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Woord vooraf 

De belijdenis die 350 jaar geleden te Dordrecht werd opgesteld en onder
tekend, heeft tot op de huidige dag bij de Doopsgezinden in het buitenland 
een grotere rol gespeeld dan in Nederland. V orig j aar verschenen er nog twee 
edities in het Engels en een in het Duits. De laatste Nederlandstalige uitgave 
dateert van 1740. 

De Confessie van Dordrecht speelde allereerst een rol bij de verzoening 
tussen de Vlaamse Doopsgezinden in het begin van de 17 e eeuw in ons land. 
Toch hadden de belijdenissen uit die tijd een bredere strekking. De opstel
lers ervan legden rekenschap af van het geloof dat in hun gemeenten werd 
beleden. De belijdenissen, en de Confessie van Dordrecht niet minder, 
hebben ook gediend om tegenover de overheid of andere kerkgenootschap
pen verantwoording af te leggen. 

Waartoe kan een belijdenis, of bestudering van de Confessie van Dor
drecht, in deze tijd dienen? We zijn nu niet minder geroepen om rekenschap 
van ons geloof af te leggen: Het 'anti-dogmatisch' geloof, dat wij zo graag 
belijden, kan immers vervlakken tot individualisme en burgerlijk moralis
me. De een zal de tekenen daarvan eerder zien dan de ander. Versterking van 
het schriftuurlijk geloof en van de daadkracht onzer gemeenten vormen het 
doel van deze uitgave van de Confessie van Dordrecht. 

Nog een enkel woord over de tekst. In tegenstelling tot de opzet van de 
serie Doperse Stemmen wordt ditmaal de tekst niet in modem Nederlands 
uitgegeven. De rijkdom van de oorspronkelijke taal blijft daardoor behou
den. De toegankelijkheid lijdt er nauwelijks onder. De transcriptie van de 
eerste gedrukte tekst uit 1633 werd verzorgd door Jaap Brüsewitz, terwijl 
Mieke Krebber de puntjes op de i zette. 

D.V.



Lrvin B. HORST 

350 jaar Confessie van Dordrecht 

Ende also ter wederzyden in des Heeren Name te saemen byeen met den 
anderen vergadert zijnde: Soo is doen by ons onwaerdighe, met malkande
ren in minne ende vriendtschap, soo verre met goede bequaernheydt, inde 
vreese Gods, versproken ende overleydt, dat wy ons daer nae met bidden 
ende smeecken tot den Heere hebben begheven , de welcke door zynen 
ghenadighen zegen, onser alder wederzijds herte alsoo bereyt, ende tot 
malcanderen geneyght heeft, daer van hem gebedijdt alleen lof en danck zy, 
dat wy na hertelicke Schuldtbekentenisse, aengaende de voornoemde saecke 
[twist van den Huyskoop tot Franeker], ontbonden, vry en los ghelaten 
hebben ... Ende bovendien, soo hebben wy met hertelijck berouw en leed
twesen malkanderen om vergiffenisse gebeden ... Ende tot bewijs en beves
tinghe van een oprecht ende volkomen verdragh, versoeninghe ende veree
ninge met malcanderen, soo hebben wy ter wederzyden, metter handt ende 
den lieffelicken Kus des Vredes malcanderen ontfanghen, ende elcks den 
anderen aenghenomen, in den Name des Heeren, gelyck ende als dengenen 
betaemt, die in eene ghemeynschap met hem ende onder maLkanderen staen 
ende vereenight zijn. 1 

Dit is een tamelijk lang citaat van de inleiding die opgenomen is in de eerste 
gedrukte uitgave de Confessie van Dordrecht (Haarlem, 1633). Het geeft 
niet alleen inzicht in de procedure, maar vooral in het klimaat van verzoe
ning die de Vlaamse partijen in staat stelde vrede te sluiten. Een wederzijdse 
schuldbelijdenis, waarbij gevoegd het bekennen van boete en vergeving en 
gevolgd door het uitsteken van de hand en het aanbieden van de vredeskus, 
kon slechts positieve resultaten voortbrengen. De 21 april 1632 te Dordrecht 
betekende een 'Broederlicke vereeninghe', zoals de opsteller van de belij
denis, Adriaan Comelisz., schrijft. 

Achtergrond 

In 1632 waren de Vlaamse Doopsgezinden reeds meer dan vijftig jaar 

1 Confessie Ende Vredehandelinge (Haerlem, 1633) l0-13. 
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verwikkeld in onderlinge twi ten en scheuringen. De geringste af wijking. 
vooral inzake ethisch gedrag. wa aanleiding oor ruzie en partijvorming. 
Toen in de 20-er jaren an de 17e eeuw de riezen en Hoogduit er op weg 
naar erzoening waren, werden de Vlamingen nog tegengehouden door 
verdeeldheid in eigen hui . In het algemeen hadden de gemeenten in 
Am terdam de leiding in de Broeder chap, maar de Vlaam e partijen in de 
hoofd tad werden in dit verband geremd d or hun tegen tellingen. Te 
Dordre .ht hadden de Oud-Vlamingen en J nge lamingen zich onder lei
ding van Adriaan Corneli z .• oud te van de Oud- lamingen, verenigd. Zij 
gingen een tijdperk van gee telijke groei tegemoet. 

Het lag du voor de hand dat Dordrecht het iniliaLief 7. u nemen voor 
verzoening tussen de Vlaamse partijen. In amenwerk.ing met de in loed
rijke Vlaamse oud ten te Amsterdam en Haarlem. resp. Tobia.s Govert z. 
van den Wijngaard en Pieter Grijspeert, riep drîaan Comeli z. op voor een 
vergadering. waar de laarn e partijen uit het gehele land enegenwoorcligd 
zouden zijn. e moeten niet denken dat de organisatoren de wind in de rug 
hadden. Zoals blijkt uit de polemische pamfletten van die tijd organiseerde 
in het nabijgelegen Rotterdam diaken Lou weren Willem zen de opp s.itie in 
teden al msterdam, Haarlem en, mhem-en op de vergader:ingzel.fwerd 

zij11 delegatie niet t egelaten.2 De lijst van ondene.keoaar leert on dat in 
Dordrech1 vooral de Holland een Zeeuw e gemeenten vertegenwoordigd 
\ aren. erder, aren aanwezig trecbt. Arnhem, Krefeld en' an boven in 
't Landt' waar chijnlijkKleef en Emmerich) en an de Friese en Gronin° e 
gemeenten alleen Blokzijl Toch moeten de 51 ondertekenaars an de beHj
denis zonder twijfel de meeste !nam e gemeenten hebben vertegenwo r
digd. 

De leiding in Dordrecht kan volharding niet\ orden ontzegd. De eer te 
afspraak in februari 1632 werd afge2egd daar er misver tanden over het doel 
an de bijeenkomsten waren. Bovendien vroegen de redelijke autoriteiten 

zich af of ze er goed aandeden zoveel Wederdoper toe temming te verlenen 
binnen de i.ad moren te ergaderen. Uiteindelijk kwamen de 'vrede lich
ter · op 11 april bijeen. ln korte üjd werden ze het eens en telden de 
· onfe ie ende redebandelinge· op die wij kennen al de belijdeni van
Dordre hl. Volgen de inleiding was verzoening l en de leider de voor
naamste taak. Gemeen chappelijke chuldbelijdeni . bereidhei.d tot boete
en wedeczij e v rgeving wezen de weg naar een ere.nigde Broeder chap.

e kunnen ons nauwlijk voor tellen dat deze daden van Chri telijkeliefde 
geprogrammeerd waren: zij kwamen spontaan op nog voordat de di cu ie 

2 Zie W. J. Kühler, Geschiedenis van de Doopsgezinden in Nederland (Haarlem, 1940) Il,

194 vv. 
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over de belijdenis echt begon. De plaatselijke oudste, Adriaan Comelisz., 
wordt als de opsteller beschouwd. Waarschijnlijk schreef hij ook de inlei
ding, die namens de oudsten en dienaars van de Dordse gemeente en de 
afgevaardigden op de vergadering naar alle gemeenten in het land is 
gestuurd. Hij overleed op 6 november 1632. 

Wat was de aard van de verdeeldheid onder de Vlaamse Doopsgezinden? 
De inleiding van de Confessie schildert een somber beeld van de interne 
strijd: 

Alsoo kennelijck ende openbaer is, watter voor dese ende over langhe 
jaren herrewaerts, in vele ofte sommighe plaetsen, ende dat om ver
scheyden saecken, al droevighe onrust, verwerringhe, ende verstroyinghe, 
jae separatie, scheuringhe ende deylinghe onder de eens-gheloofsgenoten 
ontstaen ende ghevolght is, ende dat onder alle deselve geensins daervan 
de minste en zy deghene, die over eenighe jaeren door den Twist van den 
Huyskoop, met het ghevolgh ende aenkleven van dien, in der Gemeynte 
tot Franeker, als mede in veel andere plaetsen ontstaen ende ghevallen is, 
tot groote lasteringhe van den waerdighen Name Gods, oneere, smaadt 
ende verachtinge zynder Gemeynte, als oock de menichvuldighe quetsin
ge, aenstoot ende arghernisse, die daer veroorsaeckt .. .'.3 
De Huiskopers-affaire in de Gemeente Franeker leidde niet alleen in de 

gemeente zelf tot een splitsing maar verspreidde aan het eind van de 16e 
eeuw zich door het hele land. De twist ontstond toen een oudste, Thomas 
Byntges, bij de koop van een huis niet helemaal eerlijk handelde maar tegen 
wie geen disciplinaire maatregelen getroffen werden. Het is typerend dat een 
zaak van ethisch gedrag de verschillen tussen de meer conservatieven (Oude 
Vlamingen) en de meer progressieven (Jonge Vlamingen) vergrootte, het
geen leidde tot een scheuring. Hier bleef het niet bij. Oudsten plaatsten 
mede-oudsten en hun gemeenten in de ban. Tegen deze achtergrond van 
tweestrijd en verdeeldheid kwamen de afgevaardigden in Dordrecht 1632 
bijeen. 

Instrument van de vrede 

De Confessie van Dordrecht heeft in de eerste plaats de onderlinge vrede 
gediend. Zij verschafte een gemeenschappelijke basis inzake geloofsleer en 
gemeentediscipline om de eenheid onder de Vlaamse Doopsgezinden te 
herstellen. Eerder hebben we al verwezen naar de omschrijving van Adriaen 
Cornelisz als 'onse openbare ende generale Broederlicke vereeninghe '.4 De 

3 Confessie, 3. 

4 Ibidem, 1-2. 
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vergelijking met de Artikelen van Schleitheim ( de Broederlijke Vereniging) 
uit 1527 is niet zonder zin. Zowel in Schleitheim als in Dordrecht streefde 
men naar eenheid; in het eerste geval ging het ook om afwijkingen in de leer 
te corrigeren, in het laatste meer om gemeentediscipline. De Broederlijke 
Vereniging behandelt zeven punten waarover men het niet eens was. In de 
Confessie van Dordrecht wordt in 18 artikelen de gehele inhoud van het 
christelijk geloof samengevat, van de Godsleer tot de eschatologie. In Dord
recht was er geen onenigheid over dogmatische of ethische beginselen: alle 
partijen hielden zich in geloof en praktijk aan de 18 artikelen. Het ging er om 
de verdeeldheid onder de broeders op te heffen. 

De Confessie van Dordrecht was de derde belijdenis die werd opgesteld 
om de eenheid onder de Nederlandse Doopsgezinden te herstellen. In 1627 
stelden vier oudsten te Amsterdam onder leiding van Hans de Ries het 
Olijftacxken op, dat bedoeld was om de Friezen en Vlamingen te herenigen. 
Deze poging was voorbarig daar beide partijen in eigen huis nog verdeeld 
waren. In 1630 verscheen de Korte Confessie ofte Belijdenisse des Gheloofs 
van Jan Centsz. als een basis voor eenheid tussen de Friezen en Hoogduit
sers. Later zouden deze drie belijdenissen met het Concept van Ceulen 
gezamenlijk dienen als een gemeenschappelijke verklaring des geloofs. 

Het duurde ongeveer 30 jaar voordat de belijdenissen hun weg naar de 
gemeenten hadden gevonden en voordat zij in één band werden uitgegeven. 
Dit geschiedde toen Van Braght ze opnam in de eerste uitgave van zijn 
martelaarsboek (1660). Vijf jaar later werden ze samen uitgegeven in De 
Algemeene Belydenissen door Tobias Govertsz. van den Wijngaarden en 
Isaak van Vreden in opdracht van de Verenigde Vlaamse-Friese-Hoogduit
se vertegenwoordigers, die in juni van dat jaar in Rotterdam hadden ver
gaderd. 5 Voordien hadden de leiders van de verschillende partijen reeds 
meermalen vergaderd; in 1649 en 1651 te Haarlem, in 1660 te Leiden en in 
1661 te Utrecht. Verwijzend naar de bijeenkomst van 1649 te Haarlem 
schrijft Van Braght dat de drie belijdenissen 'als een eenparige Belijdenisse, 
van seer vele Leeraren, uyt verscheydene Landtschappen, aldaer vergaderet 
zijnde, sonder eenige tegenzeggen, zijn erkent ende aengenomen'.6 

Een belangrijke bijeenkomst vond op 9 september 1664 in Utrecht plaats, 
toen onenigheid opnieuw de Broederschap bedreigde. Daar stelde men Het 
oprechte verbondt van eenigheydt op, waar in zes artikelen het gezag van de 
drie belijdenissen (plus Het Concept van Ceulen) werd bekrachtigd. Kort 
nadien hebben op 1 en 2 oktober 1664 te Leiden 98 voorgangers en diakens 

5 De Algemeene Belydenissen Der Vereenighde Vlaemsche, Vriesche, en Hooghduytsche 
Doopsgesinde Gemeynte Gods (Amsterdam, 1665). 

6 Martelaers Spiegel (Dordrecht, 1660) (voorwerk) b4 recto. 
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van 28 gemeenten het Verbondt ondertekend. De belijdenissen werden nu 
een norm van wat de Doopsgezinden als de ware geloofsleer beschouwden. 
In het Verbondt werd aanvaarding van de belijdenissen als een test voor de 
Broederschap gezien. Onenigheid ontstond nu als gevolg van de Lamme
renkrijg te Amsterdam omstreeks 1650. Deze 'krijgh' spreidde zich spoedig 
uit naar andere gemeenten en leidde tot de vorming van de Lamisten en 
Zonisten. Van Braght overleed kort na de bijeenkomsten te Utrecht en 
Leiden in 1664, maar hij moet de zware bui, waarin de Broederschap terecht 
zou komen, hebben zien hangen. De geest van verzoening, die in de voor
afgaande dertig jaar de tegenstellingen naar de achtergrond had gedreven, 
kon ditmaal de ernstige scheuring tussen Lamisten en Zonisten niet ver
hinderen. 

Duitsland, Frankrijk. en merilru 

We hebben al vermeld dat de Confessie van Dordrecht mede ondertekend 
werd door vertegenwoordigers van Doopsgezinde gemeenten te Krefeld en 
enkele andere plaatsen in Boven-Rijnland. Ook maakten we reeds melding 
van de betrekkingen tussen een groep Hoogduitsers in Holland en de Frie
zen en Vlamingen. Deze groep, die voor zaken naar Amsterdam, Haarlem en 
Leiden reisde, was afkomstig uit Rijnland en de Pfalz, waar zij contacten 
onderhielden met de geloofsgenoten uit onder meer de Elzas en Zwitserland. 
Enkele leiders van de Hoogduitsers hadden met de Friezen aan het eind van 
de 16e eeuw het Concept van Keulen opgesteld. Dit is niet zozeer een 
belijdenis; het bevat een aantal geloofsuitspraken en bepalingen over het 
gemeentelijk leven. Het heeft naast de drie belijdenissen een rol gespeeld bij 
de vredesonderhandelingen. In 1591 hadden de Hoogduitsers en de Friezen 
op basis van het Concept zich verenigd, waardoor het een groot gezag 
genoot. 

Deze betrekkingen zetten zich in de l 7e eeuw voort. Daarom hoeft het ons 
ook niet te verbazen dat op 4 februari 1660 zes leraren en zeven diakens in 
Ohnenheim in de Elzas de Confessie van Dordrecht als de belijdenis der 
Zuidduitse Doopsgezinden aanvaardden. Opvallend is dat zij voor dit doel 
de Nederlandstalige editie, gedrukt te Rotterdam door Françoys van 
Hooghstraten in 1658, gebruikten. Waarschijnlijk was het de enige gedrukte 
uitgave die toen beschikbaar was. De Confessie van Dordrecht is later in de 
Pfalz en in Noord-Duitsland aangenomen. Men zou verwachten dat deze 
groepen een voorkeur zouden hebben voor de Korte Confessie van Jan 
Centsz, daar deze de basis was voor de eenheid van de Hoogduitsers en de 
Friezen. Kennelijk werd reeds in die tijd de Confessie van Dordrecht geac-
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cepteerd als een norm, niet alleen voor de Nederlandse maar ook voor de 
Duits- en Frans-talige Doopsgezinden. In de eerste editie in het Duits, 
gedrukt te Amsterdam in 1664, wordt melding gemaakt van een Franse 
uitgave.7 Het voorwoord van de eerste Engelse druk (1712) zegt over de 
Confessie van Dordrecht: 'for many years it had been printed in the Dutch, 
German and Franch languages'.s 

Een opmerkelijke verandering in de titel vond plaats toen de eerste Duitse 
vertaling in 1664 te Amsterdam werd uitgegeven door T.T.V.S. (Tieleman 
Tielen van Sittert), oudste der Hoogduitse gemeente te Amsterdam. De titel 
ervan luidt: Christliche Glaubensbekentnus der waffenlose . .. Christen. Na
druk krijgt hier artikel 14, 'Van de Weder-wrake'. Deze vertaling voorzag in 
de behoefte van de Mennonieten in Noord- en in Zuid-Duitsland. 

Deze accentverschuiving is ook terug te vinden in '7erschillende Duitse 
edities in Europa en Noord-Amerika. Ook in de eerste Engelse vertalingen, 
Amsterdam 1712 en Philadelphia 1727, nam men dit over: The Christian
Confession of the Faith of the Harmless Christians. De geweldloosheid werd 
op deze wijze naar voren gehaald. Zo werd de Confessie van Dordrecht een 
'natuurlijke bondgenoot' van Van Braght's Martelaers Spiegel der Doops
gesinde of weereloose Christenen. Deze nadruk op het veertiende artikel was 
geen inval van een redacteur: Doopsgezinden in Europa en later in Penn
sylvania hadden de indruk dat een belangrijk aspect van hun geloof 
beproefd werd. In de latere Engelse edities ging dit verloren - terwijl 
'harmless' reeds een zwakke vertaling was - . Men koos toen voor 'Men
nonite Confession of Faith' of 'Confession of Faith of the Mennonites'. 

Hebben de Zwitserse Broeders de Confessie van Dordrecht aangenomen? 
Niet in de periode waarin de belijdenis in de Elzas ingang vond. Enerzijds 
zouden de artikelen over ban en rnijding onacceptabel zijn geweest voor de 
Reist Broeders, terwijl anderzijds de belijdenis voor Jakob Ammann en zijn 
volgelingen zeker aantrekkelijk was. In de eerste helft van de 18e eeuw werd 
de Confessie van Dordrecht opgenomen in Güldene Aepffel in silbern Scha
len, te Basel gedrukt in 1702 en 1742. De tekst was dus toegankelijk. Zowel 
de Güldene Aepffel als Die Ernsthafte Christenpf/icht uit diezelfde tijd, dat 
eveneens de Confessie van Dordrecht bevat, waren in de eerste plaats 
bedoeld voor gebruik door de Zwitserse Broeders. Pas in 1834 verscheen te 
Bazel een aparte editie. 

Verplaatsen we ons nu naar Amerika en wel naar de eerste Doopsgezinde 

7 Christliche Glaubensbekentnus (Amsterdam, 1664) (ii). 
8 The Christian Confession Of the Faith of the harmless Christians (Amsterdam, 1712) 

(iv). 
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nederzettingen in Pennsylvania, dan zien we dat de eerste Engelse edities in 
1712 en 1727 gedrukt zijn. Deze boeken vormen het begin van de literatuur 
der Amerikaanse Doopsgezinden.9 Waarom de Confessie van Dordrecht en 
waarom in het Engels? Deze vragen zullen we hier in het kort beantwoor
den. 

In 1708 schreven de predikanten van Germantown aan Hermannus 
Schijn te Amsterdam dat zij dringend behoefte hadden aan godsdienstige 
literatuur, inclusief de Doopsgezinde artikelen des geloofs. Schijn, die oud
ste en leraar van de Zonniste Doopsgezinde Gemeen te was, had reeds eerder 
van zijn liefde voor de kolonie in Amerika laten blijken. De predikanten van 
Germantown schreven dat zij in New York geïnformeerd hadden naar de 
drukkosten, maar dat de gemeente dit geld niet kon opbrengen. Zij beloof
den dat zij de boeken zouden verkopen en wat er over bleef, aan de armen 
zouden geven. 10 

In Amsterdam werd positief op dit verzoek gereageerd. The Christian 
Confession verscheen aldus in 1712 te Amsterdam op verzoek van de 
Doopsgezinden in Germantown. Het was een klein boekje van 40 bladzij
den, eenvoudig maar fraai gedrukt; een aantrekkelijke uitgave voor niet
Doopsgezinden. Het was in de eerste plaats dan ook voor deze lezers 
bestemd, daar de Doopsgezinden in Germantown en Skippack alleen Duits
talig waren. Vijftien jaar later werd The Christian Confession herdrukt te 
Philadelphia door Andrew Bradford. Deze druk, die uiterlijk nauwelijks 
afweek van de eerste, telde ook 40 bladzijden. Het woord 'Christian' op de 
titelpagina was echter benadrukt. Wel bevatte het een uitvoerige Appendix 
'giving a short and full account of them/Mennonists/ because of the 
Imagination or the Newness of our Religion, the Weapon(-) and Revenge
less Christendom, and its being'. Deze Appendix was een vertaling van 
Unschuld und Gegen-Bericht van Gerrit Roosen. In 'To the Christian Reader' 
zeggen ze: 'we are of Dutch Extraction, and therefore willingly will own, that 
we are not exquisite in the English language'. De laatste bladzijde van de 
Appendix bevat een verklaring van 16 'elders' ( oudsten) waarin zij zowel van 
de Confessie als de Appendix erkennen 'to be according to our opinion: and 
also have took the same to be wholly ours'. Hierna volgen de namen van de 
oudsten. Kennelijk hebben zij op een bijeenkomst de inhoud van het boek 
z0edgekeurd. Ook uit deze verklaring blijkt dat de uitgave bedoeld was voor 

9 Zie Harold S. Bender, Two Centuries of American Mennonite Literature (Goshen, 

1929) 1. 
10 De tekst van de brief aan Schijn is afgedrukt in Harold S. Bender, 'Was William 

Rittenhouse the First Mennonite Bishop in America?', The Mennonite Quarterly Review, 

VII ( 1933) 44-46. 
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niet-Doopsgezinden; er was immers weinig reden voor hen om zichzelf 
eraan te herinneren dat ze van Nederlandse afkomst waren. 

De eerste Duitse editie in Pennsylvania verscheen later bij de Cloister 
Press te Ephrata in verzamelbanden die in Europa al bekend waren: Güldene 
Aepffel in silbern Schalen (1745) en Die Ernsthafte Christenpflicht (1745) en 
bovendien in Van Braght, Der Blutige Schau-Platz oder Martyrer-Spiegel der 
Tauffs Gesinnten oder Wehrlosen-Christen ( 1748-1749), die hiermee voor de 
eerste maal in Duitse vertaling verscheen. 

De Confessie van Dordrecht, die was opgesteld om eenheid onder de 
Vlaamse Doopsgezinden te brengen, heeft naderhand als 'belijdenis' voor 
Duitse, Franse en Noordamerikaanse Doopsgezinden een nog grotere bete
kenis gekregen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven. In de eerste plaats 
bevat de tekst een goed overzicht van de voornaamste leerstellingen van het 
Christelijk geloof. In de tweede plaats werden de typisch Dopers-Doops
gezinde kenmerken duidelijk uiteengezet, onder meer de doop op belijdenis, 
de gemeenteopvatting en de weerloosheid. De Christologie is ook duidelijk 
uitgewerkt, in samenhang met de doperse opvatting van de relatie tussen 
God en de mens, het werk van de Heilige Geest in het leven van de gelovige 
en de etische implicaties hiervan voor een christelijke levensstijl. 

Op twee punten is er kritiek op de Confessie van Dordrecht uitgeoefend. 
In de eerste plaats het ontbreken van de leer van de vrije wil. Inderdaad is 
onze tekst hierin niet zo expliciet als andere Doopsgezinde belijdenissen uit 
die tijd (vergelijk bijvoorbeeld in de Jan Centsz. Confessie artikel 4: 'Van de 
vrye wille, ende 't vermogen des menschen'). Misschien heeft de vergadering 
te Dordrecht op dit punt een onduidelijke tekst opgesteld om de Gerefor
meerde Kerk, die bijna overal waar Doopsgezinden woonden de grootste 
was, niet te provoceren. Het woord vooraf in de eerste Engelse editie ver
meldt dan ook dat de Confessie van Dordrecht 'was well approved of both in 
the Low-Countries and in France, by several eminent persons of the Re
formed Religion' .11 Het is moeilijk voor te stellen dat de Gereformeerden 
instemden met de typisch Doopsgezinde opvattingen. Belangrijker voor hen 
was dat zij in de Confessie van Dordrecht de naar hun mening fundamentele 
punten van het Christelijk geloof herkenden. Hoewel de Confessie dus niet 
expliciet over de vrije wil spreekt, is het onjuist te veronderstellen hierin de 
predestinatieleer aan te treffen. 

Het tweede punt van kritiek betreft de artikelen over ban en mij ding. In de 
Doopsgezinde traditie, waarin sterke nadruk werd gelegd op de navolging, 
was de gemeentediscipline een belangrijk punt. In de meeste 'belijdenissen' 
komt de ban (art. 16) voor. We hoeven ons er dan ook niet over te verbazen 

11 The Christian Confession, (iv-v). 
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dat we deze regels in de Confessie van Dordrecht tegenkomen. Mijding 
( artikel 17) is niet alleen een logisch gevolg van de ban, maar ook een middel 
tot bekering. Beide zijn gebaseerd op het Nieuwe Testament. In wezen zijn 
ban en mijding de tegenhangers van artikel 6, 7 en 8, waarin wordt opge
roepen tot een nieuw leven, tot de navolging en de gemeenschap van liefde. 
De fouten, die er met de artikelen 16 en 17 zijn gemaakt, vormen echter geen 
reden de geldigheid van deze artikelen in twijfel te trekken. Die reden 
hebben de Oudsten in Dordrecht zeker niet gehad; want anders hadden ze 
deze artikelen zeker niet opgesteld. Ze zaten 'tot over hun oren' in de 
problemen, die het gevolg waren van het onjuist toepassen van ban en 
mijding. Zij beseften zeer wel dat het probleem niet de gemeentediscipline 
was, maar eigenlijk het uiteenvallen van de gemeenschap, die gebaseerd was 
op boete, vergeving en liefde. 

Kort samengevat kunnen we het volgende stellen. De Confessie van Dor
drecht is vanaf de ondertekening in 1632 tot in onze dagen nooit erkend door 
een overheid of politieke groepering - in tegenstelling tot andere Protes
tantse belijdenissen. Noch kan zij beschouwd worden als de officiële 
geloofsbelijdenis der Doopsgezinden. Wel heeft zij, meer dan welke andere 
Doopsgezinde belijdenis, veel gezag gekregen. De artikelen van de Confessie 
van Dordrecht zijn ook nooit norm geworden van wat de dopelingen moes
ten geloven. De Doopsgezinden in de gehele wereld hebben de Confessie 
echter als een betrouwbare samenvatting van hun geloof beschouwd en deze 
dan ook in hun 'conferentie' of broederschap onderschreven. De Confessie 
is verder veel als catechisatiemateriaal gebruikt. Zij heeft- de eeuwen door
gediend als een getuigenis tegenover degenen die een onderzoek instelden 
naar het doopsgezind geloof in het algemeen en naar onze houding tegen
over oorlog, vrede en weerloosheid in het bijzonder. 



Sjouke VOOLSTRA 

Dopers belijden 

Misschien is de tijd rijp om inhoud en intentie van de doperse belijdenissen 
uit met name de zeventiende eeuw aan een nieuw onderzoek te onder
werpen. Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat we ons bevrijden van de in 
de negentiende-eeuwse, doopsgezinde geschiedschrijving ontwikkelde voor
oordelen tegen leerstelligheid en confessionalisme, zoals die bijv. verwoord 
worden door de doopsgezinde ethicus S. Hoekstra Bzn: 'Het komt mij 
daarom voor, dat onze broederschap in deze hare rigting naar het praktische 
en in dezen haren afkeer van alle dogmatisme hare voornaamste roeping 
heeft te zien'. Maar moet ook een 'praktisch Christendom' niet kunnen 
verantwoorden wat de bijbelse fundering van leer en leven der gemeente is, 
wil het niet vervallen tot subjectivisme, individualisme, gebrek aan schrif
tuurlijk geloof en daadkracht? Met name de, overigens terechte, aandacht 
voor de ethische aspecten van het geloof in de doperse traditie mag niet 
losgemaakt worden van een voortdurende bezinning op de bijbelse wortels 
daarvan. En dan zitten we al midden in de vragen betreffende een zekere 
eenstemmigheid van belijden, die men niet met een beroep op het enige 
doopsgezinde 'dogma', namelijk dat Doopsgezinden anti-dogmatisch zijn, 
kan omzeilen. 

Ook de doopsgezinde geschiedenis wordt door de overwinnaars geschre
ven. Dat houdt in dat de doperse traditie in Nederland beschreven is vanuit 
een zich in de negentiende eeuw breedmakende vrijzinnigheid. Vandaar, dat 
de niet-confessionele, spiritualistisch genaamde stroming de meeste aan
dacht heeft gekregen. Ondanks lippendienst aan Melchior Hoffman en de 
op hem stoelende menniste traditie, die vasthield aan streng bijbels gefun
deerd geloof en aan de afzondering der gemeente van de wereld, werden 
Galenus Abrahams en Hans de Ries heilig verklaard. En het waren de 
Lamisten en nog verder teruggaande in de geschiedenis, de Waterlanders die 
anachronistisch het eervolle predikaat 'doopsgezind' mochten dragen. Door 
het zestiende- en zeventiende-eeuwse nederlandse, veelkleurige Doperdom 
te meten met de maat der latere, anti-dogmatische vrijzinnigheid, vielen 
echter steeds meer oorspronkelijke wezenstrekken der afzonderlijke rich
tingen buiten het gezichtsveld der onderzoekers. Zoals bijv. de betekenis van 
de gemeentetucht, van het beginsel der weerloosheid en van de belijdenisge
schriften in het algemeen. 
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Nu is het een feit dat uitstaande belijdenissen die als geloofsregels los van 
of naast het gezag van de Bijbel stonden, ondanks het drijven der confes
sionele Zonisten in de tweede helft van de zeventiende eeuw, in Nederland 
geen toekomst hebben gehad. En het aantal dergenen die in de achttiende 
eeuw hun identiteit met behulp van dergelijke belijdenissen krampachtig 
wilden bewaren, liep snel terug. Pogingen, zoals die der behoudende Oude 
Vlamingen, om door het opstellen van belijdenissen met de daarop geba
seerde catechismi die de ware leer moesten onderwijzen, het afgaand getij te 
keren, faalden. De 'sociniaanse haan', te weten Galenus Abrahams de Haan, 
heeft victorie gekraaid. De in 1811 in de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
herenigde en herboren broederschap achtte een bepaalde belijdenis als 
fundament naast de Schrift niet wenselijk. Of zoals S. Muller bij haar 
vijftigjarig bestaan kon uitspreken: 'De handhaving der christelijke waar
heid heeft geen geschreven geloofsbelijdenissen noodig'. 'Vrij in het chris
telijk geloven' werd sindsdien de leus. 

In hoeverre mogen de belijdenissen der verschillende partijen bindend 
beschouwd worden voor de prediking der leraars en het leven der gemeente? 
Dat was de vraag die in de 'Lammerenkrijg' actueel was. De confessiona
listisch-congregationalistische Zonisten, waartoe vooral menniste Vlamin
gen en Friezen, maar ook Waterlanders behoorden, beaamden deze vraag en 
vonden de spiritualistisch-individualistische Lamisten tegenover zich. Deze 
nadruk op de belijdenissen als geloofsregel moet wel in zijn historische 
samenhang begrepen worden. De Zonisten waren beducht voor de groei
ende invloed van het Socinianisme en het Collegiantisme op de geestver
wanten van Galenus Abrahams. En reeds vanouds fungeerde de belijdenis 
in het algemeen als behoeder van de rechte leer en dus tevens als bestrijder 
van ketterij. Het behoud van de menniste orthodoxie stond inderdaad op het 
spel en de beheerders van Menno's erfenis schroomden niet de Schrift met 
de ware menniste leer te omheinen. 

Werd tot aan de 'Lammerenkrijg' een belijdenis nog ervaren als de uit
drukking van het geloof van een bepaalde doperse richting, (Fries, Vlaams, 
Hoogduits, Waterlands enz.) en was het een algemeen gebruik dat een 
dergelijke belijdenis als samenvatting van het geloof bij toetreding tot de 
gemeente door de doop beaamd werd, nu werd in handen der Zonisten de 
belijdenis tot een dwangmiddel. Het vanzelfsprekende en traditioneel 
bepaalde mógen geloven werd tot een móéten geloven. De vrijwillige onder
schikking aan de in een gemeente beleden confessie maakte plaats voor een 
opgelegde, nu in brede kring de radicaliteit van de menniste visie op 
gemeente en wereld begon af te zwakken. Het voorheen vanzelfsprekend 
geachte bindende gezag van belijdenissen en oudsten, die toch duidelijk 
leergezag hadden, werd aangevochten toen gemeente en wereld steeds beter 
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met elkaar gingen harmoniëren. Om uit deze anti-confessionalistische ten
dens af te leiden dat de ongedrukte of gedrukte belijdenissen der afzonder
lijke richtingen nimmer als bindend, dus als geloofsregel, door zo'n partij 
zijn ervaren, lijkt mij dan ook onjuist. De belijdenissen werden in het 
algemeen als samenvattingen beschouwd van het juiste bijbelse en doperse 
geloof met een hoofdaccent op de ecclesiologie. 

Ook met een ander argument heeft men het oorspronkelijk bindende 
gezag der belijdenissen willen ondermijnen. Hadden de meeste belijdenissen 
niet hoofdzakelijk de bedoeling om als 'vredespresentaties' de van elkaar 
vervreemde partijen tot elkaar te brengen? Waren het derhalve niet louter 
gelegenheidsgeschriften? Dat geldt inderdaad voor een belangrijk aantal 
belijdenissen die de vereniging tussen Waterlanders en (Jonge) Friezen, 
tussen Waterlanders, Friezen en Hoogduitsers inleidden, alsmede voor het 
Olijftacxken dat de stoot gaf tot de toenadering tussen Vlamingen en Frie
zen. Tussen de 'midden-orthodoxe' Friezen en Vlamingen wel te verstaan; 
de behoudenden gingen niet op de avances in: Oude Friezen enerzijds en 
Danziger en Groninger Vlamingen anderzijds bleven hun kracht in het 
isolement zoeken. Ook de belijdenis der verenigde Friezen en Hoogduitsers, 
die de naam van Jan Cents draagt, en de Confessie van Dordrecht zijn 
reacties op zo'n vredesaanbod, zoals in dit geval op het Olijftacxken, op 
grond waarvan een deel der sinds 1586 verdeelde Vlamingen zich herenigde. 
Maar het is een misverstand uit het gelegenheidskarakter te concluderen dat 
de inhoud ervan bepaald was door de oudsten en leraars en niet algemeen 
geloofd zou worden en autoriteit zou bezitten in de gemeenten die ze 
vertegenwoordigden. De opstellers van een dergelijke belijdenis schudden 
niet op eigen initiatief wat artikelen uit hun mouw. Zij legden in een 
dergelijke belijdenis rekenschap af van het geloof dat algemeen in hun 
gemeenten werd beleden, waarop nieuwe leden werden gedoopt en voor de 
juiste verkondiging, onderwijzing en formulering waarvan zij, op grond van 
hun roeping, verantwoordelijkheid droegen. 

Het afleggen van verantwoording van het in eigen kring algemeen aan
gehangen en beleden geloof: dat was de hoofdstrekking van dergelijke 
vredespresentaties, maar ook van andersgerichte belijdenissen. Het is ook 
onjuist om op grond van de grote plaats die in dergelijke geschriften inge
ruimd werd voor punten met betrekking tot de uiterlijke ordening der 
gemeente, te menen dat alleen de punten waarop men van mening verschilde 
aan de orde gesteld werden. Dat is een verschraling van de oorspronkelijke 
bedoeling der belijdenissen. De opbouw van alle belijdenissen maakt 
immers al duidelijk dat men steeds nauwe aansluiting zocht bij de enige 
traditioneel-kerkelijke belijdenis die vanwege het uitsluitend bijbelse karak
ter door de Dopers niet met argwaan werd bekeken, de Apostolische 
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Geloofsbelijdenis. Ze mogen daarom gerust beschouwd worden als uitleg
ging en verklaring van dit algemeen aanvaarde geloof der apostelen, dat ook 
Melchior Hoffman, Menno Simons e.a. van harte omhelsden en als gezag
hebbende belijdenis accepteerden en interpreteerden. Omdat het in de 
doperse reformatie in de eerste plaats ging om het geloof door liefde wer
kende en de daaraan beantwoordende gestalte der ware gemeente, kregen de 
inzettingen en ordinanties waardoor de ware kerk gekenmerkt moet zijn, 
zo'n uitgebreide behandeling. 

Verantwoording van het geloof werd, naast aan andere doperse partijen, 
ook desgevraagd afgelegd aan de overheid, aan geestverwante immigranten 
die zich wilden aansluiten en aan de Gereformeerde kerk. Ook ongevraagd 
kon een richting zijn belijdenis presenteren. Zo lieten twee belangrijke 
oudsten der Oude of Harde Friezen, Sywert Pieters en Pieter Jans Twisck uit 
Hoorn, bij hun uitgave der martelaarsgetuigenissen een belijdenis inbinden, 
die hun eigen overtuiging- en die waarvoor volgens hen de martelaars waren 
gestorven - tot uitdrukking bracht. Het is de meest complete en fraaiste 
belijdenis die ons is overgeleverd, deze XXXIII Artikelen, die qua opbouw, 
niet qua inhoud, sterk aanleunt tegen de gereformeerde geloofsbelijdenis 
van Guido de Brès. Verantwoording des geloofs, maar ook het streven naar 
eenheid en eenstemmigheid in leer en leven, alsmede naar behoud van de 
oorspronkelijke identiteit en niet in de laatste plaats apologetische motieven 
- al deze elementen van het kerkelijk belijden in het algemeen vinden we ook
terug in de doperse belijdenissen in het bijzonder.

Voor de belijdenis als gewetensdwang is men niet zo huiverig geweest, 
vooral als het de eigen belijdenis betrof. Want de belijdenis was niets meer 
dan een verwijzing naar en een korte parafrase van de bijbelse grondwaar
heden. Men beperkte zich dan ook voornamelijk tot een formulering van het 
geloof in zoveel mogelijk bijbelse bewoordingen. Waar de Dopers wel 
bevreesd voor bleven, was een belijdenis die in samenspel tussen een refor
matorische denominatie, zoals de gereformeerde of lutherse, en de overheid 
tot stand gekomen was en dan als maatstaf voor de rechtzinnigheid tegen 
andersdenkenden, met name de Dopers, werd aangewend met wereldse 
machtsmiddelen. Helaas zijn de Zonisten in dit opzicht ook niet vrij uit 
gegaan, toen ze in het heetst van de 'Lammerenkrijg' de overheid er toe 
bewogen sancties te treffen tegen de van sociniaanse ketterijen verdachte 
Lamisten. Maar dan vloeide er geen bloed; hoogstens kregen de aange
klaagde leraars een preekverbod. 

Heeft de inhoud en functie van het dopers belijden-toen relevantie voor 
het doopsgezinde belijden-nu? Onwillekeurig doet deze vraag zich voor bij 
de heroverweging van de betekenis van de Confessie van Dordrecht. Is een 
belijdenis als verantwoording van een gemeenschappelijk beleden en in de 
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Schrift gefundeerd geloof noodzakelijk om het schip der kerk op koers te 
·houden? Kan christelijke leer in het algemeen losgemaakt worden van wat
daarover in de loop der eeuwen in de christelijke kerk is nagedacht? Als men
alleen het gezag van de Bijbel wil aanvaarden, is men er zich dan wel goed
van bewust dat ieder beroep op de Schrift leerstellige vooronderstellingen
met zich meebrengt? Kan een belijdenis niet meer zijn dan een individuele
uitdrukking van vroomheid zonder enige objectieve waarde en gezag? Of is
men bang dat de nadruk op de leer en het belijden het geloof tot theorie
maakt en zo de geloofspraktijk ondergraaft? Is niet de huidige doopsgezinde
opvatting over doopsgezind-zijn als een per definitie anti-dogmatische
geloofstraditie een fixatie, die het zicht op de onlosmakelijke relatie tussen
bijbelse waarheid en een daadkrachtig geloof en de reflectie daarop in
geloofsleer en ethiek, reduceert tot een burgerlijk moralisme? Verschraalt
het geloof dan niet tot vrome subjectiviteit, die geen raad meer weet met het
Heer-zijn van Christus over de gehele geschiedenis en niet alleen over ons
hart? Hebben Doopsgezinden daarom niet zo'n moeite om helderheid te
verkrijgen in zaken van geloof en politiek? Komt men dan uiteindelijk ook
niet tot een ontkenning van de autoriteit van het bijbelse getuigenis zelf,
gezien het dikwijls leerstellige karakter ervan? Met een herbezinning op
inhoud en functie van de belijdenis in het algemeen en van het doopsgezinde
belijden nu in het bijzonder, zou een meer eenstemmig en daadwerkelijk
getuigenis der Doopsgezinden gediend zijn.

Maar laten we dit hete hangijzer maar even rusten en ons bepalen tot de
leerstellige inhoud van de Confessie van Dordrecht. Het zullen niet meer
dan inleidende opmerkingen zijn, want met een fundamenteel onderzoek
naar de dogmatische inhoud van de doperse geloofsbelijdenissen moet nog
een begin gemaakt worden. We zullen ons hier beperken tot een schets van
de hoofdlijnen in het belijden der Vlamingen, waarbij we de volgorde der
artikelen van de Confessie van Dordrecht aanhouden. Zo nu en dan zal een
vergelijking gemaakt worden met de inhoud van andere confessies uit die
tijd, met name die der Friezen (XXXIII Artikelen), die der afgedeelde
Friezen en Hoogduitsers (Jan Cents' confessie) en met het Olijftacxken,
waarop de belijdenissen van Jan Cents en van Dordrecht in zekere zin
antwoorden zijn.

Voor de beantwoording van de centrale vraag, 'welke de fundamentele
kenmerken zijn, waaraan Gods gemeente kan en moet gekend worden
volgens des Heren Woord', hadden de opstellers van het Olijftacxken het
reeds dienstig geoordeeld om niet alleen de uiterlijke inzettingen en orde
ningen der gemeente te beschrijven. Ze lieten aan de uitweiding over de
ecclesiologie een zoveel mogelijk in bijbelse bewoordingen opgestelde



22 

samenvatting van het geloof in Christus voorafgaan, dit ter fundering van de 
doperse gemeente-opvatting. Het ging hen dus niet alleen om mogelijke 
geschilpunten tussen de partijen op te sommen, maar niet minder om de 
formulering van het gemeenschappelijk beleden geloof in menniste zin, 
bondig verwoord met Gal. 5:6 als geloof door liefde werkende. 

De inleiding is weinig systematisch. Er is bijv. geen sprake van een 
trinitarische explicatie van het geloof, zoals die, om te beginnen met de 
eerste belijdenis der Waterlanders uit 1577, in de andere confessies gangbaar 
werd als inleiding. Dit hoeft niet te betekenen dat de opstellers van het 
Olijftacxken anti-trinitariërs waren. In 1626 hadden twee van hen, te weten 
Abraham Dirks en Tobias Goverts van de Wijngaard, nog een belijdenis 
ondertekend, die opgesteld was door de Haarlemse oudste der Vlamingen, 
Jacques Outerman. Deze had tot doel de overheid ervan te overtuigen dat de 
Vlamingen op het punt van het geloof in de drieëne God recht in de leer 
waren. Maar hoe luidt nu de inleiding van de Confessie van Dordrecht? 

Veel beknopter dan het Olijftacxken dat doet, omschrijven de oudsten en 
leraars der Vlamingen te Dordrecht bijeen in het eerste artikel de noodzaak 
van het geloof in de ene, eeuwige, almachtige en onbegrijpelijke God, Vader, 
Zoon en H. Geest; Schepper van hemel en aarde en de mens. Summierder 
ook dan de belijdenis van Jan Cents, die een uiteenzetting geeft over de 
eigenschappen Gods. Door deze beknoptheid komt de melchioritisch-men
niste theologische fundering van de afwijzing der predestinatie - God als 
bron van al het goede kan niet de bron van het kwaad zijn - niet uit de verf. 
Dit is wel het geval bijv. in het eerste artikel van de belijdenis der Oude of 
Harde Friezen. 

De val en de wederoprichting van de eerste mens en zijn nakomelingen 
vormen het onderwerp van beschouwing in het tweede en derde artikel. Goed 
melchioritisch-mennist wordt de kern van de zondeval getypeerd als men
selijke ongehoorzaamheid aan God. De zonde wordt bij voorkeur niet als 
een noodlot gezien, maar als menselijke onwil en eigenwil waardoor het 
geloof totaal verduisterd werd. Erfzonde is voor de Vlamingen meer erf
schuld. De val van Adam is echter zo diep, dat de mens alle vermogen om uit 
eigen kracht zich weer voor het aangezicht Gods te verheffen, heeft verloren. 
De verlossing van schuld en ongerechtigheid, de wederoprichting of resti
tutie van de gevallen beelddrager Gods kan alleen God bewerkstelligen. 

Het is onjuist aan de grote nadruk op het menselijke onvermogen in dit 
artikel de conclusie te verbinden dat hier sprake moet zijn van een gere
formeerde zienswijze. De Vlamingen willen hiermee primair aangeven dat 
alleen God de eer toekomt voor de verlossing van de gevallen mensheid. We 
vinden dan ook geen speculaties over het volkomen of gedeeltelijke verlies 
van de menselijke vrije wil en het daaruit voortvloeiende onvermogen res-
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pectievelijk vermogen om de goddelijke genade aan te nemen of te ver
werpen. Een kwestie waarop Jan Cents wel ingaat in bevestigende zin: de 
mens kan weerstand bieden aan de goddelijke genadegave. Dat was in die 
tijd een actueel onderwerp, gezien de verwerping van deze remonstrantse 
leer door de Nationale Synode van Dordrecht in 1619. Maar ook in Jan 
Cents' confessie is niet geheel duidelijk of deze menselijke mogelijkheid om 
Gods genade af te wijzen impliceert dat Gods vrije, verkiezende genade in 
dat geval door de menselijke wil gebonden zou worden - hetgeen het grote 
bezwaar der Contra-Remonstranten tegen deze opvatting was. Niets van dit 
alles in de vlaams-menniste belijdenis van Dordrecht. Het onvermogen van 
de mens om aan de verlossing bij te dragen is niets meer dan de keerzijde van 
de lof die alleen God ten deel valt; een God die de wereld zo lief heeft gehad, 
dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (Joh. 3: 16 in margine). 

Alleen God in zijn overstelpende goedheid en liefde richt de gevallen 
Adam weer op, doordat Hij zich in zijn Zoon in de vleeswording vernedert. 
God zélf is mensgeworden; het Woord zélf is vlees geworden, zonder aan
neming van vlees van Maria, de zondige Adamsdochter. In het vierde artikel 
aangaande de menswording van Christus klopt het hart van de melchiori
tisch-menniste theologie. De preëxistente Zoon Gods, het Woord waardoor 
de wereld geschapen is, is in Christus een lichamelijk, grijpelijk mens 
geworden: de nieuwe mens die niets van de oude mens aan zich heeft. De 
scheppingsmiddelaar bemiddelt ook de verlossing. En verlossing is primair 
herschepping tot een wedergeboren, nieuw mens-zijn. Gods reddende en 
herscheppende genade heeft, naar dit verstaan der christologie, reeds voor 
de grondlegging der wereld zijn schepping overkoepeld. 

Melchior Hoffmans incarnatieleer blijkt na een eeuw nog een levend 
geloofsartikel te zijn bij deze Vlamingen; evenals trouwens bij de Friezen, 
die niet minder de menniste erfenis koesterden. Weliswaar zijn de scherpe 
kantjes wat afgeslepen van de oorspronkelijke formulering: Jezus heeft geen 
vlees van de zondige Maria aangenomen. Ook wil men niet dan in bijbelse 
bewoordingen speculeren over de herkomst van Christus' vlees - de mel
chioritisch-menniste strekking van de incarnatieleer is onmiskenbaar be
waard gebleven. De gedachte van de gemeente zonder vlek of rimpel hing 
dan ook onlosmakelijk met deze leerstelling samen. En juist in de eerste 
decennia van de zeventiende eeuw waren de twistgesprekken over deze beide 
zaken tussen de Mennisten (Friezen en Vlamingen) en de Waterlanders weer 
hoog opgelaaid. Persoon en werk van Christus worden verder in dit artikel in 
de Confessie van Dordrecht op eenvoudige wijze beschreven naar analogie 
van het Apostolicum. Jan Cents en de XXXIII Artikelen daarentegen 
spreken reeds systematischer over Christus' profetisch, hogepriesterlijk en 
koninklijk ambt. 
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De inhoud van het nieuwe verbond is de vergeving van zonden, die 
Christus voor het gehele menselijke geslacht verworven heeft (artikel vijf) 
God wil dat állen behouden worden, maar dan moet men wel op zijn liefde, 
in Christus aan állen bewezen, reageren met boete en gehoorzaamheid. Dit 
aanbod van Gods vergevende en herscheppende liefde moet aan alle volken, 
naties en tongen verkondigd worden als een oproep tot wederliefde tot God 
en de naaste. Het is of we Melchior Hoffman het zendingsbevel horen 
prediken (Matt. 28: 19) in zijn Ordonnantie Godts. Maar voelt men zich een 
eeuw later nog werkelijk een apostolische zendbode? 

De idee achter de oorspronkelijke zendingsdrang, nl. dat niemand van 
Gods universele genade is uitgesloten en dat men hierop met geloof door 
liefde werkende moet reageren, is wel behouden gebleven. Het denkbeeld 
dat God in zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit sommige mensen tot verdoe
menis voorbestemd zou hebben, wordt verworpen zoals in de gehele overige 
doperse traditie. Men was algemeen van oordeel dat de predestinatieleer 
niet alleen de volkomen goedheid Gods maar ook de medeverantwoorde
lijkheid van de mens voor zijn heil aantastte. Dit leerstuk kon alleen maar 
leiden tot fatalisme en een geloof zonder werken. 

Want daarom gaat het toch, zegt het zesde artikel: de door Christus 
herkregen nieuwe mogelijkheid van leven met God, gekenmerkt door boete, 
'beteringhe des levens' en de strijd tegen de oude Adam die slechts met 
volharding en discipline succesvol kan verlopen. Wedergeboren uit het 
onvergankelijke zaad: Gods Woord, worden de gelovigen zijn gezindheid, 
natuur en wezen deelachtig. Ze gaan God en elkaar meer dan gewoon 
liefhebben, begeesterd als ze zijn door Gods onuitsprekelijke liefde in 
Christus aan de totaal gevallen zondaar bewezen. Zonder deze levensver
nieuwing, die een genadegave is en geen menselijk initiatief of vermogen -
maar wanneer deze niet meer als genade ervaren wordt, begint de nieuwheid 
des levens te verschralen tot een vlak moralisme!-, zijn doop, avondmaal en 
het behoren tot de gemeente geen middelen die aan het heil dienstbaar zijn. 
Ze krijgen pas werkelijk waarde, deze inzettingen en ordinanties, als uit
drukking van dit geloof. Kunnen deze uitwendige zaken dan niet evengoed 
achterwege blijven? Geenszins, meenden de Mennisten in hun trouw aan de 
bijbelse argumenten voor doop, avondmaal, een zichtbare gemeenschap en 
ook de voetwassing. Dat waren immers de kentekenen van de ware gemeen
te. Alle volgende artikelen, behalve de laatste, handelen daarover. Maar al 
deze uiterlijkheid brengt geen heil mee, als de 'volle verzekerdheid des 
geloofs', 'een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad' en 
'een lichaam dat gewassen is met zuiver water' (i.e. de gelovigendoop) 
ontbreken (Hebr. 10 : 22 in margine). 

De verhandeling over de doop (art. zeven) volgt dan ook op de belijdenis 
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van het hierboven aangeduide geloof. Gedoopt worden betekent tevens 
ingelijfd worden in de gemeente: de schare dergenen die zich tot een nieuwe 
gehoorzaamheid en een wedergeboren leven hebben verbonden. Dit artikel 
zwijgt over het in de strijd der partijen gegroeide gebruik om reeds gedoopte 
leden van een andere doperse richting, in dit geval voornamelijk de Water
landers en de Friezen, bij opname in de eigen gemeente der Vlamingen 
opnieuw te dopen. Jan Cents' belijdenis is op dit punt misschien al ruimer: 
'en alsoo de mensche op een rechte boete en Schriftmatig geloove eens 
gedoopt zijnde, die doopen wy niet weder'. De XXXIII Artikelen der Harde 
Friezen citeren Efes. 4: 5: 'Een Heer, een geloof, een doop' met als con
clusie: 'deselve eenmael op een waer geloof, na de instellinge Christi ont
fangen zijnde, mag niet andermael herdoopt, noch den selven vernieuwt 
worden' (art. xxi). Maar was dit 'waer geloof' niet slechts hun eigen 
geloof? 

De zichtbare gemeente, gekenmerkt door oprechte boete, een recht geloof 
en een schriftuurlijke doop, is niet minder dan een hemelse kolonie op aarde 
(art. acht). Door inlijving in de gemeente verwerft men tevens de garantie 
van het burgerschap van het rijk Gods. Het deelkrijgen aan de hemelse 
zaligheid staat en valt dus met het lidmaatschap van een gemeente waar de 
Nieuwtestamentische inzettingen en verordeningen op de juiste, schriftuur
lijke wijze worden onderhouden. Vandaar nog eens de extra nadruk op de 
zichtbaarheid van de ware gemeente in dit artikel dat eigenlijk de uiteen
zetting van de afzonderlijke inzettingen onderbreekt. 

Voor de groei en bloei der gemeente zijn mensen nodig die, uit de 
gemeente voortkomend en door de gemeente beroepen, in navolging van 
Christus zijn kudde moesten weiden. Het langste artikel, art. negen wordt 
aan de schriftuurlijke fundering der verkiezing en diensten van de leraars, 
diakenen en dienaressen der gemeente gewijd. De oudsten en leraars - een 
duidelijk onderscheid wordt niet gemaakt - worden door handoplegging in 
hun dienst bevestigd. Zij moeten zelf van een onberispelijke levenswandel 
zijn en 'gesondt in 't Gheloove', om goed te kunnen waken over leven en leer 
van de gemeente. De diakenen hebben tot taak de bijdragen en aalmoezen te 
verzamelen ter uitdeling aan de armen en nooddruftigen. Ze kunnen daarin 
bijgestaan worden door 'eerbare oude Weduwen' die het bezoekwerk in de 
gemeente verrichten. Bij gebleken bekwaamheid kon een diaken door de 
gemeente ook tot het leraarschap geroepen worden. 

Werkelijke conflictstof lag in dit negende artikel niet opgesloten, evenmin 
trouwens in het tiende over het avondmaal. Het gedenken van het lijden van 
Christus, de vermaning tot wederliefde en het beleven van de 'eenigheydt' 
met God en de broeders en zusters vormen ook hier de geijkte elementen van 
de menniste avondmaalsopvatting. Op de wijze van bediening van het 



26 

avondmaal wordt, in tegenstelling tot het Olijftacxken, niet verder ingegaan. 
Dezelfde beknoptheid bemoeilijkt ook het inzicht in de practisering van de 
voetwassing (art. el/). Met de andere Vlamingen en ook de Friezen 
beschouwden de ondertekenaars van de Confessie van Dordrecht de voet
wassing als een inzetting van Jezus zelf (Joh. 13: 4-17) die navolging ver
diende. Maar bij welke gelegenheden? 

Volgens de eerste belijdenis der Waterlanders van 1577 werden de uit het 
Zuiden gevluchte geloofsgenoten met dit gebaar van deemoedige dienst
baarheid en waarschijnlijk ook met de vredeskus gastvrij ontvangen. Het 
kan zijn dat de Confessie van Dordrecht een nauwer omschreven gebruik 
vooronderstelt, waarbij de rondreizende oudsten die in verschillende 
gemeenten doop en avondmaal kwamen bedienen, op gelijke wijze ontvan
gen werden op hun logeeradres. Ook kan hier sprake zijn van een voetwas
sing in de gemeente zelf ter voorbereiding op het avondmaal. De twee 
conservatieve Vlaamse splintergroeperingen die zich in de jaren dertig van 
de zeventiende eeuw van hun tot hereniging geneigde geloofsgenoten 
afwendden, raakten namelijk over de vraag van het rechte gebruik der 
voetwassing onderling verdeeld. De Groninger Oude Vlamingen, zo ge
noemd naar de plaats waar de oudsten elkaar regelmatig voor overleg 
ontmoetten, hielden vast aan het gebruik in de gemeente, terwijl de Dant
ziger Oude Vlamingen de voetwassing beperkten tot de verwelkoming van 
bezoekende oudsten, evenals de Harde Friezen en de Hoogduitsers dat 
deden. 

De meningen van de opstellers van de Confessie van Dordrecht over het 
huwelijk zijn zeer zeker niet ruimer geweest dan die der vier Vlaamse leraars 
uit Amsterdam die met hun Olijftacxken de dialoog tussen de verdeelde 
broeders en zusters weer op gang trachtten te brengen. Buitentrouw, d.w.z. 
een huwelijk tussen een lid der Vlaamse gemeente en een 'ongeloovig 
Werelds-persoon', bleef uitgesloten. In hoeverre dit laatste nu ook van 
toepassing bleef op leden van de doperse familie waarmee men gebrouil
leerd was, stond nu vooral ter discussie. Na een uitvoerig exposé over de 
monogamie - voelde men zich na een eeuw nog gevoelig voor beschuldi
gingen aangaande de Münsterse oorsprongen, incl. polygamie, van het 
Doperdom? - probeert het twaalf de artikel het verbod van buitentrouw 
oud-testamentisch te rechtvaardigen. Evenals de aartsvaders vrouwen zoch
ten in de eigen clan, waren de leden van 'dat uytverkoren Gheslachte en 
geestelijcke Maeghschap Christi' gehouden een levenspartner te vinden die 
reeds door de doop, of eventueel door herdoop, tot de ware gemeente was 
toegetreden. Ze werden in de bijeenkomst der gemeente in de echt verbon
den: 'ende dat is alsdan in den Heere trouwen'. 

De overheid hoefde in 1632 niet meer bevreesd te zijn voor een doperse 
revolutionaire gezindheid (artikel dertien). Hoewel van belastingweigering 
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nog geen sprake was, kende echter de gehoorzaamheid aan de overheid wel 
grenzen, namelijk waar deze niet met Gods wil, wet en gebod strijdig was, 
zoals op het punt van de weerloosheid en het eedzweren duidelijk het geval 
was. De artikelen veertien en vijftien die over de laatstgenoemde voorbeelden 
van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' handelen, kunnen het best als restric
ties van het dertiende artikel over de overheid gelezen worden. 

Waarom wordt de regering van de Republiek zo uitbundig geprezen? Dat 
is niet geheel onbegrijpelijk. Omdat onder haar bewind 'een stil gherust 
leven' inderdaad mogelijk was, zonder geloofsvervolging. Dat was anders in 
de zuidelijke gewesten, vanwaaruit de Vlamingen gevlucht waren en nog 
vluchtten in die tijd, met achterlating van have en goed, omdat onder meer 
hun verstaan van de vijandsliefde het hun verbood hun bezit, leven en geloof 
met het zwaard te verdedigen. 

Ook met het verbod een eed te zweren maakt de Bergrede een totale 
aanpassing aan de overheid of de maatschappelijke conventies niet goed 
mogelijk. Met de Friezen, Hoogduitsers en de andere Vlamingen stelt de 
Confessie van Dordrecht de gehoorzaamheid aan het eenvoudige bijbel
woord dan ook boven de 'christelijke' conventie van het trouwzweren aan de 
overheden middels een eed en het aanroepen van Gods naam. Want ook de 
gereformeerde overheden eisten zo'n loyaliteitsverklaring van nieuw-inge
komen burgers, hetgeen niet verwonderlijk was in een tijd waarin de strijd 
tegen de Roomskatholieke, Spaanse tiran nog niet was beslecht. Maar was 
met name het vrome beroep op Matt. 5 : 34-35 en op Jak. 5 : 12 uit de mond 
van de Dopers geen dekmantel voor mogelijke burgerlijke ongehoorzaam
heid? Hoe zat het ook al weer met Münster? En de aanslag op Amsterdam? 
Hadden ze werkelijk hun oorspronkelijk theokratische aspiraties opgegeven 
in ruil voor geloofsvrijheid en een goede plaats bij de steeds beter gevulde 
ruif in het begin der Gouden Eeuw? 

'Doet wie niet deugt, uit uw midden weg', had Paulus de gemeente te 
Korinthe al geadviseerd (1 Kor. 5 : 13). De gemeente als de voorlopige 
gestalte van de beloofde nieuwe wereld moet vindplaats van heil blijven ( art. 
zestien en zeventien). Als deze door God zelf aangelegde tuin door het 
chaotische oerwoud der oude wereld overwoekerd dreigt te worden, dan 
moet er gewied, gesnoeid en gehakt worden om deze hemelse kolonie zuiver 
te houden. De vijf redenen voor een noodzakelijke tuchtpraktijk in het 
Olijftacxken worden in de Confessie van Dordrecht overgenomen; l) het 
zuiverhouden van de leer; 2) het voorkomen van laster door de 'wereld'; 3) 
de bestrijding van de verdergaande besmetting; 4) het-buiten de gemeente! 
- tot inkeer brengen van de zondaar; en 5) de vermaning aan de gehele
gemeente om op het rechte pad te blijven.

Over de noodzaak van een goede tucht was men het sinds de ontstaanstijd 
van de doperse beweging in alle gelederen eens geweest. Over de wijze 
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waarop de ban aangekondigd en de mij ding doorgevoerd moest worden, was 
echter halverwege de zestiende eeuw onenigheid gerezen tussen de stricte 
oudsten Menno Simons, Dirk Philips, Leenaart Bouwens e.a. enerzijds, en 
de in dit opzicht wat soepeler Waterlanders. De laatsten hielden vast aan het 
louter evangelische gebruik de zondaar volgens de regel Christi (Matt. 
18: 15-18) driemaal te vermanen alvorens hem van de gemeente af te 
zonderen. Of beter: voordat de zondaar zich door zijn onbekeerlijkheid zelf 
van de gemeente had afgesneden. De strengere Mennisten waren evenwel 
van oordeel dat zelfs zonder enige officiële oproep tot boete een notoire 
zondaar in leven én leer gebannen mocht worden; een lot dat bijv. Adam 
Pastor trof die expliciet de menniste incamatieleer verwierp en impliciet ook 
de leer der drieëenheid. 

Het lijkt er op dat de menniste Vlamingen van de Confessie van Dor
drecht de harde lijn poogden te handhaven, gelet bijv. op het ontbreken van 
Matt. 18 als een regulerende aanwijzing voor de banpraktijk en de vermel
ding van I Kor. 5, waar van een minder omslachtige banprocedure sprake is. 
Maar toch wordt ook Tit. 3 : 10 aangehaald, waarin een scheuringmaker 
tweemaal de kans krijgt tot beter inzicht te komen. Over de strenge ban
praktijk die blijkbaar in de Vlaamse gemeenten nagevolgd werd, moeten wij 
niet te lichtvaardig oordelen. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen wat er 
voor die mensen op het spel stond. Als de zondaar niet tot berouw kwam en 
zijn leven niet beterde, dan zou hij 'metter weereldt' verdoemd worden en 
zijn zaligheid verspelen! 

De moedwillige zondaar moest buiten de gemeente weer tot inkeer 
komen. Ban en mijding horen bij elkaar. Hij werd niet alleen van het 
avondmaal uitgesloten, maar ook van de dagelijkse conversatie en van de 
handel met gemeenteleden. De mijding kon zich zelfs uitstrekken tot de 
levenspartner. Van dit laatste radicale middel lijkt het Olijftacxken zich 
reeds te willen onthouden. Hierin wordt gesteld dat de mijding wel zonder 
aanzien des persoons toegepast moet worden - die vermaning was blijkbaar 
nodig! - maar dat dit gebod niet in tegenspraak komen mag met de huwe
lijkse geloften waarmee twee mensen aan elkaar verbonden zijn. 

In tegenstelling tot Jan Cents neemt de Confessie van Dordrecht deze 
restrictie niet over, ook al wordt hierin wel aangedrongen op bescheidenheid 
in het gebruik der mijding, die immers moet dienen tot betering der zondaar 
en niet tot zijn verderf. Komt hij werkelijk in nood, dan prevaleert het gebod 
der naastenliefde boven het gebod der mijding. De zonde moet in de zon
daar zelf aangepakt worden, vonden de Vlamingen tegen het gevoelen van 
de gematigder Waterlanders in, die van mening waren dat de tuchtmaatre
gelen tegen de zonde en niet tegen de zondaar gericht moesten zijn. Maar 
waar komen we de zonde los van de zondaar tegen? 

Het achttiende en laatste artikel over de verrijzenis der doden en het 
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laatste oordeel is geen formaliteit of eenvoudig een navolging van de Apos
tolische Geloofsbelijdenis. Wat is nl. het motief voor die grote zorg voor de 
gemeente zonder vlek en rimpel? De zorg om de uiteindelijke zaligheid. Het 
lidmaatschap van de ware gemeente is een voorbereiding op het laatste 
oordeel en in zekere zin een garantie dat men dit oordeel zal doorstaan. De 
uiteindelijke grote zuivering voor de rechterstoel Gods vindt al een voor
afschaduwing in de gemeente, waaraan de macht gegeven is om te binden en 
te ontbinden (Matt. 18 : 18)- een autoriteit waarop de banpraktijk gefun
deerd werd. De misschien wat disproportioneel grote aandacht voor de 
kenmerken van de ware gemeente, vergeleken bij het Apostolicum althans, 
heeft tot doel de gelovigen te doordringen van de waarheid van de woorden 
van de kerkvader Cyprianus: 'Buiten de kerk is er geen heil'. Alleen opge
nomen in de Arke Noachs, d.w.z. in de gemeente, kan de zondvloed over
leefd worden. De schildering van het oordeel en de opstanding des vleses is 
in de Confessie van Dordrecht sober gehouden. Heel anders dan in de 
belijdenis van Jan Cents, die de hel in profetische beelden afschildert als 'een 
groote put des Afgronds daer geen hout gebrek sa! zijn' (Jes. 30 : 33). 
Deze soberheid is trouwens kenmerkend voor de gehele belijdenis der Vla
mingen, maar is er tegelijk de oorzaak van dat de knelpunten in het belijden 
niet al te duidelijk uit de verf komen. Het hanteren van uitsluitend bijbelse 
bewoordingen kan ook een diplomatiek middel zijn om de wel degelijk 
aanwezige mogelijkheden tot een verschillende interpretatie der Schrift te 
verheimelijken. Dan blijven de werkelijke verschillen van inzicht onder de 
oppervlakte. En als ze niet door een logische doordenking en een open 
gesprek opgelost kunnen worden, dan kunnen onoverkomelijke verschillen 
in de wijze van geloven slechts verdwijnen doordat ze slijten. Dat slijtage
proces zou de menniste erfenis, zoals die in de Confessie van Dordrecht nog 
goed naar voren komt, in de achttiende eeuw pas goed aantasten. 

In hoeverre de Confessie van Dordrecht een eeuw na de infiltratie van 
dopers-reformatorische gedachten in de Lage Landen een verantwoording 
is van een levende geloofstraditie die in een ongebroken continuïteit staat 
met de melchioritisch-menniste oorsprongen, dit alles verdient nieuw 
onderzoek. Een andere kwestie is de actualiteit van deze doperse visie op de 
gemeente als nieuwe schepping, die als bruggehoofd van het rijk Gods de 
vrede en gerechtigheid op missionaire wijze moet verkondigen en in de 
gestalte van een 'alternatieve gemeenschap' moet voorleven. En dat alles 
staat ons te doen in een tijd waarin de doperse visie niet meer leidt tot een 
bewust gekozen minderheidspositie temidden van kerk en samenleving, 
zoals in de eerste eeuwen het geval was, maar waarin een door het verlies van 
identiteit slinkend gevestigd kerkgenootschap naarstig naar een weg zoekt 
om van die nood der minderheidspositie een deugd te maken. Is een nieuw 
belijden op deze weg een staf om te gaan? 
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Titelpagina van de eerste druk uit 1633, aanwezig in de Doopsgezinde Bibliotheek 
te Amsterdam. 



Confessie 

Ende 

Vredehandelinge, 

Geschiet tot Dordrecht, Anno 1632 
den 2 len April, tusschen de Doopsghesinde 

die men de Vlaminghen noemt: Waerin 
een yder kan sien ende mercken, 
hoe ende waerop dat desen Vrede 

gemaeckt ende bevestight 
is. 

Matth. 5: 9. 

Salich zijn de Vrede-maeckers, want sy sullen Godts 
Kinderen ghenaemt worden. 

Hebr. 12: 14. 
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Haeckt nae den Vrede ende Heylichmaeckinghe, sonder de
welcke niemandt den Heere sien en sa!. 

1. Corinth. 7 : 15.

Godt heeft ons in Vrede gheroepen. 

TOT HAERLEM, 

Ghedruckt by Hans Passchiers van Wesbusch, Boeckdrucker 
op 't Marcktveldt in den beslagen Bybel. 1633. 
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VOORREDEN Op den Vredehandel tot Dordrecht Anno 1632. 
den 21. April, tusschen de Doopsghesinde, die men de Vlamingen 
noemt, gheschiedt. 

Aendachtige, vreedlievende, heyl- ende waerheytsoeckende leser: 
Alsoo ons dagelijcx ter ooren komt, dat eenige menschen die onsen 
Vrede niet seer toegedaen en zijn, en derhalven na den aerdt der 
Liefden, die alle dingen ten besten duyt, daer het beste niet van 
en spreecken, waerdeur sy de simpele ende eenvoudige herten ( die 
somtijts (hetwelck te beklagen is) meer sien op menschen die te
ghenwoordich zijn, als op de Leeringhe ende het Leven van onsen 
Heylant ende Salichmaker Iesus Christus ende sijn lieve Apostelen) 
niet alleene van ons, maer oock van den Vrede, die ons van den 
Sone Godts ende sijn Apostelen so hooge bevolen is, afkeerigh 
ende schuw maecken: de welcke (soo 't hem laet aensien) te wey
nich nadencken ende in achtinge nemen de reden Christi Matth. 
5 : 9: Salich zijn de Vredemakers, want sy sullen Kinderen Godts 
ghenoemt worden; Hebr. 12 : 14: Haeckt nae den Vrede ende Hey
lichmaeckinghe, sonder dewelcke niemandt den Heere sien en sal; 
Marc. 9 :  49: Hebt Vrede onder malkanderen; Luc 2 :  14: Vrede 
sy op aerden; Iohan. 14 : 27: Vrede laet ick u: mynen Vrede geve 
ick u; Rom. 10: 15 en Esai. 52: 7: Hoe lieffelijck zijn de voeten 
van dengenen die den Vrede ende dat goet verkondigen; Psal. 133 : 
Siet hoe sijn en hoe lieffelijck ist, dat Broederen in eendracht by 
malkanderen woonen: 't is gelyck als eenen kostelycken Balsem, 
die daer van den Hoofde Aarons neder vloeyt in zynen gheheelen 
Baerdt, ende nedervloeyt tot in zijn Kleet: gelijck den Dauwe die 
van Herman afvalt op de Bergen Syons: Want aldaer belooft den 
Heere den zeghen en dat Leven altoos ende eeuwelijck; Rom. 
12 : 18: Hebt Vrede met alle Menschen, so vele als in u is; Rom. 
14: 17: Het Rijcke Godts en is noch spyse noch dranck, maer 
gei"echticheydt en vrede, en blijtschap in den Heyligen Gheest; 
Vers. 9. Daeromme laet ons volgen dat tot Vrede ende beteringhe 
onder malkanderen dient; 1. Corinth. 7 :  15: Godt heeft ons in 
Vrede geroepen; 2. Corinth. 13 : 11: Ten laetsten myne Broeders, 
verblijt u; weest volkomen; troost u; hebt eenderley moet; weest 
vreedsaem, soo sal Godt der Liefden ende des Vredes met u zyn. 
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Dese ende meer andere Schriftuerplaetsen tot onser leeringe ter 
herten nemende, ende in de vreese Gods overlegghende, en bevin
dende dat wy daerin gemist hebben, ende daerdoor van den wegh 
des Vreedts afghedwaelt zynde, ende onse wegen met David Psal. 
119 : 59 besinnende, hevet ons hooghtijdt ghedacht, met David 
onse voeten tot des Heeren getuygenis te keeren, ons voor Godt 
ende onsen Naesten te verootmoedigen: seggende dage Ierem. 
3 : 42: Wy, wy hebben gesondight, ende zyn ongehoorsaem geweest, 
daeromme en hebt ghy ons niet gespaert, onse gemoederen hierdoor 
ontsteken, ende onse herten met Lydia (Act. 16 : 14) geopent zynde, 
hebben wy den aenghenamen tydt waergenomen, en met verstroyde 
Schapen (waervan wy gheen van de minste waren) die met ons in 
een geloove, leeringe en belevinghe staen ende wandelen, den ver
vallen Vrede wederomme voorghenomen op te rechten, ende also 
in Liefde ende Vrede met elkander te leven en te wandelen, tot 
grootmakinge van den hoogwaerdigen ende heyligen Name Godts: 
tot bouwinge ende beteringe ons selfs en tot stichtinghe van onsen 
N aesten, eyndelinge tot onser alder zielen Salicheydt: waertoe den 
bermhertighen Godt (die een Godt des Vreedes ende niet des twists 
ende tweedrachts en is) door zynen ghebenedyden Soone, onsen 
Heer ende Salichmaker Iesum Christum sonder denwelcken wy niet 
en vermogen, lohan. 15 : 5 om zynen genadigen zegen wil geven. 
Amen. 

Wy hebben om oorsaeck (in 't begin van dese Voorreden aen
ghetrocken) niet konnen naelaten, alle ware Liefhebbers des Vreeds 
mede te deylen: en mitsdesen kennelijck te maken de hoedanicheyt, 
ende op wat Articulen des Geloofs (den Vrede tot Dordrecht by 
ons in lare 1632 den 21. April wederomme vernieuwt, ende door 
volkomen vergevinge, loslatinghe ende quijtscheldinge van alle 
voorgaende vergrijpinge, rnishandelinge en bindinge aen wederzyden 
gheschiet) wederomme opgerecht ende bevesticht is: opdat nie
mandt na desen, door onkunde soude lasteren hetgene dat sy niet 
en weten. Gebruyckt dit navolghende dan tot uwen besten, en vaert 
wel. 

In Haerlem desen 8. april, door een 
Liefhebber des Vreeds. 
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WIJ Broederen, met onsen Oudtsten ende Dienaren ( onwaerdigh) 
der vereenighde Gemeente Godts alhier te Dordrecht: Alsoock wy 
ondergheschreven Oudtsten, Dienaren ende Broeders, die als Mede
hulpers alhier ontboden, ghesonden, ghekomen, en elcks soo voor 
ons selven, ende vanwegen onse Ghemeynte, in des Heeren Name 
alhier in der Ghemeynte vergadert, ende met haer vereenight zijn: 
Wenschen t'samen aen alle Gemeynten, Medehulperen, Broeders 
ende Medegenoten des algemeynen Christelijcken Gheloofs, in alle 
Steden ende Plaetsen daer dese onse openbare ende generale Broe
derlicke vereeninghe, Bevredinghe ende Verdragh kennelijck ghe
maeckt of t vertoont sal worden, van den Almachtighen, Eenighen, 
Eeuwighen, Onbegrijpelijcken Godt, Hemelsche Wijsheydt, ende 
Goddelijcke Verlichtinghe, om daerdoor te moghen proeven, onder
scheyden ende naervolghen 't ghene dat tot uwer ende onser alder
beste Vrede ende Beteringhe onder malkanderen noodigh, voor 
Gode behaeghlijck, ende voor de menschen ghevalligh is, om alsoo 
te wandelen ghelijck als uwen ende onsen roep betaemt: opdat wy 
met U.L. ende ghy met ons hier naemaels, neffens alle Vroome 
uytverkooren Godts Heylighen ende Beminden, door onsen Heere 
Jesum Christum eeuwigh saligh ende behouden moghen worden: 
Daertoe de goede ende getrouwe Godt U.L. en ons wil helpen, 
sijnen ghenadigen zegen verleenen ende altesamen waerdigh ende 
bequaem maken, Amen. 

Voorder dient desen: Alsoo kennelijck ende openbaer is, watter 
voor desen ende over langhe jaren herrewaerts, in vele ofte som
mighe plaetsen, ende dat om verscheyden saecken al droevighe 
onrust, verwerringhe ende verstroyinghe, jae separatie, scheuringhe 
ende deylinghe onder de eens-gheloofsghenooten ontstaen ende 
ghevolght is, ende dat onder alle deselve geensins daervan de minste 
en zy, deghene die over eenighe jaeren door den Twist van den 
Huyskoop, met het ghevolgh ende aenkleven van dien, in der Ge
meynte tot Franeker, alsmede in veel andere plaetsen ontstaen ende 
ghevallen is, tot groote lasteringhe van den waerdighen Name Gods, 
oneere, smaedt ende verachtinge zynder Gemeynte, alsoock de 
menichvuldighe quetsinge, aenstoot ende arghernisse, die daer ver
oorsaeckt, ghegheven ende ghenomen is: soo dat men sulcks met 

hertelijck berouw ende leedtwesen wel magh beklaeghen, ende wen-
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schen, dat hetselve noyt gheweest of te gheschiedt en waere. Maer 
ghelijck de fauten van vele zaecken ghemeynelijck beter van achte
ren als van vooren ghesien ende onderscheyden konnen worden: 
even alsoo is 't oock in deser saecke, want hoe men deselve met 
onpartydigher herten langher overleght, wel doorsiet, ende naer
denckt, watter al quade vruchten uyt sulcke ende dierghelijcke 
Twisten voortghekomen zijn, hoe men in 't gemoedt meer ende 
meer gewis ende seeckerder wordt, dat de schuldt ende oorsaecke 
van dien, niet gheheel aan eender zijde, maer dat aen wedersijden 
grootelijckx ghemist ende versien is; ende dat men in het straffen, 
af sonderen, ende verwerpen van malkanderen, al te yverich ende 
onmatich heeft ghehandelt. 

Want overmits dat het aen de principale Leverey ende Kenteyc
ken der ware N avolghers Christi, over wederzijden te veel ontbrooc
ken heeft, namelijck aan de Liefde, die daer is [Joh. 13 : 35; Col. 
2: 14] de Hooftsomme ende 't aldergrootste Ghebodt, de vervul
linghe van alle Wetten, jae den bandt der volkomenheydt, daerdoor 
de eens-geloofsghenooten aen den Heere, ende daer beneffens als 
een herte ende ziele, in Vrede ende Eendracht aen malkanderen, 
als leden eens lichaems, so hooghe verbonden zijn, om daerdoor 
altoos ende alderweghen malkanderen te voorkomen, verdraeghen 
[Luc. 6: 36] ende vergheven, de zonden, ghebreecken, ende feylen 
des Naesten te bedecken, medelyden hebben, barmherticheyt bewij
sen, ende sachtelijck [2 Cor. 5 : 11; Ezech. 34 : 4] met malkanderen 
omme te gaen, om het ghequetste niet voorder te breecken, noch 
het zwacke te verstooten oft onder te drucken, maar andersins 
altoos een [Phil. 2 : 3] ander hoogher als hemselven te achten, om 
alsoo de oneerlijckste leden, die [l Cor. 12: 23] ons qualijckst aen
staen, wat toe, ende deselve de meeste eere te gheven, daerdoor 
veel ongheluck, twist ende tweedracht kan voorkomen worden. 

Maer desen waerdigen bandt der Liefden verkoelt, verswackt, 
oft by vele ghenoechsaem gebroken zijnde, soo isser in plaetse van 
dien (uyt dat quade zaedt door den vyandt in veel [Matth. 13 : 25] 
slaeperige menschen haren acker des herten gheworpen) soo een 
bitteren [Hebr. 12 : 15] wortel ghegroeyt ende ghewassen, daerdoor 
alle erreur, verwerringhe, en quade vruchten, als haet, nijdt, twist, 
tweedracht, byten, verslinden, scheuren en hemen uyt voortgheko-
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men ende gheopenbaert zijn: Ende ghelijck als uyt een kleyne vonc
ke (wanneer se aengheblasen ofte niet bytijts ghebluscht en wort) 
dickmaels eene groote verteeringhe volght, even alsoo is 't oock in 
deser saecke ghegaen; Soodat men wel metter waerheydt segghen 
mach, dat niet alleen den Huyskoop, noch oock 't ghevolgh en 
aenkleven van dien, maer dat veeleer de wederzijdse Sonden, de 
oorsaecke daervan wel mach ende behoort toegheeyghent te worden. 

Alle 't welcke wy niet alleene hier tot Dordrecht, maer oock in 
vele andere plaetsen hoe langs hoe meer ter herten ghenomen, ende 
't selve overleyt ende naeghedacht hebben; alsmede daer beneff ens, 
dat ons so veel hooghwaerdige ende treff elijcke Voorbeelden en 
Exempelen der Oudtvaders in de Heylighe Schrift, tot leeringhe 
ende aenwijsinghe naeghelaten ende voor ooghen gestelt zijn, opdat 
wy daerin, als in eenen Spiegel, souden sien ende aenmercken, hoe 
de rechte eens-gheloofs-ghenooten met malkanderen in begane, 
ghepasseerde ende teghenwoordighe saken van verschil, twist ende 
onrust, behooren te doen, te handelen, ende te arbeyden, om mal
kanderen wederom met eerbiedinghe te voorkomen, onderscheppen 
ende te moete gaen: ghelijck als wy bevinden dat de Patriarchen 
ende Propheten met veel vrome, jae d'Apostelen als Herders, Va
ders en Voorgangers der Gemeynte, selfs ghedaen, en der gheloo
vighe Christenen alles soo hooghe belast en [Hebr. 13 : 20] bevolen 
hebben, om hare navolghers te zijn, ghelijck als sy selver [Hoogl. 
I : 6] den grooten Herder, zyne exempelen, voetstappen, leere ende 
leven nagevolght hebben: opdat, soo doende, het twisten, kyven, 
byten, verslinden, quetsen, verderven, scheuren en bernen eenmael 
mochte ophouden, ende dat men in plaetse van dien, met goeder
tierenheydt [Ps. 85 : 11] en trouwe, jae in Liefde en Vrede malkan
deren mochten ontmoeten: [Matth. 18: 12 ] om het verloren te 
soecken, het verstroyde ende verdwaelde wederom [Ezech. 34 : 16] 
byeen te versaemelen, het gequetste te verbinden [Jes. 58 : 12], het 
vervallene te repareren en op te rechten, ja de reten te vertuynen 
[Jes. 57 : 12], de heuvelen slechten, de steenen des aenstoots wech 
te ruymen, de weghen te beteren, ende alsoo een effen bane te 
maecken, dat oock de onwetende daerop niet en mochten dooien, 
maer altoos en alderweghen alsoo naevolghen, wat voor Godt be
haechlijck, ende tot der Ghemeynten beste, vrede ende beteringe 
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onder malkanderen meest van nooden is. 
Over sulckx soo hebben wy onder den onsen te wederzijden, naer 

voorgaende ernstelijcke Ghebeden tot Godt, van langherhandt 
ghearbeydt, om 't ghene in de ghepasseerde saecke, soo in ende 
naer den Twist van den Huyskoop, onder ons ende den onsen ge
vallen, ende tot noch toe gheschiedt is, alle 't selve volghens de 
exempelen der Ouden, ende nae de leeringhe der heyligher Schrift
uere, wederom wech te nemen, ende om tot Vrede, Reparatie, Ver
soeninghe ende V ereeniginghe met malkanderen te moghen komen, 
ende is eyndelijck door des Heeren ghenade ende Goddelijcke 
hulpe, de saecke soo verre ghebracht, dat wy ghesamentlijck ter 
wederzyden, soo wel d'een als d'ander, van veel ende verscheyden 
plaetsen, alhier tot Dordrecht verschreven ontboden, ende oock 
dier oorsaken vergadert ende by den anderen ghekomen zijn. 

Ende also ter wederzyden in des Heeren Name tesaemen by een 
met den anderen vergadert zijnde: Soo is doen by ons onwaerdighe, 
met malkanderen in minne ende vriendtschap, sooverre met goede 
bequaemheydt, in de vreese Gods, versproken ende overleydt, dat 
wy ons daer nae met bidden ende smeecken tot den Heere hebben 
begheven, dewelcke door zynen ghenadighen zegen, onser alder 
wederzijds herte alsoo bereyt, ende tot malcanderen geneyght heeft, 
daervan hem gebedijdt alleen lof en danck zy, dat wy na hertelicke 
Schuldtbekentenisse, aengaende de voornoemde saecke, ontbonden, 
vry en los ghelaten hebben: ghelijck wy oock vry en los laeten [Jes. 
58 : 6], ende ontbinden mitsdesen alle dengenen, die wy ende onse 
voorighe Voorganghers, ende derselver Gemeynten voor desen, dier 
saecken halven ghebonden, ghestraft, afghesondert, ofte erghens 
anders mede beswaert hebben. 

Ende bovendien, soo hebben wy met hertelijck berouw en leedt
wesen malkanderen om vergiffenisse gebeden, ende dienvolghens 
oock ter wederzyden, elckx den anderen uyt oprechter herten, alles 
volkomelijcken vergheven ende quijtghescholden, gelijck of 't noyt 
gheschiedt en waere; als wy oock vergheven ende quijtschelden 
midtsdesen, alle 'tghene wat by ons ofte onse voorighe Voorgan
ghers ende derselver Ghemeynten, soo in 't generael als particulier, 
aengaende de sake van den Huyskoop tot Franeker, met den aen
kleven ende ghevolgh van dien, hetzy met woorden, wercken, boe-
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eken, brieven, of 'tghene in eenigherley andere maniere (niet uyt
ghesondert) versuymt, verschuldicht en mishandeldt is, ende daer 
wy malkanderen of te yemandt van den onsen ter wederzyden, de 
eene den anderen tot deser tijdt toe, mede bedroeft, ghequetst ofte 
ghearghert souden moghen hebben. 

Over sulcks soo hebben wy oock ghelijckelijck, alle, ende tesamen 
met malkanderen, onsen Ghenadighen, Barmhertighen Godt ende 
Hemelschen Vader, in den Name van zynen lieven Soone onsen 
Heere Jesum Christum, ernstelijck met hertelijck berouw en leedt
wesen, ende uyt oprechter hertelijcker meyninge, ende van reynder 
herten ghebeden [Matth. 6 : 12] ende ghesmeeckt, om quijtschel
dinghe ende volkomen verghevinghe van alles [Spr. 28 : 8] watter 
tot hier toe by ons ende den onsen ter wederzyden in deser saecke, 
oft anders in eenigerley manieren, teghens syne hooge Majesteyt, 
en tegen malkanderen, oft teghen eenich mensche ter wereldt ver
suymt ende verschuldigt machte wesen. 

Ende tot bewijs en bevestinghe van een oprecht ende volkomen 
verdragh, versoeninghe ende vereeninge met malcanderen, soo heb
ben wy ter wederzyden, metter handt ende den lieffelicken Kus 
des Vredes malcanderen ontfanghen, ende elcks den anderen aen
ghenomen, in den Name des Heeren, gelyck ende als dengenen 
betaemt, die in eene ghemeynschap met hem ende onder malkan
deren staen ende vereenight zijn. 

Onder welcke dese onse V ereeninghe, wy mede begrepen ende 
vervanghen hebben, alle absente, generaele ende particuliere Mede
ghenooten, in haere ofte onse plaetsen woonachtich, soo wel die 
ontboden zijn gheweest als oock alle andere, niemandt uytgheson
dert. Ghelijck als wy oock deselve hierin begrijpen, vervanghen, 
ende tot onswaerdts benoodighen midtsdesen: alsmede alle Ghe
loof sghenooten, die met ons eenderley in gelijcke goede Wille, Ghe
loove, Leeringhe, ende Belevinghe staen, ofte naemaels met ons 
mede souden moghen volghen, om voortaen met malkanderen, ter 
eeren Gods, en stichtinghe, bouwinghe [Hand. 4: 12] ende beterin
ghe der Ghemeynte onder den anderen, als een herte ende een ziele, 
vreedsamelijck te leven ende te wandelen, in voeghen, gelijck voor 
desen, ende als onsen roep betaemt, volghens ons alghemeyne 
Christelijcke Gheloove, waervan de principaelste Artijckelen uyt 
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den Woorde God in 't korte hier navolgende gestelt ende byghe
voeght zijn. 

Voorstellinghe van de principale Articulen onses algemeynen 
Christelijcken Gheloofs, gelijck deselve in onse Ghemeynte 
doorgaens gheleert ende beleeft worden. 

[I. Van Godt ende de Scheppinge aller dinghen.J 

Ten eersten: Naedien wy betuyght vinden, dat het zonder Gheloove 
onmoghelijck is Godt te [Hebr. 11 : 6] behaeghen; ende wie tot 
Godt komen wil, die moet ghelooven datter een Godt is, ende dat 
hy een betaelder zijn sal denghenen die hem soecken. Over sulcks 
soo belyden wy met den monde, ende ghelooven metter herten, 
beneffens alle Vroome, na der Heyligher Schriftuyre, [Deut. 6 : 4; 
Gen. 17 : 1; les. 46 : 8; Joh. 5 : 7] in een eenen eeuwigen, Almach
tigen ende onbegrijpelijcken Godt, Vader ende Sone ende H. Geest, 
en geen meer, noch gheen ander: voor denwelcken oock gheen 
Godt ghemaeckt of gheweest en is, noch oock naer hem niet zijn 
en sal: Want uyt hem, door hem, ende in hem zijn alle dinghen 
[Rom. 11 : 36]: Hem zy lof, prijs ende eere, van eeuwicheydt tot 
eeuwicheydt, Amen. 

Desen selven eenighen Godt, die [l Cor. 12 : 6] daer werckt alle 
dinck in alles, die ghelooven ende belyden wy, dat een Schepper 
is [Gen. 1 *] van alle sienelijcke ende onsienelijcke dinghen; dewel
cke binnen ses daghen [Hand. 14: 14] Hemel ende Aerde, de Zee 
ende alles watter in is, gheschapen, ghemaeckt ende toebereydt 
heeft: ende dat hy de selve ende alle syne wercken noch regeert 
ende onderhoudt, door sijne Wijsheyt, Moghentheydt, ende door 
den woorde sijnder kracht. 

Ende als hy sijne wercken volbracht, ende nae sijn welbehaeghen 
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goet ende oprecht, elcks in sijn natuere, wesen ende eyghenschap 
gheordineert ende bereydt hadde, Soo heeft hy daer beneffens oock 
den eersten Mensche [Gen. 1 : 27], onser alder Vader Adam, ghe
schapen, ende hem een lichaam ghegheven, d'welck hy uyt den 
Aerdenklomp [Gen. 2 : 7] ghemaeckt, ende hem een levendighen 
adem in sijn Neuse gheblasen heeft, alsoo dat hy gheworden is een 
levende ziele van Godt, [Gen. 5 : l] nae synen Beelde ende Gelij
ckenisse, in oprechter gherechticheydt ende heyligheydt, tot den 
Eeuwighen Leven gheschapen: Ende heeft hem boven alle andere 
Creatueren sonderlinghe aenghesien, ende met vele hooge ende 
heerlijcke gaven verciert, in den Lusthoff ofte Paradijse [Gen. 2: 18] 
ghestelt, ghebodt ende verbodt ghegheven: ende heeft [Gen. 2 : 17 ] 
oock daernae van denselven Adam, een Ribbe ghenomen, ende een 
Wijff [Gen. 2 : 22] daeruyt gebouwt, tot hem gebracht, ende deselve 
hem tot een Hulpe, Gesellinne ende Huysvrouwe toeghevoeght 
ende ghegheven: ende heeft dienvolghens oock ghemaeckt, dat van 
desen eenighen eersten Mensche Adam, alle menschen op het ghe
heele Aerdtrijck woonende, gegenereert ende voortghekomen zijn 
[Hand. 17 : 26]. 

[ll. Van de Val des Menschen.) 

Ten tweeden: Ghelooven ende belyden wy, naer inhoudt der Hey
ligher Schriftuere: dat deselve onser alder eerste Voorouderen, 
Adam ende Eva, in desen heerelijcken standt, daerse in gheschapen 
waren, niet langhe en zijn ghebleven, maer deselve, [Gen. 3 : 6], 
door de listicheydt ende bedrogh der Slanghen ende nydicheyt des 
Duyvels, vervoert ende verleydt zijnde, soo hebben sy dat hooghe 
ghebodt Gods overghetreden, ende zijn haren (4 Ezra 3 : 7] Schepper 
ongehoorsaem geworden: door welcke ongehoorsaernheydt de Sonde 
in de W ereldt ghekomen is, ende door de sonde de dool 
[Rom. 5 : 12, 18], ende is also doorgedrongen over alle menschen, 
aenghesien sy alle ghesondight hebben, ende over sulcks den toorn 
Godts ende verdoemenisse op [Gen. 3 : 23] haer gheladen, daerom 
sy van Godt uyt den Paradijse ofte Lusthof ghedreven zijn, om het 
Aerdrijck te bouwen, met commer haer daerop te geneeren, ende 
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in 't sweet des aensichts haer broodt te eten, totdat sy weder tot 
Aerde souden worden, daerse van ghenomen waren: Ende dat sy 
over sulcks door deselve eenighe Sonde, soo gheheel verre vervallen, 
afgheweken, en van Godt vervreemt zijn geworden [Ps. 49: 8], soo
dat se noch door haerselven, noch door niemandt haerder nakome
lingen, [Openb. 5*], noch door Engelen oft Menschen, noch door 
gheen ander Creatuere in den Hemel noch op Aerden wederom 
opgheholpen, verlost, ofte met God versoent en konde worden, 
maer dat se eeuwelijck verloren hadden moeten blyven ligghen, ten 
ware dat Godt (die hem over sijn schepsel wederom ontfermde) 
daerin ghesien, ende met sijn Liefde en [Joh. 3 : 16] Barmherti
cheydt daertusschen ghekomen ware. 

JTII. Van de wederoprechtinge de menschen.) 

Ten derden: Aengaende de Oprechtinghe des eersten mensches 
ende sijne nakomelinghen, daervan belyden ende ghelooven wy, 
nietteghenstaende desen haren val, overtredinghe ende zonde, ende 
hoewel by haer gantsch gheen vermoghen en was, dat Godt daerom 
noch evenwel haer niet en heeft willen geheelijcken verwerpen, 
noch eeuwelijck verloren laten blyven, maer dat hy haer wederom 
tot hem gheroepen, vertroost ende getoont heeft, datter by hem 
noch middel haerder versoeninghe was, namelijck dat onbevleckte 
Lam ( ofte Sone) [ Joh. 1 : 29] Gods, die daertoe al voor des W erelts 
beginsel voorsien [ 1 Petr. 1 : 19; Gen. 3 : 15; 1 Joh. 3 : 8; 
1 Joh. 2 : l], ende haer noch in den Paradijse sijnde, tot troost, ver
lossinghe ende salicheydt, soo voor haer en alle hare nakomelinghen 
belooft en toegheseydt, ja haer door het gheloove van doen aen, 
als eyghen ghegheven en gheschoncken is, daer alle vroome Oudt
vaderen die dese bel of te menichmael is vernieuwt, [Hebr. 11 : 13 
en Ps. 39] nae verlanght, ondersocht, ende door het Gheloove van 
verre teghemoete ghesien [Gal. 4 : 4], en op de vervullinghe ver
wacht hebben, dat hy komende, 't gevallen menschelijcke gheslachte 
van haere zonden, schuit en ongerechtigheydt, wederom verlossen, 
vrymaecken ende ophelpen soude. 
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[IV. Van de komste Christi in dese werelt.] 

Ten vierden soo ghelooven ende belyden wy voorder: Dat als desen 
tijdt der beloften, daer alle vroome Oudtvaderen soo seer nae ver
langt, en op ghewacht hebben, omghekomen en vervult was, dat 
doenmaels [Joh. 4: 25] desen voorbeloofden Messias, Verlosser en 
Salichmaecker, van Godt uytgegaen [Joh. 16 : 28], gesonden ende 
(na voorsegginghe der Propheten en het getuyghenisse der Evange
listen) in de wereldt, jae in 't vleesch ghekomen, gheopenbaert 
[ l Tim. 3 : 15; Joh. 1 : 14], ende 't Woordt selfs Vleesch ende
Mensch gheworden is, ende dat hy in de Maghet Maria [Matth.
1 : 22] ( die ondertrouwt was met eenen Man, ghenaemt Joseph,
van Davids Huys) is ontfanghen, ende dat sy dien [Luc. 2 :  7, 21]
als haren eersten ghebooren Soone tot Bethlehem ghebaert, in doec
ken gewonden ende in een Kribbe geleyt heeft.

Wy belyden en ghelooven oock: Dat dit deselfde is, wiens uyt
ganck [Mich. 5 : 1] van aenbegin ende van eeuwigheyt gheweest 
[Hebr. 7 : 3] is, sonder begin der daghen of eynde des levens: [Op
enb. 1 : 8, 18] Die selfs de A[lpha] ende O[mega], begin ende eynde, 
de eerste, ende de laetste betuyght wordt te zijn: en dat desen oock 
deselfde is, en gheen ander, die voorsien, belooft, gesonden ende 
in de werelt ghekomen is, ende die Godts eenighen, eersten ende 
eyghen Sone is [Joh. 3 : 16; Hebr. 1 : 6; Rom. 8 : 32 en Joh. 1 : 30], 
die voor Johannes de Dooper, voor Abraham, voor de Wereldt, jae 
Davids Heere [Matth. 22 : 41] en alder wereldt Godt is, de eerste 
ghebooren [Col. 1 : 15] voor al Creatueren, die in de werelt gebracht 
ende hem een Lichaem [Hebr. 10 : 5] bereyt is, dat hy selfs over
ghegheven heeft tot een offer ende gaeve, Godt tot eenen soeten 
Reuck, jae tot troost, verlossinghe ende salicheydt van alle, en 't 
gheheele menschelijcke gheslachte. 

Maer aengaende hoe en op wat wyse dit waerdige Lichaem be
reyt, ende hoe dat het Woordt Vleesch, ende hy selfs Mensche ghe
worden is, daeraen vernoeghen wy ons met de verklaringhe [Luc. 
I : 30, 31 en Joh. 20 : 30, 31 ], die de waerdighe Evangelisten in 
haere beschryvinghe daervan ghedaen ende naeghelaten hebben, 
nae dewelcke wy hem met alle Heyligen, belyden ende bekennen 
te wesen [Matth. 16: 16] den Sone van den Levendigen Godt, daer 
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alle onse hope, troost, verlossinghe ende saligheydt in bestaet, ende 
dat wy deselve oock in niemant anders, mogen noch en behooren 
te soecken. 

Vaarder ghelooven ende belyden wy met der Schriftuere: Naedat 
hy hier zynen loop voleyndt ende het werck, daerom hy ghesonden 
ende in de werelt ghekomen was, volbracht hadde, dat hy nae de 
voorsienigheyet Godts [Luc. 22 : 53], is overgelevert in de handen 
der ongherechtiger, ende dat hy onder de Rechter Pontio Pilato 
gheleden heeft [Luc. 23 : l ], ende dat hy ghekruyst, ghestorven, 
begraven, ten derden dage [Luc. 24 : 5, 6] wederom van der doodt 
verresen, ende ten Hemel opghevaren is ende [Luc. 24 : 50] dat hy 
sit ter rechter hant Godts der Majesteyt in den hooghsten, en van 
daer wederom komen sal om te oordeelen de levende ende de doo
de. 

Ende dat alsoo den Sone Godts gestorven is, ende voor allen 
den doot ghesmaeckt ende sijn dierbare bloedt vergoten heeft: Ende 
dat hy daerdoor de Slanghe den kop vertreden [Gen. 3 : 15], de 
wercken des Duyvels gebroken [ 1 Joh. 3 : 8], het hantschrift te niete 
gedaen [Col. 2 : 14], ende vergiffenisse der zonden voor 't gheheele 
menschelijcke gheslachte verworven heeft [Rom. 5 : 18]: Ende dat 
hy also een oorsake der eeuwiger salicheyt geworden is, voor alle 
denghenen (van Adam aen tot aen 't eynde des Weereldts), die 
elckx in zynen tijdt aen hem ghelooven ende gehoorsaem zijn. 

[V. Van de Wet Chri ti.J 

Ten vijfden, ghelooven ende belyden wy oock: Dat hy voor sijn 
Hemelvaert sijn nieuwe Testament [Jer. 31 : 31] opgherecht, inghe
stelt, ende naedien het een eeuwich Testament zijn ende blyven 
soude, dat hy 't selve met zynen dierbaren Bloede bevesticht ende 
bezeghelt [Hbr. 9 : 15-17; Matth. 26 : 27], den zynen ghegheven 
ende naeghelaten, jae soa hooghe belast ende bevolen heeft, en dat 
hetselve, noch door Engel [Gal. 1 : 8; l Tim. 6 : 3], noch door men
schen verandert, noch af of toeghedaen en mach worden: ende dat 
hy datselve, als daer in begrepen zijnde den gheheelen vollen Raedt 
[Joh. 15: 15] en wille zijns Hemelschen Vaders (voor soo veel ter 
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salicheydt van noode is) door zijn lieve Apostelen, Zeyndboden 
ende Dienaers, die hy daertoe [Matth. 28: 19; Marc. 16: 13] beroe
pen, verkooren ende in alle de wereldt ghesonden heeft, ende onder 
alle Volcken, Natien ende Tonghen [Luc. 24 : 45, 46], in zynen 
N aem laeten verkondighen, predicken en ghetuygen boete ende 
verghevinghe der zonden, ende dat hy dienvolghens daerin alle 
menschen sonder onderscheydt, voor soo vele alsser den inhoudt 
van dien door het Gheloove, als ghehoorsame Kinderen, souden 
naerkomen, achtervolghen en beleven, voor sijne Kinderen [Rom. 
8 : 17] ende wettighe Erfghenaemen heeft doen verklaeren: Alsoo 
dat hy van die weerdighe erffenisse der eeuwiger Salicheydt, nie
mandt gesecludeert noch uytghesloten heeft, anders als alleen die 
ongheloovighe en onghehoorsame, hertneckighe of onbekeerlijcke 
menschen, die 't selve [Hand. 13 : 46] verachten ende door haer 
eyghen self s begane sonden verschuldigen, ende haer daertoe alsoo 
des eeuwighen levens onwaerdigh maken. 

[Vl. Van de Boete, ende beteringhe de levens.] 

Ten sesten gelooven ende belyden wy: Naedemael het opset des 
menschen herte [Gen. 8: 21] boos is van der jeught aen, ende der
halven tot alle ongherechticheydt, zonde ende boosheydt gheneghen 
is, dat over sulcks de eerste Lesse van 't weerdighe Nieuwe Testa
ment des Soons Godts, is boete en beteringhe des levens [Marc. 
1 : 15; Ezech. 12: l ], ende dat daerom de menschen ooren hebben 
om te hooren, en herten om te verstaen, oprechte vruchten van 
boete moeten doen, haer leven verbeteren [Marc. 1 : 15], den Evan
gelium gelooven, het quade laten, het goede doen, ophouden van 
onrecht, ende aflaeten van zonden, den ouden Mensche [Col. 3 : 9 
en 1 O; Efez. 4 : 21, 22] met zyne wercken uyttrecken ende den nieu
wen aendoen, die nae Godt geschapen is in oprechter gerechtigheyt 
ende heyligheyt: Want noch Doopsel, Avondtmael, Ghemeynte, 
noch eenighe andere uytwendighe Cermonien, sonder Gheloove 
ende W edergheboorte, veranderinghe of te vernieuwinghe des levens, 
niet en mach helpen om Godt te behagen, ofte om eenighen troost 
of belofte der Saligheyt van hem te mogen verwerven: Maer men 
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moet met waerachtiger herten [Hebr. 10 : 21, 22], en in volkomen 
gheloove tot Godt gaen, ende in Jesum Christum [Joh. 7: 38] geloo
ven, gelijck als de Schrift seyt ende van hem ghetuyght, door wel
eken Gheloove men vergiffenisse der zonden verkrijght, gheheylicht, 
gerechtveerdicht ende Kinderen Gods, jae sijn Ghesintheydt, Natue
re ende W esen deelachtich wort, als die door dat onverganckelijcke 
zaedt van boven nieuw uyt Godt, wedergheboren zijn. 

[VII. Van het H. Doopsel.] 

Ten sevenden, aengaende het Doopsel, daervan belyden ende be
kennen wy [Hand. 2 : 38]: Dat alle Boetveerdighe Gheloovighe, die 
door 't Gheloove, Wedergheboorte, ende Vernieuwinghe des Hey
lighen Gheests met Godt vereenicht ende in den Hemel aenghe
schreven zijn: Op soodanighen Schriftmatigen belydinghe des Ghe
loofs ende vernieuwinghe des Levens, nae het bevel Christi, ende 
Leeringhe, Exempel ende Ghebruyck der Apostelen, behooren in 
dien hooghweerdigen Name [Matth. 28 : 20] des Vaders, ende des 
Soons, ende des Heylighen Gheests, tot begravinghe haerder Sonden 
met water gedoopt, ende alsoo in de Gemeynschap der Heylighen 
inghelijft te worden [Matth. 28: 20; Rom 6 : 4; Marc. 16 : 15; 
Matth. 3: 15; Hand. 2: 28; 8 :  11; 9: 18; 10: 47; 16: 33; Col. 
2: 11, 12], om dan voorts te leeren onderhouden alle, dat den Sone 
Godts den sijnen gheleert, nagelaten ende bevolen heeft. 

[VIII. Van de Ghemeynte Christi.] 

Ten achtsten, soo ghelooven ende belyden wy: Een sichtbare Ghe
meynte Godts, namelijck, die alsoo als vooren verhaelt, oprechte 
boete doen [l Cor. 12*], recht ghelooven en recht ghedoopt zijn, 
met Godt in den Hemel vereenight, ende in de Gemeynschap der 
Heylighen hier op Aerden recht zijn inghelijf t, deselve bekennen 
wy te wesen dat uytverkoren Gheslachte [ 1 Petr. 2 : 5] , dat Coninck
lijcke Priesterdom, het Heylighe Volck, dewelcke betuyght worden 
Christi Bruydt en Huysvrouwe [Joh. 3 : 29 ; Openb. 19 : 7; Tit. 3 : 6, 
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7], ja Kinderen ende Erfghenamen des Eeuwighen Levens te zijn, 
een Hutte, Tabernakel ende Woonstadt Godts in den Gheest [Efez. 
2: 19, 21], ghetimmert op der grondt der Apostelen en Propheten, 
daervan Christus selfs den Hoecksteen [Matth. 16: 18] (waerop 
sijn Vergaderinge gesticht is) wordt betuyght te wesen. Dese Ge
meynte des Levendighen Godts, die hy [ 1 Petr. 1 : 18, 19] door 
sijn eygen dierbare Bloedt verworven, ghekocht ende verlost heeft, 
ende daer hy volghens sijn Belofte [Matth. 28 : 20], tot troost en 
bescherminghe alle daghe tot der W ereldt eynde, by zijn ende bly
ven, jae onder woonen ende [ 2 Cor. 6 : 16] wandelen sal, ende haer 
bewaren dat gheen stroomen noch plasregenen [Matth. 7 : 25; 
16: 18 ], jae selfs de Poorten der Hellen, haer niet en sullen bewe
ghen of overweldighen: Deselve mach men bekennen aen het 
Schriftmaetich Gheloove, Leere, Liefde, en Godtsalighe wandelinge: 
alsoock aen de vruchtbare Belevinghe, Ghebruyck ende Onderhou
dinghe van de ware Ordinantien Christi, dewelcke hy den synen 
soo hooghe belast ende bevolen heeft. 

[IX. Van de verkiesinge en diensten der Leeraren, Diakonen, en 

Dienaressen, in de Gemeynte.] 

Ten neghenden, aengaende de Diensten ende Verkiesinghe in der 
Ghemeynte, daervan ghelooven ende belyden wy: Alsoo de Ge
meynte sonder Dienst en Ordinantie, in wasdom niet en kan be
staan, noch in bouwinghe blyven, dat over sulcks de Heere Christus 
selfs (als een huysvader in sijn Huys) [Efez. 4: 10-12] sijn Diensten 
ende Ordinantien inghestelt, gheordineert, belast en bevolen heeft, 
hoe een yeghelijck daerin wandelen, sijn werck en beroepinghe 
waernemen ende doen sal nae behooren, ghelyck hy selve [ 1 Petr. 
2: 29 ] als den ghetrouwen grooten Oversten Herder, ende Bisschop 
onser Zielen, daerom gesonden ende in de Wereldt ghekomen is: 
Niet [Matth. 12: 19] om te quetsen, te breecken, oft om de Zielen 
der menschen te verderven [Matth. 18 : 11]: maer om te heelen 
ende te ghenesen, het verlooren te soecken, den thuyn [Efez. 2: 13] 
ende middelwandt af te breecken, om van twee, een te maecken, 
ende alsoo uyt Joden, Heydenen en alle Geslachten [Gal. 3 : 28] 
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een Kudde tot eene ghemeynschap in synen Name te versamelen, 
daer hy selve (opdat niemant dwalende of verloren soude gaen) 
sijn Leven voor ghelaten, ende haer ter [Joh. 10: 9, 11 : 15] Salig
heydt alsoo ghedient, vry ghemaeckt ende verlost heeft, ( Merckt:) 
daer se van niemandt anders in gheholpen of ghedient en konden 
worden. [Ps. 49 : 8] 

Ende dat hy bovendien, deselve syne Ghemeynte voor sijn af
scheydt, oock met ghetrouwe Dienaren [Efez. 4: 11; Luc. 10: 1], 
Apostelen, Evangelisten, Herders ende Leeraers ( die hy met bidden 
ende smeecken, door de Heyligen Gheest [Luc. 6: 1 2, 13] verkoren 
hadde) beset heeft gelaten, opdatse de Ghemeynte regeren, sijn 
Kudde [Joh. 2: 15] weyden, daerover waecken, voorstaen ende ver
sorghen, jae in alles doen souden gelijck hy haer voorghegaen, ghe
Ieert, ghedaen ende haer belast heeft [Matth. 28 : 20], te leeren 
onderhouden al dat hy haer bevolen hadde. 

Dat oock desgelijcks d'Apostelen daernae, als ·ghetrouwe Navol
ghers Christi [ 1 Tim. 3 : l ], ende Voorgangers der Gemeynte, hierin 
neerstich gheweest zijn, om met bidden ende smeecken [Hand. 
1 : 23, 24] tot Godt. door verkiesinge der broederen, alle Steden, 
Plaetsen of Ghemeynten [Tit. 1 : 5], met Bisschoppen, Herders ende 
V oorganghers te versorghen, ende soodaenighe Persoon en daertoe 
te ordineren [l Tim. 4: 16], die acht op haerselven, op de Leeringhe 
ende Kudde mochten hebben, die ghesondt [Tit. 2: 1, 2] in 't Ghe
loove, vroom van Leven ende Wan del [ 1 Tim. 3 : 7], ende die soo
wel buyten als binnen der Ghemeynte, van eenen goeden Loff ende 
Gheruchte souden zijn, opdat sy een Exempel, Licht, ende Voor
beeldt in alderley Godtsaligheydt ende goede wercken mochten 
wesen, en des Heeren Ordinantien, Doopsel en A vondtmael waer
delyck bedienen, ende dat se oock alderweghen ( daer sy te bekomen 
souden zyn) ghetrouwe Menschen, bequaem om andere te leeren 
[2 Tim. 2 : 2], tot Outsten souden bestellen, deselve [ 1 Tim. 
4: 14; 5 : 2] met handtoplegginge in den Naem des Heeren beves
tighen, ende alle noodtsaeckelijckheyt der Gemeynte voorder ver
sorghen naer vermoghen, opdatse als ghetrouwe Knechten, haers 
Heeren pandt wel regeeren [Luc. 19: 13], winninghe daermede 
doen, ende dienvolghens haerselven mochten behouden ende die 
haer hooren. 



48 

Ende datse oock neerstich waernemen souden, sonderlinghe elck 
onder den zynen, daer hy [Hand. 6 : 3-6] opsicht over heeft, dat 
alle plaetsen met Diakendienaren ( om acht ende opsicht over den 
Armen te houden) wel voorsien ende versorght moghen worden, 
die de Handtreyckinghe en Aelmoessen ontfanghen, ende wederom 
aen den armen Heylighen, die noodtdruftich zyn, ghetrouwelyck 
mogen uytdeylen, met alle eerbaerheydt naer behooren. 

Ende dat men oock Eerbare oude Weduwen [l Tim. 5 :  9], tot 
Dienaressen ordineren ende verkiesen soude, om neffens de Dia
kendienaren de arme, swacke, krancke, bedroefde, ende nootdruf
tighe Menschen [Rom. 16: l; Jac. 1 : 27], alsoock Weduwen en 
W eesen te besoecken, te vertroosten en te versorghen, ende voorts 
de noodtsaeckelijckheydt der Ghemeynte te helpen waernemen na 
alle haer vermoghen. 

Ende wat noch voorder den Diakendienaren aengaet, dat deselve 
bysonder wanneer die bequaem, ende van der Ghemeynte daertoe 
verkoren ende verordineert worden (tot behulp ende verlichtinghe 
der Outsten), de Ghemeynte oock wel mogen vermanen, ende mede 
in 't Woordt ende Leerlinghe arbeyden, om yeghelyck alsoo den 
anderen uyt Liefde te dienen, metter gave die hy van den Heere 
heeft ontfanghen: Opdat door ghemeynen dienst, ende handtrey
ckinghe van yder Lidt, elck in zijnder mate, het Lichaem Christi 
gebetert, ende des Heeren Wijnstock ende Gemeynte in wasdom, 
toenerninghe ende bouwinge magh blyven na behooren. 

[X. Van het H. A vondtmael.] 

Ten tienden, soo bekennen ende onderhouden wy mede een Broodt
breeckinghe ofte Avondtmael, ghelyck als de Heere Christus Jesus 
[Matth. 26 : 25; Marc. 14 : 22; Hand. 2: 42; 1 Cor. 10: 6; 1 Cor. 
11 : 22] voor sijn Lyden sulcks met Broodt ende Wijn inghesteldt, 
ende oock met sijn Apostelen selfs ghebruyckt en ghegheten, ende 
haer tot zijnder gedachtenisse te onderhouden, bevolen heeft, ende 
ghelyck sy dienvolghens sulcks oock in der Ghemeynte gheleert, 
beleeft, ende den Gheloovighen belast ende bevolen hebben te 
onderhouden, tot ghedachtenisse van des Heeren Doot, Lyden en 
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sterven, ende dat sijn weerdige Lichaem voor ons, ende het gheheele 
menschelijcke gheslachte ghebroocken, en sijn dierbaar Bloedt ver
goten is: alsoock mede daer beneffens de vrucht van dien, namelijck 
de Verlossinghe ende eeuwighe Saligheydt, dewelcke hy daerdoor 
verworven, ende aen ons sondighe menschen soodanighen liefde 
bewesen heeft: Waerdoor wy ten hooghsten vermaendt worden 
malkanderen ende onsen naesten wederom lief te hebben, vergeven 
en quijtschelden, ghelyck hy ons ghedaen heeft, ende oock te ghe
dencken, te onderhouden [Hand. 2 : 46] ende te beleven de Eenig
heydt ende Ghemeynschap, die wy met Godt, ende onder malkan
deren sijn hebbende, dewelcke ende also ons deselve, by sulck bre
ken des broots, aengewesen en beteyckent wordt. 

[XI. Van de Voetwa schinge der Heyligen.) 

Ten elfden, bekennen ende belyden wy oock: Een Voetwasschinghe 
der Heylighen, ghelyck de Heere Christus sulcks niet alleen inge
stelt, [Joh. 13: 4-17; 1 Tim. 5: 10; Gen. 18: 4; Gen. 19: 2 ] belast 
ende bevolen, maer oock selfs syne Apostelen (hoewel hy haer Hee
re en Meester was) de voeten ghewasschen heeft, ende daermede 
een Exempel [Exempel: Gen. 8: 4; 19 : 2] ghegheven, dat sy van 
gelijcke malkanderen oock de Voeten wasschen ende alsoo doen 
souden, gelijck als hy haer ghedaen hadde, datwelck sy oock dien
volghende, den Gheloovighen om te onderhouden voortgheleert 
hebben, alles tot een teycken van ware vernederinge, als oock voor
namelick om by dese Voetwasschinghe te ghedencken de rechte 
wasschinghe, daer wy door sijn dierbare Bloedt mede ghewasschen 
ende na der zielen ghereynight zijn. 

[XII. Van den Echten ohe Houwelijcken staet.] 

Ten twaelfden, soo bekennen ende belyden wy in der Ghemeynte 
Godts: Eenen eerlijcken Houwelijcken staet [Gen. 1 : 26], van twee 
vrye gheloovighe Persoonen, achtervolghende, ende als Godt aen
vanckelijck deselve in den Paradijse geordineert [Gen. 2 : 22], en 
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de met Adam ende Eva selfs inghestelt heeft. Ende ghelyck de Hee
re Christus alle misbruyck des Huwelijcks, middelertijdt ingheko
men zijnde, wechghenomen [Matth. 1 9  : 4], afgheleert, ende alles 
wederom op de eerste Ordeninge ghewesen ende daerby gelaten 
heeft, in wekker voegen den Apostel Paulus [ l Cor. 7*] het Hou
welijck oock in der Ghemeynte gheleert, toeghelaten, ende een 
yeghelijck vry ghestelt heeft, om na de eerste Ordeninghe in den 
Heere te moghen trouwen, aen wie ende welcke men daertoe kan 
verwilligen: met welcke woorden [1 Cor. 9 : 5] (in den Heere) na 
onse meyninghe [Gen. 24*] behoort verstaen te worden, dat, ghelyck 
als de Oudtvaders, aen haer Maeghschap [Gen. 28*], oft Gheslachte 
moesten houwelijcken: dat oock in ghelijcker mate de Gheloovighe 
des Nieuwen Testaments gheen andere Vryheydt vergunt oft toe
ghelaten is, als om alleen onder dat uytverkoren Gheslachte, en 
geestelijcke Maeghschap Christi te moghen trouwen, Namelijck aen 
denghenen ( en gheen andere) die eerst en alvooren metter Ghe
meyn te als een herte ende ziele vereenight zijn, een Doopsel ont
fanghen hebben, ende in eenderley Ghemeynschap, Gheloove, Leere 
en Belevinghe staen, aleer sy door den Houwelijcken staet haer met 
malkander moghen vereenigen: De soodanighe (ghelyck verhaelt 
is), die worden dan na de eerste Ordeninghe van Godt in sijn Ghe
meynte tesamen ghevoeght [1 Cor. 7 :  39], ende dat is alsdan in 
den Heere trouwen. 

[XIIl. Van het Ampt der wereltlijcke Overhe ·dt.) 

Ten dertienden, soo gelooven, bekennen ende belijden wy oock: 
dat God de Macht ende de Overheydt geordineert heeft, ende ge
stelt tot straffinge [Rom. 13 : 1-7] over de quade, ende bescherminge 
der goede, en voorder om de werelt te regeren, Landen en Steden, 
alsmede hare Ondersaten in goede Ordinantien ende Policien te 
onderhouden; en dat wy over sulcx deselve niet en moghen verach
ten [Tit. 3: l], noch lasteren of wederstaen, maer dat wy haer moe
ten als een Dienaeresse Gods erkennen [ l Petr. 2 : 17], eeren, onder
danich ende gehoorsaem, ja tot alle goede wercken bereyt zijn, 
bysonder in 't ghene niet tegen Gods Wet, Wille en Gebodt is stry-
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<lende ; ende haer oock ghetrouwelijck Tol, Excijns en Schattinghe 
te betalen [Matth. 2 2  : 21 ], en gheven dat haer toebehoort, ghelyck 
den Sone Gods gheleert, oock self s ghedaen, ende den sijnen belast 
[Matth. 17 : 27] en bevolen heeft oock alsoo te doen: Dat wy oock 
bovendien, den Heere voor haer ende hare Wels tandt, ende des 
Landts beste [ 1 Tim. 2 : 1, 2] ghestadich en ernstelijck moeten bid
den, opdat wy onder hare Bescherrninghe moghen woonen, ons 
gheneeren en een stil, gherust leven leyden met alder Godsalicheydt 
ende eerlijckheydt, Ende voorts, dat de Heere alle Weldaedt, Vry
heydt ende Gunst, dewelcke wy hieronder hare Loffelijcke Regier
inghe ghenieten, haerlieden hier, ende naemaels in der eeuwicheydt 
wil loonen en vergelden. 

[XIV. Van de W ederwraecke.] 

Ten veerthienden, aengaende de Wraecke, om de Vyanden met den 
Sweerde te wederstaen: Wy ghelooven ende belyden, dat de Heere 
Christus [Matth. 5 : 39, 44] sijn Discipulen ende Naevolghers, alle 
wraecke ende wederwraecke verboden, ende afgheleert heeft, ende 
belast [Rom. 12 : 14] ende bevolen niemandt quaet met quaet, noch 
vloeckinge met vloeckinge te verghelden [l Petr. 3 : 9], maer het 
Sweerde in de scheede te steken oft, als Propheten [Jes. 2 : 4; Mich. 
4: 3; Zach. 9 :  8, 9 ]  voorseydt hebben, Ploeghysers daervan te 
maecken: Waeruyt wij verstaen, dat over sulcks, en achtervolghende 
sijn Exempel, Leven en Leeringhe, wy niemandt lyden, leedt of 
verdriet aen mogen doen, maer alle menschen haer hoochste Wel
vaert ende Saligheydt behooren te soecken, ende oock als 't den 
noot vereyscht om des Heeren wille te vluchten, van d'eene stadt 
of landt in d'ander, en beroovinghe der goederen te lyden, maer 
niemant lyden aen te doen [Matth. 5 : 39], geslagen wordende, liever 
d' ander wange oock te bieden, als hemselven te wreken of wederom 
te slaen, en dat wy daerenboven oock voor onse vyanden [Rom. 
12: 20] moeten bidden, en wanneer sy hongerich oft dorstich zijn, 
haer laven ende spysen, om haer alsoo met weldoen te overtuyghen, 
ende alle onwetenheydt te verwinnen, eyndelijck dat wy moeten 
goet doen [2 Cor. 4 : 2], ende ons wel bewysen tegen allen Cory.-
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scientien der menschen, ende na de Wet Christi [Matth. 7: 12], 
niemant yet anders moghen doen, als wy wilden dat ons geschiede. 

(XV. Van het Eedtsweeren.J 

Ten vijfthienden, aengaende het Eedtsweeren, daervan ghelooven 
ende belyden wy: Dat de Heere Christus hetselve mede den sijnen 
afgheleert ende verboden heeft [Matth. 5 : 34, 35], om in geenderley 
wijse niet te moghen sweeren, maer dat [Jac. 5 : 12] Jae, Jae, ende 
Neen, Neen moet wesen: Waeruyt wy verstaen, dat ons alle hooghe 
ende leeghe Eeden verboden zijn, maer dat wy in plaetse van dien 
alle onse beloften, toesegginghen ende verbintenissen, jae oock alle 
onse verklaringhen ofte ghetuyghenissen van eenighe saecken, alleen 
met onse woort Jae, in 't ghene dat Jae is, ende [2 Cor. 1 : 17] Neen 
in 't ghene dat Neen is moeten bevestigen, mits dat wy 't selve 
altoos ende in alderley saecken neffens een yeghelijck soo ghe
trouwelijck moeten standt doen, onderhouden, achtervolghen ende 
naekomen, alsof wy sulckx met hooghe Eeden bevesticht ende 
gheswooren hadden, ende wanneer wy 't selve also doen, so ver
trouwen wy niet, dat yemant, jae d'Overheydt selfs met reden oor
saecke sal hebben, om ons in 't ghemoedt en conscientie hoogher 
te beswaren. 

(XVI. an den Kerckelijcken Ban.] 

Ten sesthienden soo ghelooven, belyden ende bekennen wy oock 
eenen Ban, Afsonderinge ende Christelijcke Straffe in der Ghe
meynte, tot beteringhe ende niet tot verdervinghe, om daerdoor 
alsoo het reyne van het onreyne te onderscheyden: Namelijck, wan
neer yemandt naedat hy verlicht, de kennisse der waerheydt aen
ghenomen, ende in de ghemeynschap der Heylighen inghelijft is 
[Jes. 59: 2], ende daernae wederom, hetzy moetwillich, oft uyt ver
metenheydt teghen Godt, ofte anderssins totter doodt komt te 
sondighen [l Cor. 5 : 5, 12; Tim. 5 : 20], ende in soodanighe 
onvruchtbaere wercken der duysternisse vervalt, daerdoor hy van 
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Godt ghescheyden ende hem het Rijcke Godts afgheseydt wordt, 
dat dieselve dan, naedattet werck openbaer ende der Ghemeynte 
ghenoegh bekent is, niet en mach blyven in de Vergaderinghe der 
Rechtvaerdighen, maer dat deselve als een ergerlijck Lidt ende 
openbare Sondaer behoort, ende moet afgesondert [ 1 Tim. 5 : 20; 
1 Cor. 5 : 6], wechghedaen, voor alleen ghestraft, en als Suerdeegh 
uytgevaeght worden (2 Cor. 10: 8; 13 : 10], ende dat tot sijnder 
beteringhe, tot een exempel ende vreese van andere, ende tot reyn
houdinghe der Ghemeynte, om deselve van sulcke schandtvlecken 
te suyveren, ende opdat by ghebreecke van dien, den Name des 
Heeren daerdoor niet gelastert, de Ghemeynte onteert, noch die 
buyten sijn, gheen aenstoot of erghernisse gegheven machte worden, 
eyndelijck opdat een Sondaer metter weereldt niet verdoemt, maer 
in sijn ghemoedt overtuyght ende wederom tot berouw, boete ende 
beteringhe beweeght machte worden. 

Wat nu voorder aengaet de Broederlijcke Straffe ofte Aenspraec
ke, alsoock om den doolenden te onderwijsen (Jac. 5: 19], daerin 
behoordt oock alle naersticheydt gedaen, en sorghe ghedraghen te 
worden, om deselve waer te nemen, ende met alle sachtmoedigheydt 
ten besten te vermaenen, tot haerder beteringhe [Tit. 3 : 10], ende 
de hertneckighe die onbekeerlijck blyven, te straffen, nae behooren: 
Somma, dat [ 1 Cor. 5 : 1] de Ghemeynte moet van haer wechdoen 
die daer quaedt is, (hetsy in Leere of Leven) en niemandt anders. 

[XVIl. Van de M dinge der Alghesonderdeo.J 

Ten seventhienden aengaende de Ontreckinghe oft Mydinghe der 
afghesonderde, daervan ghelooven ende belyden wy: dat soo wan
neer yemandt, hetzy door sijn quade leven, of verkeerde leeringhe, 
soo verre komt te vervallen, dat hy van Godt afghescheyden, ende 
dienvolghens oock van der Ghemeynte recht afghesondert ende 
ghestraft is, dat dieselve dan oock behoort ende volgens de Leere 
Christi, ende sijnder Apostelen, moet sonder onderscheydt, van 
alle Medeghenooten ende Lidtmaten der Ghemeynte (bysonder 
van deghene die sulckx bekent is) hetsij in Eten of Drincken, ende 
andere dierghelijcke [ 1 Cor. 5 : 9-11] Ghemeynschap, gheschuwt 
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ende ghemijdt worden, ende dat men daermede niet te doen mach 
hebben [2 Thess. 3 : 14; Tit. 3 : 10]: opdat men door haere conver
satie niet besmet, noch hare Sonden niet deelachtigh en worde, 
maer dat den Sondaer beschaemt, in sijn ghemoedt gheraeckt, ende 
in de Conscientie, tot zijnder beteringhe, overtuyght worden moch
te, datter nochtans soo wel in der Mydinghe als in de Straffinghe, 
soodanighen mate ende Christelijcke bescheydenheyt behoort ghe
bruyckt te worden, dat deselve niet tot verdervinghe, maer den 
Sondaer tot beteringhe magh dienen: want deselve nootdruftich, 
hongerich, dorstich, naeckt, kranck, ofte in eenich ander onghemack 
zijnde, soo zijn wy schuldich (de noodt vereysschende, volghens de 
Liefde ende oock nae de Leere Christi en sijnder Apostelen) haer
lieden noch evenwel hulpe en bystant te bewysen, anders soude de 
Mydinghe in sulcken ghevalle, meer tot verdervinghe als tot bete
ringhe dienen; Over sulckx en moet men haer niet houden als 
Vyanden, maer de selve [2 Thess. 3 : 14] vermanen als een Broeder, 
om daerdoor tot kennisse, berouw ende leetwesen van hare sonden 
te brenghen: opdat sy haer met Godt ende sijn Ghemeynte weder
om versoenen, en dienvolgens weder in de Ghemeynte ontfanghen 
ende aenghenomen moghen worden, ende dat de Liefde aen haer 
den voortganck magh hebben naer behooren. 

[XVID. Van de Verrijsenis e der Dooden ende 
het laet te Oordeel.] 

Ten achtienden ende ten laetsten, aengaende de Verrijsenisse der 
Dooden [Matth. 22: 30, 31], daervan belyden wy metten monde, 
ende ghelooven sulcks oock metter herten nae der Schriftuere [Dan. 
12 : 12; Job 19: 26, 27; Matth. 25: 31; Joh. 5: 28; 2 Cor. 5: 10; 
1 Cor. 15; Openb. 12: 4; 1 Thess. 4: 13], dat door de onbegrijpe
licke kracht Godts ten Jonghsten daghe, alle Menschen die ghes
torven ende ontslapen sullen zijn, alsdan wederom opgheweckt, 
levendich ghemaeckt worden, ende verrijsen sullen, ende dat deselve 
met denghenen die dan noch in 't leven overghebleven sullen zijn, 
ende in een ooghenblick, ter tijdt der laetster Basuyne verandert 
worden, tesamen voor den Rechterstoel Christi ghestelt, de goede 
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en quade vaneen ghescheyden sullen worden, ende dat een yeghe
lijck dan in zijn eyghen lichaem ontfanghen sal naedat hy ghedaen 
heeft, hetzy goet ofte quaedt, ende dat de goede of vrome als de 
gebenedijde, alsdan met Christo opghenomen sullen worden, ende 
in 't eeuwighe leven gaen, ende ontfanghen de vreuchde, dewelcke 
[l Cor. 2: 9] noyt ooghe heeft ghesien, of oore gehoort, noch i[n]
gheen Menschenherte en is gekomen, om met Christo te regneren
en triumpheren van eeuwichheyt, tot eeuwicheyt, Ende dat daerte
ghen de quade of onvroome, als vermaledijde, verwesen en verstoo
ten sullen worden, in de donckere duysternisse, jae eeuwighe Hel
sche pijne, daer haeren worm niet sterven [Marc. 9: 44] noch haer
vyer niet uytgebluscht sal worden, en daer sy (nae luydt der heyli
gher Schrift) gheen hope, troost, noch verlossinghe [Openb. 14 : 11]
te verwachten sullen hebben in der eeuwicheydt: De Heer wil ons
door sijn ghenaede, altesamen weerdich en bequam maken, dat
sulckx onser gheen en mach overkomen, maer dat wy ons selven
alsoo moghen waernemen en beneerstighen, om dan in dien tijdt
voor hem bevonden te moghen worden onbevleckt ende onstraffe
lijck in den Vrede. Amen.

Soo zijn dit nu als voren in 't korte verhaelt is, de principale 
Articulen onses alghemeynen Christelijcken Gheloofs, ghelijck wy 
deselve alsoo in onser Ghemeynte ende onder den onsen doorgaens 
leeren, en beleven, 't welck naer onse ghevoelen, het eenighe oprech
te Christelijcke Gheloove is, dat de Apostelen in haeren tijdt ghe
looft ende gheleert, jae 't selve met haer leven betuyght, met haeren 
doodt bevestight, en oock eenighe met haer bloedt bezeghelt heb
ben, daer wy neffens haer en alle vrome, nae onse zwackheydt, 
oock gheerne in souden blyven, leven en sterven, om met deselve 
door des Heeren ghenade, namaels de Salicheydt te moghen ver
werven. 

Ende is besloten, dat twee gelijckluydende, en by ons gheonder
teyckende, als principale van desen, sullen blyven berusten, d'eene 
alhier tot Dordrecht, en d'ander tot Amsterdam, ende dat deselve 
by alle de ondergeschreven Oudtsten, die nu hier vergadert zijn, 
sullen uytghecopieert ende Copye met haer genomen worden, soo 
om deselve yeghelijck in hare plaetse te vertoonen, alsoock om 
Copye van dien voorder te bestellen aen de Ghemeynte, yeghelijck 
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onder zijn bedieninghe behoorende. 
Ende naedien seer lieve ende beminde Medehulpers, Broeders 

en Susters, en alle Medegenooten in Christa, wy vertrouwen, dat 
wy uyt dese korte Schriftelijcke vertooninghe, wel verstaen en be
grypen sult, onses werckx ende arbeyts, aengaende deser sake in 
der Liefden ghedaen ende gheschiedt. Over sulcks soo versoecken 
ende bidden wy ootmoedelijck en vriendelijck aen U.L. dat ghy 
van ons onwaerdich doch alles ten goeden wilt afnemen, 't selve 
in der Liefden wilt naevolghen, ende sulckx u aenghenaem ende 
gevallich, tot uwen hoogsten Vrede ende beteringhe onder malkan
deren laeten dienen: Opdat alsoo Godt des Vreeds met U.L. en 
ons tesamen, volghens zijn belofte, sijn en blyven, ende het goede 
begonnen werck zynen voortganck hebben, ende tot des Heeren 
prijs, wasdom ende bouwinghe sijnder Ghemeynte dienen mach. 
Daertoe en voorts tot alles wat ons ten selven eynde, of andersins 
noodich en voor hem behaghelijck is, wil ons en U .L. de goede 
ghenadige barmhertige God helpen zynen ghenaedighen zeghen 
verleenen, stercken, bekrachtighen ende altesamen waerdigh en 
bequaem maken. Amen. 

Versoecken, bidden ende begheeren oock gantsch vriendelijck 
aen alle, ende op een yeghelijck in 't bysonder, die dese onse voor
verhaelde vertooninghe ter handt oft in kennisse soude moghen 
bekomen, sien, hooren ofte lesen, ende nochtans 't selve in allen 
deelen niet en konden toestaen, approberen oft naevolghen, dan 
in sulcken gevalle, doch immers niet anders als het beste daervan 
te willen spreken, ende ghedencken datter gheschreven staet: Wie 
het beste totter saecke spreeckt, (ende alle dinck ten besten uyt
leght), van dien spreeckt men wederom het beste; ende dat den 
Soone Godts belast ende bevolen heeft, alle wat ghy wilt dat de 
menschen u doen, dat doet hen oock, ende sult wel doen. 

Tot kennisse, ghetuyghenisse ende volkomen bevestinghe, dat 
alhier by der Gemeynte, ende by ons buytenmannen, tesamen ende 
met malkander alles alsoo verhandelt ende geschiedt is, als voren 
verhaelt staet: Soo hebben wy ondergeschreven Oudtsten, Dienaren 
ende Broederen sulckx uyt den name vanwegen en door begheerte, 
van dese onse als nu vereenichde Ghemeynte alhier, alsoock soo 
voor onsselven, en vanwegen elcx onse Gemeynte, hetselve als onse 
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openbare en generale Broederlijcke Vereeninge, Bevredinge en Ver
dragh met onse eyghen handen onderschreven en onderteyckent. 

Gebruyckt dit ten goeden, ende zijt hiermede Godt Almachtich 
in syne ghenadighe bewaeringhe tot saligheydt bevolen, en van ons 
altesamen ende van der Ghemeynte alhier hertelijck ghegroet met 
des Heeren eeuwighen Vrede. Amen. 

Aldus ghedaen ende gheeyndight binnen onse vereenichde Ghe
meynte alhier, in der Stadt Dordrecht, op den 21. April A O• 1632. 
stylo nova. 

Vaert wel. 

Ende was onderteyckent 

Dordrecht. 
Isack de Coningh, en vanweghen 
onse Diender Jan Jacobs 

Middelburgh. 
Bastiaen Willemsen 
Jan Winckelmans 

Vlissinghen. 
Oillaert Willeborts 
Per Jacob Pennen 
Lieven Marijness 

Amsterdam. 
Tobias Govertz 
Pieter Jansz Moyer 
Abraham Dirckz 

Haerlem. 
Jan Doom 
Pieter Grijspeer 

Bommel. 
Willem Iansz van Exvelt 
Gisbert Spiering 

Rotterdam. 
Balten Centen Schoenmaker 
Michiel Michielsz 

Dordrecht. 
Per my Hans Cobrijssen 
Bij my Iacuis Terwen 
Claes Dircksen 
Mels Ghijsbaerts 
Aeriaen Corne!issoon 

Van boven in 't Lant. 
Peeter van Borsel 
Antonij Hansz 

Krevelt dito. 

Herman op den Graf/ 
Weylm Kreynen 



Zeelandt. 

Cornelis de Moir 
Isaac Claessen 

Haerlem. 

Dirck Wouters Kolenkamp 
Pieter /oosten 

Rotterdam. 

Israel van Halmael 
Hendrick Dircksz Apeldoren 
Andries Lucken, de jonghe 

Schiedam. 

Cornelis Bom 
Lambrecht Paeldinck 

Leyden. 
Mr. Christiaen de Coninck 
Jan Weyns 

Blockziel. 

Claes Claessen 
Pieter Peters 

Siericzee. 

Anthuenis Cornelisz 
Pieter lansen Timmerman 

Uytrecht. 

Herman Segerts 
Jan Hendricksen Hoochvelt 
Daniel Larens 

Amsterdam. 
David eer Haer 
Pieter Jansen van Singel 

58 

Gorcum. 

Jacob van der Heyde Sebrechts 
I an I ansz van de Cruysen 

Aernhem. 

Cornelijes lansen 
Derijck Rendersen 

Uytrecht. 

Abraham Spronck 
Willem van Broeckhuysen 

E 'DE. 



ÜYerzicht rnn de uitgaven 

Deze lijst is lang niet compleet maar geeft een indruk van de versprei
ding van de Confessie van Dordrecht onder de Doopsgezinden/Men
nonieten in Europa en Amerika. Zie voor de vroegste uitgaven Dirk 
Visser, 'A Checklist of Dutch Mennonite Confessions of Faith to 1800' 
in CUDAN Bulletin 6 en 7 (1974-1975) 10-12. 

Nederlands (8) 

- Confessie ende Vredehandelinge. Haerlem, 1633.
- Confessie des Christlicken Geloofs. Rotterdam, 1658.
In: T.J. v. Braght, Martelaers Spiegel. Dordrecht, 1660.
- T. J. v. Braght, Martelaers Spiegel. Amsterdam, 1685.
In: De Algemeene Belydenissen ... der Doopsgesinde Gemeynte Gods. Am
sterdam, 1665.
In: De Algemeene Belydenissen . .. der Doopsgesinde Gemeynte Gods. Haar
lem, 1700.
In: Handelinge der Ver-eenighde ... Doops-gesinde Gemeynten. Vlissinghe,
1666.
In: De Vereeniging van de Principale Artykelen des Geloofs. Rotterdam,
1739, 1740.

Duits (116) 

Christliche Glaubensbekentnus. Amsterdam, 1664. 
Amsterdam, 1686. 
Amsterdam, 1691. 
N.p., 1711.
N.p., 1742.
Basel, 1822.
Basel, 1834.
Zweibrücken, 1841.
Zweibrücken, 1854.
Rudnerweide, 1853.
Mümpelgart, 1855.
Regensburg, 1876.
Arthur., lil., [ 1946].
Mountain Lake, Minn., n.d.
Baltic, Ohio, 1958.

" 



60 

- Christliche Glaubensbekentnus. Arthur, Ill., 1970. 
Kalona, lowa, 1970. 

,, Baltio, Ohio, [ 1972]. 
,. Baltio, Ohio. [ 1975]. 

- Confession oder ... Glaubensbekenntniss, Elkhart, Ind., 1878. 
In: T. J. v. Braght, Martyrer-Spiegel, Ephrata, 1748-1749. 

Pirmasens, 1780. 
Lancaster, 1814. 
Philadelphia, 1849. 
Elkhart, 1870. 
Sco ttdale, 1915. 
Berne, lnd., 1950. 
Scottdale, 1962. 
Aylmer, Ont., 1967. 
Aylmer, Ont., 1973. 

.. ,, Aylmer, Ont., [1981]. 
In: Güktene Aepffel in silbern Schalen. [Basel], 1702. 

[Basel), 1742. 
,, ,, ,. ,, ,, Ephrata, 1745. 

In: G. Roosen, Hg., Christliches Gemüthsgespräch, [Hamburg], 1702. 

" ,, 

" 

N.p., 1727. 
N.p., 1766. 
Ephrata, 1769. 
Ephrata, 1770. 
N.p., 1783. 
Germantown, 1790. 
Lancaster, 1811. 
N.p., 1816. 
Lancaster, 1836. 
N.p., 1838. 
Berlin, Ont. 1839. 
Doylestown, Pa., 1848. 
Elkhart, 1868. 
Elkhart, 1873. 
Berlin, Ont., 1891. 
Lancaster, 1902. 
Kitchener, Ont., 1919. 
Scottdale, 1930. 

,, ,, ,, Scottdale, 1972. 
In: Die emsthafte Christenpflicht, Kaiserslautern, 1739. 

Ephrata, 1745. 
N.p., 1753. 
Ephrata, 1770. 
Pirmasens, 1781. 
Zweybrücken, n.d. 
Ephrata, 1785. 
Herborn, 1787. 
Ephrata, 1793. 
(Basel), 1796. 
Ephrata, 1808. 
Somerset, Pa., 1810. 



Die ernsthafte Christenpflicht, Zweybrücken, 1816. 
Somerset, 1822. 
Wooster, Ohio, 1826. 
Lancaster, 1826. 
Basel, 1832. 
Basel, 1837. 
Canton, Ohio, 1839. 
Reinach, Switzerland, 1840. 
Lancaster, 1841. 
Berlin, 1846. 
Regensburg, 1852. 
Lancaster, 1852. 
Lancaster, 1862. 
Lancaster, 1868. 
Lancaster, 1875. 
Lancaster, 1876. 
Berlin, 1878. 
Elkhart, 1886. 
Lancaster, 1892. 
Elkhart, 1894. 
Lancaster, 1904. 
Elkhart, 1907. 
Berlin, 1908. 
Elkhart, 1914. 
Scottdale, 1915. 
Arthur, IJl., 1921. 
Scottdale, 1924. 
Lancaster, 1927. 
Scottdale, 1937. 
Lancaster, 1939. 
Kutztown, Pa., 1941. 
Scottdale, 1943. 
Scottdale, 1945. 
Scottdale, 1953. 
Scottdale, 1955. 
Scottdale, 1971. 

,, Scottdale, 1980. 

61 

- Benjamin Eby, Kurzgefasste Kirchen Geschichte, Berlin, Ont., 1841.

Frans (5) 

Lancaster, 1853. 
Elkhart, 1868. 
Elkhart, 1879. 
Elkhart, 1901. 
Kitchener, 1919. 
Scottdale, 1936. 

- [Confession de foi chrétienne, Amsterdam, voor 1665].
- Confession de foi chrétienne, N .p., 1771.

.. 

.. 

" 

.. 

.. 



62 

- Confession de foi chrétienne, Nancy, 1862. 
In: P. Widmer & J. H. Yoder, eds., Principes et Doctrines Mennonites, Mont
béliard & Bruxelles, 1955. 
In: C. Mathiot, R. Boigeol, Recherches Historiques sur les Anabaptistes, Fla
vion (Belgique), 1969. 

Engels (73) 

- The Cristian Confession of the Faith, Amsterdam, 1712. 
Philadelphia, 1727. 

,, ,, ,, New Market, Va., 1810. 
- The Confession of Faith, Doylestown, Pa., 1814. 

,, ,, West Chester, Pa., 1835. 
,, ,, Skippackville, Pa., 1836. 

- Mennonite Confession of Faith Niagara, Ont., 1811. 
,, Scottdale, 1927. 
,, Scottdale, 1930. 
,, Scottdale, 1931. 
,, Scottdale, 1939. 
,, Scottdale, 1941. 
,, Scottdale, 1945. 
,, Scottdale, 1952. 
,, Scottdale, 1957. 
,, Scottdale, 1963. 
,, Crockett, Ky., 1965. 
,, Crockett, Ky., 1966. 

,, ,, ,, Warsaw, Ind., 1976. 
- Dordrecht Confession of Faith, Arthur, Ill., [1948]. 

,, Aylmer, Ont. [1960]. 
,, Ayfmer, [1964]. 

Ayfmer, [1967]. 
Ayfmer, [1976]. 

,, ,, ,, Minerva, Ohio, 1981. 
In: Confession of Faith & Ministers' Manual, Elkhart, 1890. 

,, 

,, ,, Elkhart, 1895. 
,, Elkhart, 1900. 

Elkhart, 1906. 
Elkhart, 1914. 
Elkhart, 1917. 
Elkhart, 1918. 
Scottdale, 1925. 
Scottdale, 1930. 

,, ,, ,, ,. Scottdale, 1979. 
In: Mennonite Church Polity, Scottdale, 1940. 

,, ,, ,, Scottdale, 1940. 
In: T. J. van Braght, Martyrs Mirror, Lancaster, 1837. 

Elkhart, 1886. 
Scottdale, 1938. 
Scottdale, 1950. 
Scottdale, 1951. 



- T. J. van Braght, Martyrs Mirror, Scottdale, 1964.
Scottdale, 1968. 
Scottdale, 1972. 
Scottdale, 1975. 
Scottdale, 1977. 
Scottdale, 1979. 

,. ,. ,, Scottdale, 1981. 
In: Christian Spiritual Conversation, Berlin, Ont., 1856. 

Lancaster, 1857. 
Lancaster, 1870. 
Lancaster, 1878. 
Lancaster, 1892. 
Union Grove, Pa., 1921. 
Scottdale, 1941. 
Berne, Ind., 1959. 

,, ,, ,, Philadelphia, 1974. 
In: Confessions of Faith of the Mennonites, Kitchener, 1935. 

Kitchener, 1940. 
Kitchener, 1948. 
Kitchener, (1966] . 

., ,, ,, Kitchener, [1978]. 

63 

In: J.C. Wenger, History of the Mennonites of the Franconia Conference, Telford, 
Pa., 1937. 
In: Doctrinal Statement, Ohio & Eastern Conf., N.p., 1938. 
In: Doctrinal Statement, Franconia Conference, N.p., 1947. 
In: Doctrines of the Mennonites, J. C. Wenger, ed., Scottdale, 1952. 
In: Baptist Confessions of Faith, W. L. Lumpkin, ed., Chicago, 1959. 
In: Creeds of the Church, J. H. Leith, ed. Garden City, N.Y., 1963 
- Creeds of the Church, J. H. Leith, ed. Oxford, 1973.
In: A Devoted Christian's Prayer Book, Aylmer, Ont., 1967.
In: A Christan Confession, Menno Sauder, ed., [Elmira, Ont.], 1963.
In: Benjamin Eby, A Concise Ecclesiastical History and Doctrinal Theology, N.p.,
n.d.

Totaal aantal edities: 

Nederlands 
Duits 
Frans 
Engels 

8 
116 

5 
73 

202 

I.B.H.








	Pagina 1 DS5 De confessie van Dordrecht 1632.pdf
	Lege pagina

	Pagina 1 DS5 De confessie van Dordrecht 1632.pdf
	Lege pagina




