel het genre van preek en commentaar 

een gevarieerder taalkleed kent dan een systematische tekst als de Institutie, maakt Calvijn met 

terminologie als doctrina, huwelijk met Christus, getuigenis aangaande Christus’ opstanding, Christus 

als Hoofd, eenheid van hart, Christus de initiator en drager van de kerkelijke gemeenschap. In de 

tweede plaats stemt ook de omschrijving van de onderlinge gemeenschap van de leden en de 

omgang met bezittingen overeen. De Institutie van 1539 spreekt over bonum, terwijl de catechismus 

van 1545 en  Institutie van 1559 kiezen voor de term beneficia. Calvijn geeft ermee aan, hoewel 

materiële goederen dit op een lager level ook doen, het vooral geestelijke goederen zijn die de 

gelovigen brengen tot de unie met Christus. In preek en commentaar is eenzelfde onderscheid 

merkbaar. De onderlinge gemeenschap wisselt materiële goederen uit door de nood van de naaste te 

ledigen, maar fundamenteler is het ‘goed’ van liefde, eenheid van hart of vroomheid.  
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Behalve overeenstemming is er ook verschil waar te nemen tussen het bronmateriaal. Kernverschil is 

dat de interactie tussen tekst en leefwereld in de Institutie en catechismus minder direct is dan in de 

preken en commentaren. De Institutie reflecteert op abstract niveau over de omgang met goederen, 

terwijl preken en commentaren concreet oproepen tot diaconaal hulpbetoon. De Institutie spreekt in 

algemene termen over de kerkelijke gemeenschap, terwijl preken en commentaren het beeld 

oproepen van een kwetsbare gemeenschap in Geneve. De Institutie noemt de fronten niet bij name, 

maar in preken en commentaren is er openlijk debat met het papisme, geestdrijvers en heidendom. 

Kortom: een vergelijking tussen het verschillende bronmateriaal levert wat betreft de duiding van de 

heilige gemeenschap niet zozeer nieuwe theologische inzichten op. Echter, ten aanzien van de vraag 

in welke historische omgeving Calvijn zijn opvattingen vormt, bieden de preken en commentaren 

volop aanvullende inzichten.  

 

4.5 Samenvatting 

Hoofdstuk 4 beschrijft het profiel van de heilige gemeenschap van de kerk op basis van de preken en 

commentaren op Handelingen 2 vers 43 – 45 en Handelingen 4 vers 32 – 37. Het beeld dat uit deze 

documenten oprijst is dat Christus de bron is waar de heilige gemeenschap uit ontspringt. Onderlinge 

liefde en eenheid zijn fundamenteler dan de uitwisseling van goederen. Bezit is geen eigendom van 

de gemeenschap en evenmin voor enkel particuliere doeleinden bestemd. Diaconaat aan de naaste 

in nood is de opdracht. De preek en commentaar klinken in de kwetsbare kerkelijke gemeenschap die 

in Geneve en op het internationale podium met interne dreigingen (hypocriete levensstijl van de 

leden) en externe gevaren (papisme, geestdrijvers waaronder anabaptisten, heidendom) van doen 

heeft. Een vergelijking met het bronmateriaal van de Institutie en de catechismus biedt wat betreft 

de duiding van de heilige gemeenschap theologisch weinig nieuws. Met betrekking tot de historische 

omgeving bieden preek en commentaar evenwel volop aanvullende inzichten. 

  



69 

 

Evaluatie 

 

 

De evaluatie voegt de belangrijkste inhoudelijke lijnen uit de voorgaande hoofdstukken samen. Op 

deze wijze wordt de hoofdvraag van deze scriptie beantwoord: welke duiding geeft Calvijn aan de 

belijdenisformule van de communio sanctorum en welke theologische en/of sociologische motieven 

spelen hierbij een rol? Aansluitend poog ik enkele kernmomenten uit Calvijns concept van de 

communio sanctorum vruchtbaar te maken voor de ecclesiologische bezinning van vandaag. 

 

Hoofdstuk 1 brengt op basis van de Institutie uit 1536 de grondlijnen van het concept van de 

gemeenschap der heiligen in kaart. In voor het Franse protestantisme roerige tijden formuleert 

Calvijn met de communio sanctorum in andere theologische taal wat de catholica ecclesia ten diepste 

is: de verzameling van uitverkorenen die samen God dienen. De belijdenisformule voegt hier twee 

dingen aan toe. De communio wisselt, zonder de maatschappelijke structuren te verstoren, onderling 

zowel materiële als geestelijke goederen uit. Op de achtergrond is het drama van Münster van de 

anabaptisten voelbaar. Ook vormt de communio een hechte en verborgen  eenheid: erbuiten is 

redding van Godswege onmogelijk. 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling die het concept van de communio sanctorum doormaakt in de 

Institutie van 1539. De kernen blijven identiek: de gemeenschap der heiligen is een nadere explicatie 

van het kerkbegrip. Onderling blijft de heilige gemeenschap goederen uitwisselen. Opvallend is 

evenwel de wijziging die Calvijn aanbrengt. In de eerste plaats staat de communio sanctorum in het 

ecclesiologische perspectief van Christus’ regering doordat Christus een actieve, constituerende rol 

wordt toegewezen. Mogelijk spelen de volgende motieven hierbij een rol: consistentie in zijn 

theologisch denken, aansluiting bij Christus’ koninklijk ambt, de instrumentele plaats die de kerk 

inneemt ter realisering van Christus’ heil en voortgaande bijbels-theologische studie. In de tweede 

plaats wisselt Calvijn het verkiezingsbegrip in voor de algemene benaming van ‘alle gelovigen’ 

waarmee hij via de gemeenschap der heiligen de onzichtbare, verborgen gemeenschap van 

uitverkorenen verbindt met de zichtbare, empirische gestalte van de ene kerk. De afkeurende 

opmerking richting de patres geeft aan dat zij tekort zijn geschoten in hun omschrijving van de 

catholica ecclesia. Juist de communio sanctorum maakt helder wat de kerk van Christus in wezen is. 

 

Hoofdstuk 3 bespreekt Calvijns laatste editie van de Institutie uit 1559. Hoewel het grote kader, dat 

van de catholica ecclesia, gelijk blijft, plaatst Calvijn allereerst de societas Christi in het hart van de 
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definitie. Primair gaat het binnen de gemeenschap der heiligen om de verticale geloofsgemeenschap 

tussen Christus en de gelovigen. Het protest tegen de katholieke opvatting van het ‘impliciet geloof’ 

waarbij de Christusgemeenschap ondergeschikt is aan het ontzag voor de kerk, is merkbaar. Ook 

wisselt Calvijn de term bonum in voor beneficia waarmee hij het belang van de heilige gemeenschap 

aangeeft. Zonder een tegenstelling te creeëren – eerder bestrijdt Calvijn het doperse front – zegt 

Calvijn dat geestelijke goederen, op een hoger level dan materiële goederen dat doen, de 

Christusgemeenschap realiseren. Ondanks de directe koppeling tussen de uiterlijke dimensie van de 

kerk en de communio sanctorum in de tekst, blijft de positie van de gemeenschap der heiligen toch 

gelijk. Ondanks de structuurwijziging, voegt communio sanctorum evenals in 1539 de onzichtbare en 

de zichtbare zijde samen tot een kerk. 

 

Hoofdstuk 4 beschrijft het profiel van de heilige gemeenschap van de kerk op basis van de preken en 

commentaar op Handelingen 2 vers 43 – 45 en Handelingen 4 vers 32 – 37. Het beeld dat uit deze 

documenten oprijst, is dat Christus de bron is waar de heilige gemeenschap uit ontspringt. 

Onderlinge liefde en eenheid zijn fundamenteler dan de uitwisseling van goederen. Bezit is geen 

eigendom van de gemeenschap en evenmin voor enkel particuliere doeleinden bestemd. Diaconaat 

aan de naaste in nood is een belangrijke opdracht. De preek en commentaar klinken in de kwetsbare 

kerkelijke gemeenschap die in Geneve en op het internationale podium met interne dreigingen 

(hypocriete levensstijl van de leden) en externe gevaren (van papisme, geestdrijvers waaronder 

anabaptisten, heidendom) te maken heeft. Een vergelijking met het bronmateriaal van de Institutie 

en de catechismus biedt wat betreft de duiding van de heilige gemeenschap theologisch weinig 

nieuws. Met betrekking tot de historische omgeving bieden preek en commentaar evenwel volop 

aanvullende inzichten. 

 

Concluderend: Calvijn interpreteert de communio sanctorum als een explicatie van de catholica 

ecclesia. De formule legt het artikel van de catholica ecclesia op vier manieren nader uit: 

 

1. Christus is Initiator en Bron van de heilige gemeenschap. 

2. De heilige gemeenschap verbindt de zichtbare met onzichtbare gestalte van de kerk. 

3. De heilige gemeenschap dient elkaar in liefde en eenheid door materiële maar met name 

door geestelijke goederen uit te wisselen.  

4. De heilige gemeenschap bevindt zich in een kwetsbare situatie vanwege interne en externe 

dreigingen.  
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Hoe kunnen enkele kernmomenten uit Calvijns concept van de communio sanctorum vruchtbaar 

gemaakt worden voor vandaag? Met Heitink beoordeel ik de huidige toestand van de kerk in 

Nederland in als ernstig.
273

 Er is de koude wind van de secularisatie,
274

 er is de vergaande 

verbrokkeling van de kerk als instituut en er is individualisering die gepaard gaat met pluralisering. 

Welke impulsen biedt Calvijns gedachtegoed in deze context? 

 

In de eerste plaats bevat Calvijns notie dat Christus initiator en bewaarder is van de kerkelijke 

gemeenschap actualiteit. Door uit te gaan van Christus’ constituerende handelen, kijkt de heilige 

gemeenschap boven zichzelf en boven de omstandigheden uit naar haar Hoofd Christus. De 

Protestantse Kerk in Nederland en talloze andere kerken verwoorden deze notie in hun 

belijdenisdocumenten. Te denken valt aan de Nederlandse Geloofsbelijdenis die over de ecclesia 

spreekt als een “heilige vergadering van Christgelovigen, die al hun heil verwachten van Jezus 

Christus”.
275

 Ook de Heidelbergse Catechismus meldt dat “De Zoon van God (…) uit de gehele 

mensheid een gemeente (…) vergadert, beschermt en instandhoudt”
276

. In de ecclesiologische 

bezinning van vandaag, die zich afspeelt in een setting waarin het geloof en geloofsgemeenschap 

afbrokkelen, is hernieuwde oriëntatie op de Bron, Christus zelf, urgent. 

 

In de tweede plaats stimuleert Calvijns opvatting over onderlinge eenheid en liefde binnen de 

geloofsgemeenschap om de eenheid van de ecclesia in theologische bezinning en in de praktijk te 

benadrukken. Dat kan in huidige setting, waarin het instituut kerk aan erosie onderhevig is, weleens 

een nieuwe gerichtheid op noties van de verborgen eenheid uit de Institutie van 1536 betekenen. Nu 

het bereiken van eenheid op het niveau van kerkelijke structuren momenteel te veel gevraagd lijkt, is 

er wel de opdracht om te zoeken naar nieuwe dwarsverbindingen vanuit de kern van het geloof in 

Jezus Christus – plaatselijk, landelijk en op het niveau van de wereldkerk. Principieel horen alle 

gelovigen immers bij elkaar, omdat ze samen bij Christus horen. 

 

In de derde plaats is het waardevol Calvijns opvatting omtrent de uitwisseling van goederen te 

herontdekken. Niet alleen in diaconaal opzicht blijft hulpbetoon aan de naaste in nood nodig, 
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aangezien christenen vandaag de dag mogelijk nog meer met (internationale) armoede worden 

geconfronteerd dan aan in het begin zestiende eeuw. Ook de wekelijkse erediensten van de 

geloofsgemeenschap, het catechetisch onderwijs, missionaire activiteiten zijn niet bedoeld om zo 

goed en zo kwaad als het gaat te blijven (voort)bestaan als geloofsgemeenschap. Bezien vanuit het 

perspectief van de uitwisseling van de beneficia Dei krijgt dit alles een diepe spirituele dimensie. 

Gaven van heil worden ervaren en overgedragen binnen de bedding van de geloofsgemeenschap. Zo 

kan binnen de communio sanctorum een nieuwe vitaliteit geboren worden. 
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Summary 

 

 

In this thesis, I investigate the concept of the communion sanctorum (communion of saints) as 

interpreted by John Calvin. My aim is to answer the research question: 

 

How does John Calvin interpret the confession of the ‘communion of saints’? What theological 

and sociological motives are important to understand his interpretation? 

 

The first chapter analyses the interpretation of the communion of saints by Calvin based on the 

Institutes of 1536. This first edition of the Institutes has been written in difficult times for the French 

protestants, because of the persecution of Christians who turned away from the Roman Catholic 

Church. Calvin describes the communio sanctorum as the essence of the church: an gathering of elect 

people who serve God together. The communion of saints is further interpreted by Calvin by adding 

two explicit notions. First, the communio exchanges both material and spiritual gifts without 

destructing the public order. On the background we perceive the drama of the anabaptist in 

Münster. Second, the communion is a cohesive and hidden unity: outside of it salvation is impossible. 

 

The second chapter describes the development of the interpretation of Calvin of the concept of the 

communio sanctorum as described in the Institutes of 1539. The basic lines of his interpretation 

remain the same: the communion of saints is a further explication for understanding the church. 

Remarkably, Calvin adds two other notions in 1539. First, the communio sanctorum is explicitly 

placed in the ecclesiological perspective of Christ’s reign. Christ has received an active and 

constitutional role in Calvin’s description of the communion of saints. Possibly the following motives 

cause this explicit ecclesiological perspective of the communion of saints: increasing coherence in his 

theological thinking and writing, confession of the royal governance of Christ, acknowledgement of 

the instrumental position of the church for realizing the salvation, and ongoing biblical and 

theological study. Second, in the Institutio of 1539, Calvin changes the term ‘elect’ for the more 

general term of ‘believers’. In that way, he connects the invisible, hidden community of the elects 

with the visible, empirical dimension of the church. 

 

The third chapter discusses the last edition of the Institute of 1559. Although the main interpretation 

of catholica ecclesia remains the same, this time Calvin places the societas Christi in the centre of his 

definition. Inside the community of saints, the vertical relationship between Christ and the believer is 
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fundamental. Calvin protests against the Roman Catholic notion of ‘implicit faith’, by which the 

relationship of a believer with Christ is subordinated the respect for the church. Calvin also changes 

the term bonum for the term beneficia. He argues that spiritual gifts – at a different and higher level 

than material gifts – realize the relationship with Christ. Despite of the direct link between the visible 

dimension of the church and the communio sanctorum in the text, the position of the church remains 

the same. Although the change of the structure, the communio sanctorum connects the invisible and 

visible dimension of the church, just like Calvin’s interpretation of 1539. 

 

The fourth chapter describes Calvins’ interpretation of the communion of the saints based on 

sermons and commentary’s on Acts 2: 43 – 45 and Acts 4: 32 – 37. The basic line emerging from 

these documents is Christ as the source of the holy community. Within the community, love and 

unity are more fundamental than the exchange of gifts. Furthermore, the community is not the 

owner of the goods, neither are goods intended for particular use only. Aiding the poor is an 

important commandment. Sermons and commentaries reflect a fragile community of the church in 

Geneva: there are internal threats (hypocritical lifestyle of the members) and external dangers 

(papists, radicals, and pagans). Compared to the Institute and the catechisms of Calvin, his sermons 

and commentaries provide little new theological insight about the concept of the communion of 

saints. With regard to the historical context however, sermons and commentaries offer additional 

insights. 

 

Concluding, Calvin interprets the communio sanctorum as an explanation of the catholica ecclesia. 

The formula of the the communio sanctorum explains the article of the catholica ecclesia in four 

ways: 

 

1. Christ is the Initiator and Source of the holy community. 

2. The holy community connects the visible and invisible dimension of the church. 

3. The holy community should live together in love and unity through material and especially 

spiritual gifts. 

4. The holy community lives in a fragile situation as a result of internal and external threats.  
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BIJLAGE 1 – OVERZICHT VAN DE TERMEN COMMUNIO SANCTORUM 

IN CALVIJNS OEUVRE 

 

Om de onderstaande tabel samen te stellen, ben ik als volgt te werk gegaan. Er is alleen gezocht in de 

digitale Calvini Opera Database 1.0. Wie als zoektermen ‘sact* commun*’ of ‘commun* sant*’ 

invoert, krijgt 14 + 42 = 58 zoekresultaten. Na een selectie, waarbij dezelfde woorden in andere 

betekenis gebruikt worden eruit zijn verwijderd, blijft de onderstaande tabel met 26 treffers over. 

Hiertussen zitten bovendien 7 titels/citaten/herhalingen, dus feitelijk kiest Calvijn er negentien keer 

voor om over de communio sanctorum te spreken. Ten slotte: de tabel vermeldt steeds het 

document waar de termen uit afkomstig zijn, de zin/context waarin ze voorkomen, bovendien wordt 

het boeknummers/hoofdstuk/paragraaf/bijbelvers genoteerd. 

 

1 Institutie 1536  Credo sanctam ecclesiam catholicam, 

sanctorum communionem, remissionem 

peccatorum, carnis resurrectionem, vitam 

aeternam. 

Hoofdstuk 2 (titel) 

2 Institutie 1536 Credimus item communionem sanctorum, hoc 

est: in ecclesia catholica electis omnibus, qui 

vera Deum fide simul colunt, esse mutuam 

bonorum 

omnium communicationem ac 

participationem. 

Hoofdstuk 2 

3 Institutie 1536 Ac sic quidem credere et sanctorum 

communionem, et peccatorum remissionem et 

carnis resurrectionem, et vitam aeternam 

convenit; ut de Domini bonitate confisi, certo 

statuamus, haec nobis cum omnibus sanctis 

eventura omnia. 

Hoofdstuk 2 

4 Institutie 

1539/1554 

Credo Sanctam ecclesiam catholicam; 

sanctorum communionem. 

Hoofdstuk 8 (titel) 

5 Institutie Proximam particulam, de sanctorum Hoofdstuk 8 (§ 6) 
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1539/1554 communicatione, a veteribus fere 

praetermissam animadverto; quae tamen non 

negligenda est.  

6 Institutie 

1539/1554 

Nam quia in hac externa societate ecclesiae 

suae communionem Dominus coli voluit, qui 

odio improborum tesseram eius societatis 

frangit, viam ingreditur, qua proclivis est a 

sanctorum communione lapsus. 

Hoofdstuk 8 (§ 18) 

7 Institutie 

1539/1554 

Dico autem aedificari primum oportere, non 

quod ecclesia sine peccatorum remissione ulla 

esse queat; sed quia misericordiam suam 

Domi. 

 

Hoofdstuk 8 (§ 206) 

8 Institutie 

1539/1554 

Ergo in sanctorum communione, ipsius 

ecclesiae ministerio, nobis assidue remittuntur 

peccata, quum presbyteri vel episcopi, quibus 

hoc munus commissum est, pias conscientias 

evangelicis promissionibus in spe veniae et 

remissionis confirmant. 

Hoofdstuk 8, paragraaf 

208 

9 Institutie 1559 Nam quia in hac externa societate, ecclesiae 

-suae communionem Deus coli voluit, qui 

odio improborum tesseram eius societatis 

frangit, viam ingreditur qua proclivis est a 

sanctorum communion lapsus. 

Boek 4, 1,16 (identiek 

met 5) 

10 Institutie 1559 Dico autem aedificari primum oportere, non 

quod ecclesia sine peccatorum remissione ulla 

esse queat, sed quia misericordiam suam 

Dominus non promisit nisi in sanctorum 

communion lapsus. 

Boek 4,1,20 (identiek met 

6) 

11 Institutie 1559 Ergo in sanctorum communione ipsius 

ecclesiae ministerio nobis assidue remittuntur 

Boek 4,1,22 (identiek met 

7) 
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peccata, quum presbyteri vel episcopi, quibus 

hoc munus commissum est, pias conscientias 

evangelicis promissionibus in spe veniae et 

remissionis confirmant 

12 Catechismus 

(1538) 

Credo sanctam ecclesiam catholicam, 

sanctorum communionem. 

 

(titel) 

13 Catechismus 

(1538) 

Nullam vero peccatorum remissionem aut 

aliunde, aut ulla alia ratione, aut aliis dari. 

Quando extra hanc ecclesiam et sanctorum 

communionem nulla est salus. 

 

(onder kopje uitleg 

‘vergeving van de 

zonden’) 

14 Catechismus van 

Geneve (1545) 

Credo in spiritum sanctum, sanctam 

ecclesiam catholicam, sanctorum 

communionem, remissionem peccatorum, 

carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. 

 

(Citaat uit het 

Apostolicum) 

15 Catechismus van 

Geneve (1545) 

Quid autem valet illud, quod continuo de 

sanctorum communione additur? Ad 

exprimendam clarius, quae inter ecclesiae 

membra est, unitatem, hoc positum est. Simul 

indicatur, quidquid beneficiorum largitur Deus 

ecclesiae, in commune omnium bonum 

spectare: quum inter se omnes communionem 

habeant. 

(Uitleg bij de vraag over 

gemeenschap der 

heiligen) 

16 Admonitio 

paterna pauli III 

(1540) 

Non erat civile negotium, sed causa 

ecclesiastica, et quae non leve caput 

christianae doctrinae continebat, nempe de 

ecclesiae unitate et communione sanctorum. 

(p. 262) 

17 Interim adulterum 

germanum (1549) 

Et quanquam gratiam communionis sanctorum 

et spiritualis ecclesiae amittunt, haerent 

(p. 562) 
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tamen nihilominus in externa Christianorum 

societate atque ecclesia.  

18 Epistel  1548-1550 Itaque quoniam ea est communio sanctorum 

in ecclesia, quam nos in hac dissipatione ac 

vastitate nostroque miserrimo exsilio cum 

magna consolatione sentimus, vos 

vehementer rogo ut preces vestras nobis 

communicetis atque in eo genere officii et 

caritatis adiuvetis  

(nr. 1348 aan Baduellus) 

19 Epistel 1554—

1555 

Si ecclesiae omnes facerent officium, veraque 

vigeret sanctorum communio, dies et noctes 

communes fierent preces.  

(Nr. 1992 aan Bullinger) 

20 Epistel 1556—

1557 

Tam tenent, norunt et amant sanctorum 

communionem, et ita se sub uno capite 

Christo cum aliis agnoscunt ut membra 

eiusdem corporis, ut non tantum commune 

habeant cum illis quantum habent cum 

infidelibus super iis quae terrae sunt. 

(Nr. 2468 aan Bullinger) 

21 Epistel 1556—

1557 

Et boni fratres nostri, qui pro suggestu 

quotidie de sanctorum communicatione 

disserunt, tanto discrimine non moventur.  

(Nr. 2680 aan Bullinger) 

22 Epistel 1560—

1561 

Deinde etiam insignis coenae huius fructus qui 

ex sincero eius usu ad Christi membra redit, 

quem qualis sit ille non ignorat: praeterea 

autem et sanctorum communio in qua esse 

cupiat, id quod testari se recte putant quum ex 

eodem pane cum iis participat cum quibus 

idem se corpus esse gaudet.  

(Brief 3431 aan 

Blaurerus). 

23 Commentaar op 

het 

Ita sanctorum communio  praeparatio est ad 

vitam aeternam: quia in morte manent omnes, 

quos Christus ad patrem non colligit, sicuti 

(6: 51) 
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Johannesevangelie iterum decimo septimo capite videbimus.  

24 Commentaar op 

de Romeinenbrief 

Personam ideo mutavit, ut sortem omnium 

sanctorum communem exprimeret: ac si 

dixisset : Spiritum accepistis, per quem vos, ut 

nos reliqui omnes fideles, clamatis.  

(8: 15) 

25 Commentaar op 

de Romeinenbrief 

Commoditatem enim respicit primum: deinde 

quod sacer conventus, ubi celebratur 

sanctorum communio, addere illis calcar 

poterat. 

(16: 2) 

26 Commentaar op 

de 2de 

Korinthebrief 

Potius (meo iudicio) extendi hoc deberet ad 

sanctorum communionem, qua fit ut in totum 

corpus redundet quidquid officii in unum 

membrum impenditur: ac si diceret: Si vos 

piget, nihili divitiis fratres iuvare: considerate 

quot bonorum sitis inopes, et quidem quae 

longe sunt pretiosiora, quibus vos locupletare 

possunt qui terrenis opibus egent. 

(8: 14) 

 

Wat levert dit overzicht ons op?  

- Het maakt duidelijk dat Calvijn met name in de Institutie en in de Catechismi voor een 

doordenking van het thema van de communio sanctorum ruimte maakt. Uit de Institutie, dit 

boek staat bovenaan met elf citaten, en de catechismi, met vier citaten, blijkt dat dit steeds 

gebeurt in het kader van de bespreking van het Apostolicum.  

- In brieven (zeven maal) en bijbelcommentaren (vier maal) hanteert Calvijn ook meerdere 

keren de woorden communio sanctorum. Steeds is het kader de kerk/gemeente, al ontbreekt 

in vergelijking met de Institutie en de catechismi de systematische doordenking. Dit 

rechtvaardigt de keuze om de focus in deze scriptie te leggen bij de citaten uit de Institutie. 
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BIJLAGE II – OVERZICHT VAN DE TERMEN SOCIETAS CHRISTI IN DE 

EDITIE 1559 

 

Een zoektocht met behulp van de Calvini Opera Database 1.0 met als zoektermen ‘Chist* societ*’ of 

‘societ* Christ*’ levert een viertal combinaties op. In de tabel hieronder staan de resultaten, net als 

in bijlage I, genoteerd. 

 

1 Institutie 1559 eo certius confimatur nostra cum Christo 

societas? 

Boek III, VIII, 1 

2 Institutie 1559 DE EXTERNIS MEDIIS – vel adminiculis, quibus 

Deus in Christi societatem nos invitat, et in ea 

retinet. 

Boek IV (titel) 

3 Institutie 1559 Quasi dictum esset hac lege aggregari sanctos 

in societatem Christi, ut quaecunque in eos 

beneficia Deus confert, inter se mutuo 

communicant. 

Boek IV, I, 3 

4 Institutie 1559 Deinde carnis mortificationem, quae mortis 

eius participatione constat, per quam in vitae 

novitatem regenerantur fideles, atque adeo 

Christi societatem. 

Boek IV, XVI, 2. 
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