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Woord vooraf

De vorige aflevering van de Doperse Stemmen verscheen in 1986. Nummer 6: Uyt
Babel ghevloden, in Jeruzalem ghetogen. Menno Simons 'verlichting, bekering en beroe
ping, vertaald en ingeleid door W. Bergsma en S. Voolstra, werd uitgegeven ter
gelegenheid van de herdenking van het feit dat het in dat jaar 450 geleden was
dat de Friese hervormer de kerk van Rome verliet. De Doopsgezinde Histori
sche Kring wilde door deze uitgave belangstelling wekken bij een breed publiek
voor Menno Sim ons' eigen relaas en de historische achtergronden van zijn be
slissende stap. De eerste exemplaren ervan werden te koop aangeboden op de
gemeentedag te Witmarsum op zondag 25 mei 1986, waar een kleine duizend
doopsgezinden in een tent vergaderd waren om Menno's 'uitgang uit het paus
dom' feestelijk te herdenken. Er werden ter plekke tien boekjes verkocht.

Vol goede moed om de kennis van Menno Sim ons' gedachtengoed te ver
meerderen, heeft de Doopsgezinde Historische Kring het gewaagd in deze afle
vering een ander fragment uit Menno's werken te presenteren. Dit met het oog
op de komende viering van Menno Simons' 500e geboortedag in 1996. Wellicht
kan deze uitgave behulpzaam zijn bij de hernieuwde, gemeenschappelijke
doordenking van de doperse visie op de gemeente in een tijd dat kerk-zijn en
doopsgezind-zijn hun vanzelfsprekendheid verliezen. Zonder de ernstige po
ging om zich te verplaatsen in de tijd en de gedachten van Menno Simons zelf,
kan de viering van zijn verjaardag gemakkelijk ontaarden in een fuifje zonder
diepgang en nawerking.

Dit boekje is bedoeld voor allen die zich niet tevreden stellen met een slechts
anecdotische kennis van een van de belangrijkste geestelijke voorvaders van de
doperse traditie in Nederland en die niet, vanuit een eigentijdse vooringeno
menheid aangaande wat 'doopsgezind' heten mag en wat niet, een te vlug oor
deel vellen over 'de vreemde Menno'.

Mw R. Winsemius-Oosterbaan en Ds S.A. Vis hebben de tekst zorgvuldig
doorgenomen en van commentaar voorzien, waarvoor hartelijk dank.
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Inleiding

r.Overwegingen bij de heruitgave van het fragment over de ware kerk van
Christus

Aanleiding tot de heruitgave

K. Vosvond het een van Menno Simons' minst geslaagde stukken' en 'bijzon
der langdradig'. IAls iemand in liet begin van onze eeuw dit al vond, hoe zal
dan her geschrift dat in deze Doperse Stemmen. 7 aan de orde komt, meer dan 80
jaar later beoordeeld worden? In 1996wordt de 500steverjaardag gevierd van
de zestiende-eeuwse, Nederland e reformator Menno Simons (1496-1561).
Aangezien Menno Simons als de regenerator van het oorspronkelijke, Neder
landse anabaptisme in de kring van zijn geestelijke nazaten in de Nederlanden
al eeuwenlang meer herdacht dan gelezen is, biedt dirjubileum een goede aan
leiding om een minder bekend fragment uit zijn wqken, in moderne hertaling
en van enig noodzakelijk commentaar voorzien, voor een breed lezerspubliek
toegankelijk te maken.

1 K. Vos,Menno Simons (1496-1561). Zijn leven en werken en zijne reformatorische dmkbeelden
(Leiden, 1914) 111.

Vosen zijn tijdgenoten waren meer geïnteresseerd in de historische feiten dan in de leerstel
lige inhoud van Menno Simons' geschriften. Vgl. ook zijn oordeel over de geschriften die naar
aanleiding van het dispuut tussen Menno Simons en Martin Micron over de incarnatieleer
werden uitgegeven: 'In haar geheel zijn deze haarkloverijen zonder eenige theologische waar
de. De argumentatie voor en tegen is van weerszijden niet van zoodanigen aard, dat zij bespro
ken dient te worden, en wat Menno betreft, leeren wij hem niet van zijn gunstigste zijde ken
nen. Zijn antwoord is ongenietelijk van vorm en in weinig verheffende taal, waarbij de Christe
lijke zachtmoedigheid soms verre te zoeken is.' (Ibidem, 115.)

Deze-veronachtzaming van het belang van theologische twistgesprekken gaat voorbij aan het
historische feit dat dergelijke gesprekken, in navolging van de academische disputaties, als de
geijkte methode beschouwd werden om achter de waarheid te komen. Over de wijze waarop
Menno placht te disputeren valt, met een Ommelander boer en tijdgenoot, terecht kritiek uit te
oefenen: '[Menno) gebruickt in syn schrijvent vele scheltwoorden en int stuck des disputierens
vele untuchtige en onbequame reden [onbehoorlijke en onvoegzame taal).' Zie: W. Bergsma en
E.H. Waterbolk, Kronukje van een Ommelander boerin dezestiends eeuw (Groningen, 1986) 83-84.
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In de serie Doperse Stemmen werd al eerder een tweetal Mennoteksten uitgege
ven. Op instigatie van]. P. J acobszoon werd in 1976Menno Simons' Meditatie op de
25e Psalm (eerste editie 1539) heruitgegeven, hertaald en ingeleid door H.W.
Meihuizen. De herdenking van Menno's breuk met de katholieke kerk (1536)
vormde de aanleiding tot de uitgave van Menno's autobiografische relaas over
die ingrijpende episode van zijn leven: W. Bergsma en S. Voolstra, eds, Uyt Babel
gheoloeden, inJeruzalemghetogen. Menno Simons' verlichting, bekering en beroeping
(1986). Daarnaast kunnen belangstellenden beschikken over de reprint van de
Opera Omnia of alle Godsgeleerde Wercken van Menno Simons (Amsterdam, 1681), een
lofwaardig initiatief van de Doopsgezinde Gemeente te Haarlem. Het ontbreekt
dus niet aan mogelijkheden om op gemakkelijke wijze met Menno Simons' ge
dachtengoed in aanraking te komen.s 'Och, als men lezen kon' (Multatuli).

Eerdere heruitgaven

Met dit ruime aanbod van beschikbare geschriften van Menno Sim ons bevinden
we ons in een bevoorrechte positie. In 1753 voelde Joannes Deknatel zich geroe
pen fragmenten uit Menno's werk uit te geven, aangezien hij constateerde dat al
le eerdere drukken allang uitverkocht waren en dat slechts weinigen konden be
schikken over de lijvige foliant van 1681.3Vanuit zijn piëtistische geloofsvisie,
werd Menno door hem in stelling gebracht tegen het achttiende-eeuwse rationa
lisme en moralisme in doopsgezinde kring. Ook de traditionalistische Oude Vla
mingen die in leer en leven het meest aan Menno schatplichtig waren gebleven,
zagen in de eeuw der Verlichting de noodzaak in om hernieuwd aandacht te
schenken aan Menrio Simons' leer. 4Een teken dat al meer dan twee en een halve
eeuw geleden de erflater van de doperse traditie in de vergetelheid was geraakt.

De negentiende-eeuwse doopsgezinden hadden, in de traditie der romanti-

2 Recente studies over Menno Simons' tijd en gedachten zijn te vinden in Doopsgezinde B!j
dragen 12-13(1986-1987)(dit dubbelnummer bevat de lezingen van een congres te Amster
dam, 20-24 mei 1986, met als thema 'Geestelijke vernieuwing en sociale verandering. De
vroege Reformatie in de Nederlanden circa 1530-1565)en Gerald Brunk, ed., Menno Simons.
A Reappraisal. Essays in honor of Iroin B. Horst on the 1:5OthAnniversary of the Fundamentboek
(Harrisonburg, Virginia, 1992).
:3 Joannes Deknatel, Menno Simons in 'tkleine. Verseheidemerkwaardige Verhandelingen en uiaorde
lyke Uittrekzels uit zyne Werken (Amsterdam, 1753) *6.
4 Het mooiste voorbeeld is de samenvatting van Menno Simons' leer, gemaakt door Pieter
Hendriks, leraar bij de Oude Vlamingen te Sappemeer, in zijn 'Aanhangsel bestaande in een
t'Zamenspraak van een ernstige Bekommerde Aankomeling in 't Christendom, met Menno
Simons', toegevoegd aan zijn Schriftuurlyke Katechismus, waarin de Grond-tere der Doopsgezinden in
'tgemeen, dog der zogenaamde Oude Vlamingen in 't byzonder, met den Woorde Gods opengelegd is (Gro
ningen, 1744).

8



sche geschiedschrijving, meer aandacht voor Menno Simons als nationale ge
loofsheld, dan dat men binnen en buiten de eigen kring begrip probeerde te
kweken voor zijn gedachtengoed. Dat kon ook moeilijk, want tussen Menno en
de negentiende-eeuwse, ondogmatische, liberale doopsgezinden gaapte een
schier onoverbrugbare kloof. Zijn eerste biograaf, de Middelburgse doopsgezin
de predikant A.M. Cramer, achtte Menno's streven om een in bijbelse zin reine
gemeente te stichten als mislukt. 'Het Hoofd der Nederlandsche Doopsgezin
den, ja de Stichter van derzelver Kerkgenootschap' zou zich niet herkend heb
ben in de negentiende-eeuwse interpretatie van het menniste erfgoed, geeft Cra
mer volmondig toe. De negentiende-eeuwse doopsgezinde stelde, als reactie op
de gereformeerde nee-orthodoxie, de 'vrijheid van menschelijke geloofsbepalin
gen' op de voorgrond. Wat zou Menno Simons daar van gevonden hebben? 'Dat
heeft hij zoo niet bedoeld; dat zag hij niet zoo duidelijk in.'5

Van datgene wat Menno, volgens Cramer, wel goed had gezien, maakte hij
een bloemlezing uit de tweede bundeling van Menno's geschriften in quarto,
het zogenaamde 'Groot Sommarie' uit 1646.6 In de lijn van Deknatel geeft
Cramer hierin een selectie van citaten uit Menno's stichtelijke tractaten, met
meer aandacht voor algemene vroomheid dan voor onderscheidende leerstel
ligheid. In zowel het piëtisme als in het liberalisme heerste een klimaat waarin
de traditionele confessionele grenzen tussen kerkgenootschappen sterk gerelati
veerd werden. Vanuit deze 'oecumenische' gezindheid is het verklaarbaar dat
er weinig aandacht bestond voor Menno's polemische geschriften en zijn scher
pe schrijfstijl. 7

Het fragment over de ware kerk van Christus

Toch is het meest geliefde en bekende fragment, Menno Simons' verslag van
zijn 'uittocht uit het Pausdom', aan zo'n polemisch geschrift ontleend: 'Eene
clare beantwoordinghe over eene schrift Gellii Fabri'. Hiervan is de oorspron
kelijke editie uit 1554 verloren gegaan; de tekst is ons slechts in de latere verza
melingen van Menno Simons' geschriften overgeleverd.ê Aan ditzelfde strijd-

5 A.M. Cramer, Het leven en de verrigtingen vanMenrw Simons (Amsterdam, 1837) 166-167.
6 Belijdenis van Menno Simons, bijeengesteld uit zijn Groot Sommaris Boek, door een liefhebber der
waarheid, vooral ten behoevezijner doopsgezinde medechristenen (Middelburg, 1854).
7 Deknatel vond Menno Simons' verzamelde geschriften voor veel mensen te omvangrijk
en te wijdlopig om te lezen. 'Daarenboven zyn de Geschilschriften van dien tyd oms tegen
woorclig niet van dat gewichte, en daarby is de oude schryfstyl niet gevallig.' (Menno Simons in
't kleine, ·6)
8 Zie het bibliografisch overzicht van deze verzamelbanden en van de talrijke heruitgaven
van Menno Simons' autobiografische relaas in: Bergsma en Voolstra, UytBabel ghevloden, in
Jeruzalemghetogen, 63-64.
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schrift is nu ook dit veel minder bekende fragment ontleend dat in deze Doperse
Stemmen 7 heruitgegeven wordt: de contrastrijke schildering van het onder
scheid tussen de gemeente van Christus en de gemeente van de antichrist. Eni
ge passages hieruit zijn reeds eerder in gemoderniseerde taal heruitgegeven
door H.W. Meihuizen in zijn Mennobiografie, die ter gelegenheid van de her
denking van Menno Sim ons' sterfjaar uitkwam. 9

Menno bakent in dit fragment zijn hervormingsstreven scherp af tegen de leer
en praktijk der gereformeerde predikanten die de reformatie van kerk en samen
leving mede afhankelijk maakten van de steun der overheden. De zwart-wit
schildering confronteert ons met gedachten die sterk door de zestiende-eeuwse
context bepaald zijn en voor de moderne lezer 'uit de tijd' lijken. Slechts bij bena
dering kunnen wij ons verplaatsen in de godsdienstig gekleurde angsten en no
den, visioenen en verwachtingen, van de laat-middeleeuwse kwetsbare en afhan
kelijke mens. Zijn denken en doen werd niet alleen bepaald door de tijdelijkheid
van zijn bestaan, maar niet minder door de onzekerheid over zijn eeuwige be
stemming. De zuivering van de leer en de kerk diende met name het doel om uit
eindelijke zekerheid te verschaffen in de brandende vragen of de zonden verge
ven konden worden en de zondaar het eeuwige leven kon beërven. Welke kerkelij
ke leer en praktijk bieden daarvoor de beste garantie?

Het is Menno's primaire taak en roeping geweest om in woord en geschrift
de doperse reformatie, gezuiverd van onbijbelse (roomse en reformatorische)
dwalingen en Munsterse (radicaal-doperse) smetten, te propageren en te verde
digen tegen de aanvallen van de kant van de traditionele kerk of van andere re
formatorische stromingen. 10We ontmoeten Menno Sim ons hier dan ook eer
der in zijn eigenlijke rol van felle polemicus en gezagvolle apologeet die hij was,
dan als de vrome 'stille in den lande' tot wie hij gemaakt is.ll

9 H.W. Meihuizen, Menno Simons. Ijveraar voor het herstel van de nieuuxestamentische gemeente
(1496-1561) (Haarlem, 1961). In de derde sectie van dit boek: 'Uit Menno' geschriften',
wordt in paragraaf 17. 'De gemeente Gods' (pp. 204-207) een beknopte en onvolledige herta
ling gegeven van 'de leerachtige tegenstellinge' uit Opera Omnia, f. 295b-298b. Het contrast
tussen de gemeente van Christus en van de antichrist is daarbij verloren gegaan. Bovendien
worden slechts zeven in plaats van acht tegenstellingen aangeduid. Het door Menno Simons
aangevoerde achtste kenmerk van de ware gemeente ('Christi kerk brengt Christi vruchten
voort') wordt door Meihuizen als een inconsequentie in Menuo's denken over de gemeente
beschouwd (pp. 114-115)en weggelaten.
10 Menno heeft zijn weerlegging van Gellius Faber doen uitgaan 'uyt plicht mijnes Ampts,
my door den Godtvruchtigen onweerdigh van Godt opgeleyt'. (Opera Omnia, f. 324b; vgl. ook
f. 240a: 'dat Ampt des Godlyken Woords'.)
11 Inzake de praktijk van ban en (echt- )mijding wordt Menno Simons in de doopsgezinde
historiografie doorgaans als de gematigde beschouwd, die tegen zijn wil zich door het drijven
van zijn strenge mede-oudste Dirk Philips laat meeslepen. Deze mening wordt nog verdedigd
door: C. Bornhäuser, Leben und Lehre Menno Simons '. Ein Kampfum das Fundament des Glaubens
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Er zijn weinig stukken in Menno Simons' literaire nalatenschap te vinden
die in een even kort en ordelijk bestek het wezenlijke van zijn reformatiestreven
inzichtelijk kunnen maken. Het fragment valt in vier onderdelen uiteen: [A]
Het onderscheid tussen de kerk van Christus en de kerk van de antichrist (acht
punten); [B] De tekenen waaraan men de beide kerken kennen zal (zes teke
nen); [CoSamenvatting], een goed catechetisch hulpmiddel om de stofte me
moriseren, en tenslotte [D. Epiloog].

Voordat de mogelijkheden en moeilijkheden van een eventuele actualisatie
van Menno's programma voor de hervorming van de kerk ontdekt kunnen
worden, is het noodzakelijk ons eerst open te stellen voor deze, ons in vele op
zichten vreemde Menno. Daarvoor zullen we ons eerst zelf op het Procrustus
bed van Menno Simons' geloofs- en gemeente opvattingen moeten leggen, alvo
rens hem overhaast te modelleren naar laat-twintigste-eeuwse denkbeelden
over kerk en geloof in het algemeen, en de doopsgezinde invulling daarvan in
het bijzonder. Tot het welslagen van dat moeizame interpretatieproces van
Menno Simons' geestelijke nalatenschap en de eventuele herwaardering daar
van, wil deze heruitgave een bescheiden bijdrage leveren.

De teksteditie

Aan de heruitgave en hertaling van dit fragment uit Menno Simons' antwoord
aan Gellius Faber ligt de tekst ten grondslag uil de OperaOmnia Theologiao: of.Alle
GodtgdelJTde ~WmkenuanMenno Symons, bezorgd door Hendrik jansz. Herrison en
uitgegeven door] oannes van Ve_ente Amsterdam, 1681(ff. 295b-301b). De veel
al ontbrekende versaanduidingen zijn door mij ingevuld. De foutieve bijbelver
wijzingen.in deze tekst zijn, voor zover mogelijk, zonder nadere aanduiding
door mij gecorrigeerd, De bijbelverwijzingen in de marge zijn in de tekstopge
nomen en in dat geval voorzien van ( ). De ov-erigemarginalia beb ik eveneens in
de tekst geïntegreerd en daaraan de functie van kopjes (cursief gedrukt) bij de
verschillende paragrafen roebedeeld. Aanvullingen ter verduidelijking van mijn
hand zijn tussen [] gezet. De voluit aangehaalde bijbelgedeelten in de tekst, heb
ik als regel hertaald met behulp van de-vertaling van het ederlands Bijbelge
nootschap. De tekst van de passages uit de deuterocanonieke en apocriefe boe
ken waarnaar verwezen wordt, isvoor het gemak van de lezer voluit opgenomen.

(etwa 1496-1561) (Neukirchen, 1973) 179-180. Hiertegen pleiten de argumenten van enige
tijdgenoten. Adam Pastor wijst Menno als de hoofdschuldige voor zijn verbanning aan. Zie:
BibliothecaReformaioria Neerlandica, V, 411-13; 519-523. Een Groninger boer betuigt dat Dirk
Philips vanwege de twist om de echtmijding en Menno'i; lastering naar Dantzig was uitgewe
ken: 'Hij [i.e. Dirk Philips 1was in 't lehren ende schrijven gewest van sachtmoedigeren geeste
dan Menno Sijmons'. Zie: Bergsma en Waterbolk, Kroniekje van een Ommelander boer, 82 -84.
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11. De historische achtergrond van het dispuut tussen Menno Simons en
Gellius Faber

Menno Simons en Gellius Faber

Menno Sirnons had in hetzelfde jaar als Gellius Faber zijn priesterschap afge
legd. In 1536 zocht de voormalige pastoor van Witmarsum in Groningen een
toevluchtsoord; zijn collega van Jelsum week definitief uit naar Oost-Fries
land. 12Dat hij zich nadien niet vaak meer in zijn geboorteland vertoonde, kun
nen we opmaken uit het verwijt dat Menno Gellius maakte. Terwille van de ne
ring en om aan de vervolging te ontkomen zou hij uitgeweken zijn, de verkon
diging van de evangelische leer in 'sijner eygener plaetse' nalatend, onbewogen
door liefde en barmhartigheid ten aanzien van zijn eigen vaderland. 13Dat dit
verwijt niet van waarheid ontbloot is, kan men afleiden uit de constatering dat
tot in de jaren '60 van de zestiende eeuw de protestantse predikanten het niet
waagden, dit in tegenstelling tot de doperse leraren, om in Friesland actief te
zijn. Dit is een van de redenen waarom de organisatie van de protestanten in
deze provincie zo laat op gang kwam. Tot die tijd vormden de dopers aldaar fei
telijk de enige georganiseerde reformatorische geloofsgemeenschap. 14

Gellius Faber Oelle Smit) de Bouma werd in Oost-Friesland predikant van
de jonge protestantse kerk, in 1536 te Norden, een jaar later te Emden. Tot
1560 vertoonde dit graafschap nog geen duidelijke confessionele contouren,
hetzij lutherse, zwingliaanse of calvinistische. 15 Zo had Gellius Faber bij de lu
theranen in Emden de naam onrechtzinnig te zijn, omdat hij de zwingliaanse
avondmaalsleer omhelsde, waarin de aanwezigheid van Christus in de avond
maalselementen vooral symbolisch werd opgevat.

Oost- Friesland was sedert de eerste werkzaamheden van Melchior Hoffman

12 Zie voor de biografische gevens van Gellius Faber het artikel in het Biografische woorden
boek van protestantse godgeleerden in Nederland, I, 542-4.
13 Opera Omnia, 260a; 259b.
14 Zie: J.J. Wolger, Friesland in heroormingstijd (Leiden, 1962)98-99. Aan de vroege ontwik
keling van de organisatie van een 'voluntary church' wordt in recente studies weinig aan
dacht besteed, deels door het ontbreken van bronnen over de periode ca. 1530-1560,deels uit
vooringenomenheid dat alleen een hervorming met overheidssteun van de gehele samenle
ving reformatie mag heten. Zie bijv. R. Po-Chia Hsia, Social Discipline in the Reformation: Cen
trol Europe 1550-1750 (LondeniNew York, 1989)en A. Pettegree, ed., ThReformation of the
Parishes. The ministry and the Reformation. in town and country (Manchester/New York, 1993).
15 Tot na het midden van de zestiende eeuw is de vaagheid van alle verschillen het voor
naamste kenmerk van het niet-doperse protestantisme in Friesland, aldus Wolger, Friesland in
de heroormingstijd, 104.Alleen als men terdege met deze confessionele onbestemdheid rekening
houdt, mag men predikanten als Gellius Faber als 'gereformeerd' betitelen.
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aldaar in 1530 - hij doopte toen 300 personen.in Emden - de basis geweest
voor de doperse.infiltrarie in de. ederlanden. De reformatorische beweging in
Oost- Friesland was sterk dopers gekleurd. lijToch bestond er tussen de dopers en
de andere reformatlegezinden een belangrijk verschil. De dopers in hun streven
een zuivere gemeente te vormen hielden zich daadwerkelijk afzijdig van de ka
tholieke kerk. Maar, tot verontwaardiging van de reformariegezinden, meden ze
ook de protestantse gemeente die voor haar ontwikkeling sterk afhankelijk was
van de politieke omstandigheden en van de steun van de overheden. De dopers
badden met bun eschatologisch bepaald puritanisme al vroeg de hoop opgege
ven dat de kerk van binnenuit hervormd zou kunnen worden. Met hun goed ge
organiseerde gemeenten en hun voortreffelijke, aan de hoge eisen der christelij
ke moraal bean twoordende levenswandel'" vormden ze echter een geduchte
concurrent van de overige, nog weinig talrijke protestantse groeperingen. Het
waseen onderlinge competitie die ook de ontwikkeling en het karakter van het
calvinistisch protestantisme mede bepaalde. t8 Tegende achtergrond van deze
voortdurende rivaliteit moet het dispuut tussen Menno Simons en Gellius Faber
gelezen.worden.Dat wasgeen vrijblijvende gedachtenwisseling; ziel en zalig
heid hingen afvan de keuze voor die kerk die het stevigst gefundeerd was op de
bijbelse leer en ethiek, nu de traditionele, rooms-katholieke kerk met haar cle
rus, sacramenten en ceremoniën aan vele serieuze gelovigengeen heilszekerheid
meer kon bieden.
Omstreeks 1550circuleerde er in Oost-Friesland een brief, waarin de auteur

de doperse bezwaren tegen de andere reformatorische stromingen uiteenzette. 19

16 Een goed algemeen overzicht biedt: M. Smid, Ostfriesische Kirchengeschidue (Pewsum,
1974).Zie verder: A. Pettegree, Emden and tluDutch Reoolt. Exile and the Deoelopmen: of ReJormed
Protestantism (Oxford, 1992) 16: 'Although still prone to schism and dissension, anabaptism in
fact showed a remarkable resilience during these years in the face of sustained persecution.'
Nieuwe gegevens over de dopers vinden we echter niet in dit werk dat vooral aandacht geeft
aan de ontwikkeling van het calvinistische protestantisme na 1554en daarbij het belang van
de drukpers beklemtoont.
17 Typerend voor de visie van de buitenstaanders op de dopers is de opmerking vanJohan
nes a Lasco: 'Een goede en vrome man, hoewel een wederdoper'. A. Kuyper, ed.,Joannis a
Lasco Opera (Amsterdam, 1866), I1, 597.
18 A. Pettegree, 'The struggle for an orthodox church: Calvinists and Anabaptists in East
Friesland, 1554-1578',Bulletin of thefoh« Rylands University Library of Manchester, 70/3 (1988),
59: 'But is was partly because it was forced to face up to the challenge of the Anabaptist con
gregations that the Emden church achieved a much clearer definition of its own beliefs and
doctrine; and with it a position of towering influence among the growing Reformed congre
gations in the Netherlands.'
19 De suggestie dat deze brief een passage uit Menno Simons' Grondslicke belcentenisse(1552)
zou kunnen zijn (aldus, in navolging van Meihuizen, W.F. Dankbaar, ed., Martin Milcron. Een
waerachtigh oerhael... Documenta Anabaptistica Neerlandica, 111(Leiden 1981)98, n. 3),
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Deze 'brief der wederdopers vol bittere hoon' vormde de aanleiding voor een
reactie van Gellius Faber. Met geldelijke steun van Hayke Manninga tho Ber
gum unde Pewsurn-? liet hij een 78 bladzijden tellend tegenschrift drukken. 21 Hij
is goed op de hoogte van het doperse reilen en zeilen. Hij noemt Melchior Hoff
man, weet dat Menno's broer bij het beleg van het Oldeklooster is omgekomen,
kent een geschrift van Obbe Philips en is toehoorder geweest bij het gesprek dat
Menno injanuari 1544met de superintendent van de Oostfriese kerk, Johannes a
Lasco, had gevoerd. 22 Naar Menno' s eigen zeggen had Gellius in datzelfde j aar
de openbare verkondiging van een van zijn geloofsgenoten verhinderd en had hij
Menno zelf een disputatie in woord en geschrift geweigerd. 23

Tijdens zijn verblijf in de Hanzestad Wismar aan de Oostzee in de winter
van 1553/155424 schreef Menno Simons een weerlegging. De volgorde van Gel
lius Fabers betoog volgend en becommentariërend, groeide het uit tot het om
vangrijkste geschrift dat van hem overgeleverd is. Hij werkte er nog aan, toen
zijn heimelijk verblijf in de stad werd onthuld aan leden van de Londense
vluchtelingengemeente, die na hun verbanning uit Engeland in Wismar een
toevlucht hadden gevonden. In een dispuut in dezelfde strenge winter met twee
leiders der bannelingen, Martin Micron en Hermes Backereel, verwees Menno
Simons ook naar Gellius Fabers boekje. 25 De Londense exulanten zorgden in

wordt door Menno weersproken, wanneer hij verklaart die brief noch ontvangen, noch gele
zen te hebben. (Opera Omnia, 240a)
20 Hayke Manninga, gest. 1568, was een rijke hoveling in Oost- Friesland en de Ommelan
den, wiens bezittingen wegens verkwisting tijdens zijn leven reeds werden verkocht.
21 Eine Antwert Gellij Fabri dener des hiUigen wordes binnen Emden !lp einen bitter iiönischen breeff der
Wedderdiiper, darynne se etlike orsaken.menen thageven, uiorumme se in unse Kercken. umme Gades wordt tho
hören, unde mit der Gemene de hilligen Soeramenu tho bruken nicht kamen willen, unde de Kercke Gades
sampteren denernschentliken lasteren und schelden (Maagdenburg, Ambrosius Kerkenher. 1552).

Zie voor de samenvatting van de inhoud ervan: K. Vos,Menno Simons (ll!96-1561). Zijn Le
tien en werken en zijne reformatorische denkbeelden (Leiden, 1914) 108-110.Gellius tekent verzet aan
tegen vijf punten van doperse kritiek inzake 1)de roeping der predikanten, 2) de doop, 3) het
avondmaal, 4) de tucht en 5) de mate van zuiverheid der gemeente.
22 Zie: Vos,Menno Simons, 27; 2; 62 en 73.
23 Opera Omnia, f. 260a.
24 De reden van zijn verblijf aldaar wordt door de volgende verklaring van de Ommelan
der boer in een nieuw daglicht gesteld: 'Menno Sijmens maecket soo vele nut sijn echtmij
den, soo datter verscheiden klachten quamen, dat hij mit syn leringhe sommighe verscheiden
luiden (end onder anderen Feddo Hommius, een pastoor in Oostvrieslandt syn vrouwe) ent
foren [onttrekken aan de geloofsgemeenschap] wolde, waeromme hij oock ten lesten Emden
verlaten rnoste, end nae Oostlandt treekende onthielde hij hem een tijd lande heemelijcken
tho Weijszmaer.' (Bergsma e.a., Kronukje van een Ommelander boer, 83.)
25 In Fabers geschrift stond een drukfout (bösegeldt [kwaad geld] i.p.v. lösegeldt [losgeld]),
hetgeen aan Menno de kritiek ontlokte dat Gellius Faber Christus als kwaad geld beschouw-

14



Emden voor een versterking van de cal vinistische identiteit van het protestan
tisme' hetgeen leidde tot een, overigens weinig succesvol, hernieuwd offensief
in woord en geschrift tegen de dopers.

Het antwoord van Menno Simons aan Gelliu.r Faber

Menno Sim ons' Een klare beantwoordinge over een Schrift Gellii Fabri is waarschijn
lijk in 1554 in druk verschenen. 26 Van de oorspronkelijke uitgave is geen exem
plaar meer voorhanden. De vroegste tekstoverlevering is te vinden in het eerste
deel van het zogenaamde 'Klein Sommarie' (Hoorn, Jan Jansz. (pseudo
niem?), 1600-1601). Laten we ons door het oordeel van K. Vos niet weerhouden
om een blik te werpen op de structuur en inhoud van Menno Simons' uitvoeri
ge repliek.

In de 'voorreden' wijst Menno de lezers erop dat de duivel in die dagen van
drie instrumenten gebruik maakte om tegen de ware gelovigen te ageren: 1) de
overheden die de ware gelovigen vervolgden, beroofden en vermoordden; 2) het
gewone volk dat hen voor wederdopers uitschold en hun de ergste straffen toe
wenste; en 3) de predikers en geleerden die de overheden en het volk niet tot
oprechte boete opriepen, meer menselijke wijsheid dan bijbelse waarheid ver
kondigden en zelf een leven zonder moeite en zorg leidden.

Twee belangrijke beschuldigingen weerlegt hij in de inleiding, nl. dat de we
derdopers in de landen van keizer Karel V de meest schadelijke beweging vor
men en dat hun leraren niet in het openbaar, maar slechts in heimelijke bijeen
komsten prediken. Bovendien is hij van oordeel dat de rijke hoveling die de
druklegging van Gellius Fabers boek bekostigde, dit geld beter aan de hongeri
gen en nooddruftigen had kunnen uitdelen.

Dan volgt een vijftal rubrieken die in volgorde de opzet van Gellius' Antwert
volgen. Ze behandelen respectievelijk 1)de zending en roePing der predikanten (hier
van maakt de geschiedenis van Menno's 'uittocht uit het Pausdom' onderdeel
uit); 2) de doop; 3) het avondmaal; 4) de tucht en 5) de kenmerken van de kerk. De laat
ste rubriek bevat ook de uitvoerige weerlegging van dertien argumenten die

de. Ondanks het feit dat Menno's antwoord op Gellius nog niet geheel gedrukt was, en on
danks Microns terechte opmerking dat het hier een hinderlijke drukfout betrof, heeft hij deze
aantijging niet teruggenomen. Op twee plaatsen in zijn weerlegging van Gellius Faber houdt
Menno vast aan zijn verwijt dat deze beweert, 'dat Christi reyn en heylig vlees een boos geldt
ofRantsoeninge geweest zy' (f. 313b; 324b). 'Een sprekend staaltje ... van Menno's betrouw
baarheid in het debat', aldus het commentaar van Vos op 'Menno's karakter ontsierende fei
len'. (Menno Stmons, 112.)
26 C. Krahn, Menno Simons (1196-1561 J. Ein BeitTag ZUTGeschichte und Theologie der Tauf
gesinnten (Karlsruhe, 1936) 78: 'Diese Schrift erschien im Frühjahr 1554, wahrscheinlich in
einer Täuferdruckerei in Lübeck ...nicht in Wismar'.
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Gellius Faber aanvoert om te bewijzen dat zijn kerkopvatting de juiste is.
Het boek wordt besloten met de weerlegging van een dertiental diverse beschul

digingen van voornamelijk leerstellige aard (onder meer over de Heilige Geest,
de rechtvaardigmaking en de bijbelse legitimiteit van de doperse kerkopvat
ting). Het zesde punt, Menno's verdediging van zijn opvattingen over de mens
wording van Christus, neemt daarbij de meeste ruimte in en vertoont een zelf
standige en systematische opbouw (acht stellingen, een samenvatting en drie
pro en contra's).

lil. Toelichtingop enigebelangrijke thema's

Reformatie en disciplinering

Voor een goed begrip van de inhoud en de strekking van het fragment over de
ware en valse kerk is een poging tot verheldering van enige daaraan ten grond
slag liggende vooronderstellingen en daarin voorkomende kern begrippen ge
wenst.

Alle reformatoren beoogden een zuivering van de traditionele kerk, waardoor
de leden opnieuw ervan verzekerd konden zijn dat hun zonden vergeven werden
en zij op grond daarvan deel konden krijgen aan het eeuwig leven. De rooms
katholieke kerk, met een geloofsleer en praktijk die niet alleen op de bijbel maar
ook op menselijke wijsheid en bedenksels waren gebaseerd, kon bij velen die
heilszekerheid niet langer bemiddelen. Het reformatorische programma met de
bekende leuzen: 'door de Schrift alleen, door Christus' genade alleen, door ge
loof alleen', kon echter op zeer verschillende manieren uitgevoerd worden.

Luthers radicale nee tegen Rome kwam voort uit een even radicaal ja tegen
het evangelie. Het evangelie werd door hem verkondigd als de boodschap dat de
zondaar alleen door Christus' plaatsvervangend sterven, en dus niet door kerke
lijke en menselijke ceremoniën en werken, zich als een in de ogen van God recht
vaardige mocht beschouwen. Deze proclamatie, dit woord van belofte van zon
denvergeving en eeuwig leven, vormde het enige middel waarvan het heil af
hing. Uit de rechte verkondiging zou, zonder menselijke pogingen daarvan een
aan de bijbel of traditie ontleende blauwdruk te ontwerpen, vanzelf een gezui
verde kerk voortkomen. De stadsreformatoren Zwingli en Calvijn gingen uit
van hetzelfde reformatorische beginsel: 'door geloof alleen'. Maar zij besteed
den, meer dan Luther, aandacht aan de vorm en de orde die een zodanig 'gere
formeerde' kerk kon aannemen. Het ging dan met name over de vraag naar de
kwaliteit van het zedelijk leven der gemeenschap, hoe en in welke mate de tucht
uitgeoefend moest worden en door wie: door de overheid (lutheranen en zwing-
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lianen), door de kerke raad (dopers) of door de kerkeraad in samenwerking met
de overheid (gereformeerden) verantwoordelijk als beide waren voor het hen en
het welzijnvan de gehele christelijkemaatschappij,
De kwestie van de tucht (disciplina) vormde het centrale strijdpunt russen de

dopers en de andere protestantse groeperingen. Bij de tucht ging het om het
bewaren van de bijbelse orde in de gemeente. Door de discipline werd getracht
de discipelen van JezllS in zijn voetspoor en binnen zijn gelederen te houden.
Het was bij de dopers het eerste werk van de naastenliefde waaraan men de wa
re gelovigenkon herkennen. De andere protestanten hebben lang overwogen
om de tucht als derde kenmerk van de ware kerk - naast de rechte verkondi
ging en bediening van de sacramenten - aan te nemen maar hebben daar uit
eindelijk van afgezien. Zij waren bevreesd dat het gehoorzamen aan de diena
ren van het Woord losgemaakt kon worden van het horen van het Woord.21
Herkenningsteken van de gemeente kan alleen datgene zijn wat ze ontvangen
heeft: her rechte verstaan van de boodschap van vergeving en eeuwig leven.
Een dergelijk geestelijk verstaan van het evangelie legt minder nadruk op de
zichtbare gestalte en ordening van de kerk. Maar dat laatste stond bij de dopers
centraal. Bij Menno Simons' volgelingen, volgenswier geloefsbegrip horen en
gehoorzamen, gaveen opgave, inhoud en vorm, innerlijk en uiterlijk, gezind
heid en gezondheid, bevrijding en gedisciplineerde gemeenschap onafscheide
lijk waren, werd de tucht dan ook het belangrijkste kenmerk van de gemeente
van jezus Christus.
De dopers in de Lage Landen probeerden zich sinds 1530 van de rooms-ka

tholieke kerk en de door de traditionele godsdienst bepaalde maatschappij los
te maken en gingen zich in onafhankelijke gemeenten organiseren, De mate
van disciplinering volgensnieuwtestamentische zichtlijnen (m.n. de zogenaam
de 'regel van Christus, Mat. 18:15-19) werd bepalend voor de identiteit en de
aantrekkingskracht van deze gemeenten. 'Door geloof alleen' werd door de do
pers dan ook zo uitgelegd, dat het uitsluitend door de bijbel bepaalde geloof
ook in een nieuwe levenswandel rot uiting moest komen. Geloof zonder werken
was in hun ogen een dood geloof.
Juist op dit belangrijke punt van de tuchtpraktijk werden de dopers geduchte

concurrenten van de andere reformatorische groeperingen. Deze laatsten wis
ten zich, in samenwerking met hervormingsgezinde overheden, verantwoorde-

27 Zie de Confessio Augustana, XXVIII, 5 en Calvijns Institutie, lIl, 4, 14 en IV, 12. Onder
verwijzing naar Augustinus' afwijzing van de Donatisten, staat Calvijn een gematigde uit
oefening van de tucht voor en wijst hij de strenge praktijk der wederdopers af, 'die, daar ze
geen enkele vergadering erkennen als de kerk van Christus, tenzij ze door een volmaaktheid
als der engelen in alle opzichten uitmunt, onder het voorwendsel van hun ijver alle opbou
wing verijdelen'. (IV, 12, 12)
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lijk voor de hervorming van de gehele samenleving, hetzij een stad of een land.
Zo was ook in Emden in de protestantse vluchtelingengemeente een eigen
vorm van tuchtuitoefening ontstaan waarin de ouderlingen een belangrijke
plaats innamen. Maar zolang nog niet duidelijk werd of de reformatie in Oost
Friesland een lutherse of calvinistische wending zou nemen en zolang de pro
testantse kerken in een minderheidspositie verkeerden, kon van een strikte
tuchtoefening nog geen sprake zijn.

De verschillende opvattingen over het karakter van de tucht hadden naast
theologische ook sociaal-politieke gronden. In hoeverre konden de burgerlijke
overheden gehoor geven aan de radicale geboden en verboden van kerkelijke
zijde? De protestantse geestelijkheid die zich geen hervorming zonder hulp van
de overheid kon voorstellen, werd dan ook keer op keer genoodzaakt om water
bij de wijn te doen, om te voorkomen dat de samenleving in eerste- en tweede
rangs burgers en gelovigen uiteenviel en de kwetsbare maatschappelijke orde
verstoord werd. De reikwijdte van de disciplinaire activiteit werd ook in Oost
Friesland door de overheid bepaald. 28 Meer dan de dopers met hun uitsluitend
nieuwtestamentische normering van het christelijk leven en samenleven, greep
zij dan ook terug naar oudtestamentisch gefundeerde, theocratische uitgangs
punten waarmee, terwille van de instandhouding van de eenheid der maat
schappij, de samenwerking tussen kerk en staat werd gelegitimeerd. De vor
ming van elitaire gemeenschappen die zich aan het toezicht van de overheid en
van de door dezelfde overheid aangestelde en bezoldigde predikanten onttrok
ken, werd als een staatsgevaarlijke activiteit beschouwd. Een verwijzing van
hun tegenstanders naar Munsterse toestanden was voldoende om dit gevaar
aan te duiden, hoezeer Menno en de zijnen ook hun best deden deze smet op
het blazoen te verwijderen.

Het herstel in de staat der genade door ware boetvaardigheid

Als pastoor van zijn Witmarsumse parochie richtte Menno Simons zich van
Pasen 1535 (de aanslag op het Oldeklooster) tot januari 1536 (zijn abdicatie als
priester en aansluiting bij de dopers) gedurende negen maanden op een aantal
zaken die het hart van zijn reformatorische programma uitmaakten. Vanaf de
preekstoel leerde hij zijn parochianen publiekelijk het onderscheid tussen de
bijbelse en de gangbare, kerkelijke leer inzake de boete, de doop en het avond-

28 Zie: DieKirchsnratsprotokollederReformiettenGemeindeEmden, 1557-1620, H. Schilling, ed.
(KeulenIWenen, 1989)DeelI: 1557-1574, ix. Gellius Faberwas in het begin vandejaren '50 nog
van oordeel dat de overheid direct verantwoordelijk voor de tucht was, en dus niet de kerkeraad.
De dopers oefenden echter ongestoord wel tucht uit zonder overheidsinmenging en verweten op
hun beurt de protestantse stadskerk helemaal geen ambitie in deze kwestie te hebben.
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maal, tegelijk de Munsterse excessen veroordelend.t? Het ging hem om het
herstel van de vroomheid, de godsdienstige praktijk en gemeenschap waarvan
de bijbel, met name hel Nieuwe Testament , getuigde.

De ware boete of boetvaardigheid vervulde daarin een sleutelrol. Volgens de
rooms-katholieke kerkleer kon de priester door het sacrament van de boete
(biecht, absolutie, satisfactie) bewerkstelligen dat de gelovige, vervallen tot de
staar der zonde, in de staat der genade hersteld kon worden. Zo kon het door
zonde en door angst voor Gods oordeel verontruste geweten tot vrede gebracht
worden. Deze voortdurende pastorale activiteit werd ook als restinuio (herstel)
betiteld. 30 Toen onder invloed van Luthers kritiek op het sacrament van de boe
te de twijfel aan deze vorm van heilsbemiddeling door de gewijde clerus groei
de, gingen de verontruste gelovigen zoeken naar een nieuw fundament voor
hun heilszekerheid, 1 iet het sacrament der boete, maar de daadwerkelijk boet
vaardige levenshouding van de gelovige kwam daarbij centraal te staan. De
plotselinge dood leidde onherroepelijk tot de ondergang van een onboetvaardig
mens. Deze angst was bepalend voor hetlevensgevoel van Menno en zijn tijd
genoren.ê- Alle reden ook voor Menno om terwille van een effectieve uitoefe
ning van zijn pastoraat en zijn eigen zielerust te zoeken naar een zekere, dus
schriftuurlijke basis voor de ware penitentie of boete. 32

Ware boete en wedergeboorte in het leven van de gelovige vormen de afspie
geling van leven en werk van]ezusChristus dat bestaat uit sterven en opstaan.
Door het daadwerkelijk afsterven van zonden (ware boete) kan de zondaar in
de staat van genade hersteld of gerestitueerd worden. Door het geloof in Chris
tus' sterven en opstanding wordt de gelovige wedergeboren en herschapen; in
de nieuwe schepping (de wedergeboren gelovige .Înde gemeenschap der heili-

29 Zie Menno's verslag van zijn reformatorische ontwikkeling in zijn autobiografische 'uit
tocht uit het Pausdom', Opera Omnia, f. 257b .
.30 Zie bijv. Erasmus in zijn 'Epistola ad Paulum Volzium', opgenomen in: Erosmus uon Rot
terdam, Ausgewählte Schriften, I (Darmstadt, 1968), 6: 'In tanta aetatis fugacitate parato promp
toque remedio est opus. Quot voluminibus praecipiunt de restitutione, de confessione, de vo
tis, de scandalis deque aliis innumeris?' (Vertaling: 'Bij de snelle vergankelijkheid van deze
wereld heeft men een tegenmiddel nodig dat men vlug ter hand kan nemen. Hoeveel boeken
werden er niet geschreven met voorschriften over boete [restitutio; letterlijk: herstel], biecht,
geloften, ergernissen en talloze andere kwesties?')
.31 Zo wijst ook Erasmus in zijn 'Enchiridion militis christiani' op het enorme risiko dat het
volharden in onboetvaardigheid, de grootste aller kwalen ('impoenitentia, malorum extre
mum'), met zich meebrengt. (Ausgewählte Schriften, I, 329.)
.32 Zie voor deze thematiek: S. Voolstra, '''Van ware penitencie",De kern van Menno Si
mons' theologie', Doopsgezinde BiJdragen 12-13(1986-1987) 248-265; idem, 'Themes in the Early
Theology ofMenno Simons', in: G. R. Brunk, ed., Menno Simons: A Reappraisal (Harrisonburg,
Virginia, 1992) 37-55, en idem, 'Boetvaardigheid buiten de biechtstoel. De transformatie van
het sacrament der boete in een evangelisch-doperse boetepraktijk', DB 19(1993) 29-42.
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gen) is de macht der zonde onttroond. Zonde wordt door Menno en de zijnen
niet alleen in verband gebracht met bijgeloof en wangedrag van de individuele
gelovige, maar wordt door hen met name opgevat als ongehoorzaamheid van
de individuele gelovige en van de gemeente aan de bijbelse richtlijnen voor leer
en leven.

Het gaat om de 'restitutie' van zowel de individuele zondaar als van de geval
len kerk. Het handhaven van een onbijbelse dooppraktijk en van een magische
avondmaalsopvatting (de 'hocuspocus' van de verandering van brood en wijn
in lichaam en bloed van Christus) moeten dus evenzeer als zonde getypeerd
worden. Daarvoor bestond alleen vergeving wanneer met deze menselijke be
denksels of afgodische praktijken werd gebroken en wanneer de alleen door het
gebod van God of Christus gelegitimeerde inzettingen gepraktizeerd werden.
Zowel doop als avondmaal waren immers alleen bedoeld voor ware boetvaardi
gen: gelovigen die alleen op God en zijn woord vertrouwen, die in hun gelovige
praktijk Christus' gebod gehoorzamen en die zijn gezindheid vertonen. Dat is
de kern van Menno's programma voor het herstel van het zuivere en eenvoudi
ge evangelie in zijn dagen.

Innerlijk en uiterlijk

In de negentiende eeuw heeft men een scherp onderscheid aangebracht tussen
de blijvende, innerlijke inhoud en de variabele, uiterlijke vorm van de gods
dienst. Met deze individualiserende en spiritualiserende nadruk op 'het geloof
des harten' konden de zich assimilerende doopsgezinden met een gerust gewe
ten afscheid nemen van hun uiterlijke kenmerken, zoals weerloosheid, sober
heid, geen eed zweren, scheiding gemeente en wereld/overheid/staat etc.33 Dit
kunstmatige en arbitraire onderscheid tussen innerlijk en uiterlijk bemoeilijkt
nog tot op vandaag de dag het juiste verstaan van Menno's werk. Wederge
boorte is bij Menno Simons zowel innerlijke als uiterlijke ommekeer, bepaald
door Christus' liefde en zijn liefdesgebod. Geest heeft bij Menno niet alleen be
trekking op het innerlijk leven van de mens, maar ook op de uiterlijke vormge
ving daarvan. Menno noemt alles Geest wat in gehoorzaamheid aan de letter
van Christus' bevel en uit zijn gezindheid geschiedt. Innerlijk en uiterlijk, in
houd en vorm, gezindheid en gehoorzaamheid vormen bij hem een onlosmake
lijke eenheid.

Door te onderscheiden tussen innerlijk (wezenlijk) en uiterlijk (bijkomstig),

33 Zo kwam het S. Hoekstra Bzn dan ook als bevreemdend voor dat Menno niet zozeer het
psychologische proces van de wedergeboorte beschreef (dat interesseerde Hoekstra bovenal),
maar meer de uiterlijke kenmerken ervan. Zie zijn Beginselen en leer der oude Doopsgezinden verge
leken met die van de overige Protestanten (Amsterdam, 1863) 112vlg.
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lieten de negentiende-eeuwse doopsgezinden de door confessie en tucht om
heinde gemeenteopvatting definitief achter zich. Zij schiepen sinsdien een te
genstelling tussen gemeente en individuele gelovige, waarbij een spanning
werd opgeroepen tussen de dwang van het collectief en de vrijheid van het indi
vidu. Daar zal men in die tijd wel zijn goede redenen voor gehad hebben. Men
moet er echter wel voor oppassen om deze geconstrueerde tegenstelling van ge
meente en enkeling te hanteren als een uitgangspunt bij de interpretatie van de
doopsgezinde geschiedenis en theologie. De doopsgezinde historiografie wordt
sinds de negentiende eeuw door dit spiritualistische en individualistische Vor
oerstandnis bepaald. Zodoende is men niet in staat geweest recht te doen aan de
intentie van het oorspronkelijke doperdom. 34

De kerk als gemeenschap van de heiligen der laatste dagen

Het zal de anti-kerkse, twintigste-eeuwse doopsgezinden verbazen, dat Menno
Simons zo onbevangen spreekt over 'Kerck', ook als het over zijn geloofsgeno
ten gaat. En wanneer hij 'Ghemeynte' schrijft, bedoelt hij daarmee ook de kerk
en slechts bij uitzondering een plaatselijke gemeente. De verklaring hiervan is
heel eenvoudig. Menno volgt hier de karakterisering van de kerk in de Aposto
lische Geloofsbelijdenis (XII Artikelen): 'Credo ...sanctam Ecclesiam catheli
cam, sanctorum communionem' (Ik geloof...de heilige algemene kerk
['Kerck'], de gemeenschap ['Ghemeynte'] der heiligen). 35 De XII Artikelen
vormden in Menno's dagen de samenvatting van 'het geloof", Ze vormden met
het 'AveMaria', het 'Onze Vader' en de 'Tien Geboden' de hoofdelementen
van de katechese. Menno aanvaardt zonder voorbehoud het Apostolicum als de
samenvatting van het geloof der apostelen en als grondslag voor de gehele
christelijke kerk. Wel wijst hij er in het voetspoor van de humanisten op dat er
niet altijd twaalf artikelen zijn geweest; de 'nederdaling ter helle' ontbreekt in
sommige versies (ook in het Nicenum). Zijn geloofsleer is een nader commen
taar op wat de XII Artikelen in algemene termen onder geloof en kerk ver-

34 H.W. Meihuizen wil, als laatste van deze negentiende-eeuwse vertolkers van het spiri
tualistische en individualistische doopsgezind-eigene, het primaat van de individuele gelovi
ge boven de gemeente aantonen en beschuldigt Menno dan ook van inconsequent denken,
wanneer deze niet aan deze voorstelling beantwoordt. Vervolgens laat Meihuizen weg wat
Menno volgens hem niet had mogen zeggen. Zie zijn Menno Si11UJns, 111;115en 207.
35 Vgl. Opera Omnia, f. 307b: 'Daerom neemt het wel waer wat iek schrijve, en laet het u een
gewisse regel zijn, namelijk: soo waer Christi Geest, Woordt, Sacramenten en leven zijn, dat
daer dat Nicenische Artijekel plaetse heeft: lek geloove een heylige Christelijcke Kereke, een
gemeynschap der Heyligen, etc.' Menno vereenzelvigt wel vaker abusievelijk, zoals hier, de
XII Artikelen met de geloofsbelijdenis van Nicea (waarin het artikel over de kerk luidt: 'een
heilige, algemene en apostolische kerk').
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staan. Daarom wil hij ook overeenstemming over specifiekere artikelen, zoals
wedergeboorte, boete, doop, avondmaal en tucht. 36 Zo valt pas nader te bepa
len wat werkelijk onder de kerk van Christus verstaan moet worden, in onder
scheid van de kerk van de antichrist.

Het bijeenbrengen van de ware boetvaardigen in de gemeenschap der heili
gen, getekend met het teken Tau (Op. 7:3)37 , heeft een hoge urgen tie. Hoewel hij
zich distantieert van Melchior Hoffman en de Munstersen met hun eindtijdbere
keningen en visoenen, ervaart Menno op dezelfde wijze het crisis karakter van
zijn tijd. Om de 'heiligen der laatste dagen' te vergaderen en de scheiding tussen
de schapen en de bokken te voltrekken gaat de afzondering, de tuchtpraktijk dus,
een grote rol vervullen. Niet alleen uit angst, maar ook uit mededogen. Die ver
van Christus en zijn woord verwijderd zijn, staat immers zonder ware boetedoe
ning het eeuwige, onuitblusbare vuur te wachten. Zouden we niet door medelij
den bewogen worden als we iemand zagen die door water of vuur bedreigd
werd? Zonder twijfel, roept Menno, en hij nodigt allen uit zich door de dienst
der reine liefde, waarvan ook de tucht een belangrijk aspect is, aan de gemeente
te verbinden. 38

De antichrist

De Reformatie werd door velen ervaren als een tijd van crisis, waarin de bijbel-

36 OperaOmnia, 311b-312a. Slechts onzorgvuldige lezing van deze passage kan tot de slot
som voeren dat Menno de XII Artikelen niet als fundament van de kerk beschouwde. (Zo:
Krahn, Menno SiTTW1lS,122en C. Bomhäuser, Leben und Lehre Menno SiTTUJns'.Ein Kamp] urn das
Fundament des Glaubens(etwa 1496-1561) (Neukirchen, 1973) 133, n. 248.) Menno wil deze al
gemene belijdenis niet afschaffen, maar de inhoud en betekenis ervan nader preciseren aan
de hand van het klare woord en bevel van Christus, de leer en praktijk der apostelen en van
de vroege kerk (f. 282a; 255b). Zelfs de anticonfessionele doopsgezinden van de 17e en 18e
eeuw beschouwden de XII Artikelen als een beknopte samenvatting van de Schrift die ze als
enige richtsnoer voor het geloof erkenden. 'Wy achten dan, dat de kennisse der Christelijke
waarheid in dese korte belijdenis voorgestelt. genoegsaam is om een Christ-gelovige van een
Joode en Heiden ofte.ongodist te onderscheiden', aldus Galenus Abrahamsz in zijn Korte
Grondstellingen (Amsterdam, 1699) 11.Pas in de tweede helft van de 1ge eeuw begonnen som
mige doopsgezinden onder invloed van de historische kritiek in de zgn. Apostolicumstrijd
ook het gezag van deze belijdenis te betwijfelen.
37 Gellius Faber houdt Menno voor dat de Munstersen, getekend met het teken Tau, de ge
hele wereld wilden innemen en de andersdenkende predikanten in hun eigen deuren ophan
gen. (OperaOmnia, f. 282b.) Vanwege deze bij de Munstersen gebruikelijke identificatie van
het apocalyptische teken Tau met de doop als de verzegeling der gelovigen in het eind gericht
voor de toorn van God, gebruikt Menno dit beeld zeer spaarzaam in twee vroege geschriften;
zie ff. 183á; 636a.
38 OperaOmnia, f. 220a.
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se eind tij dverwacb tin gen als uitermate actueel werden ervaren. De tijd is kort!
De radicaliteit en het zendingsbewustsijn van de.doperse beweging zijn dan
ook sterk apocalyptisch gekleurd. De oproep om boete te doen - en dat hield
ook in: breken met de traditionele kerk die op een fundament van menselijke
bedenksels was opgericht - werd als uitermate dringend ervaren. Berekenin
gen van de wederkomstvan Christus boezemden velen zowelhoop als vrees in.
ln Daniël, de Openbaring vanJohannes en Marcus 13zocht men naar de sleu
tels voor het verstaan van hun eigen 'periculeuse [gevaarlijke] tijd', om met
Menno te spreken. Lu deJohannesbrieven las men over de antichrist, de beli
chaming van hel boze, een duivelse imitator van Christus. Luther vereenzel
vigde het roomse pausdom (naast Sodom, Babel en Egypte).met deze figuur,
maar werd op zijn beurt door zijn tegenstanders eveneens als de antichrist be
.schouwd.Menno Simons breidt, in de voetsporen van MeJchior Hoffman C.S.,
het werkgebied van de antichrist uit tot alle protestantse predikanten die de
ware boetvaardigheid niet tot voorwaarde maken voor de toegang tot doop en
avondmaal en willozeuitvoerders blijven van een zwalkend overhe.idsbeleid
inzake de godsdiensthervorming. 39

Alles wat de doorbraak van het zuivere evangelie tegenhield, was het werk
van de antichrist. Hij zou het ongeleerde volk door overreding en wonderen, de
bozen door geschenken en de goeden door martelingen voor zich winnen. Drie
ëneenhalf jaar zou zijn heerschappij duren (Dan. 12:7),waarna deze 'wettelo
ze' door Christus met de adem van zijn mond machteloos gemaakt wordt
(2Thes. 2:8;Jes. 11:4;Dan. 8:25). De antichrist en allen die bij tot tegenstand
mobiliseert tegen een reformatie die zich,alleen op de Schrift baseert, zullen al
leen overwonnen kunnen worden door leer en leven van een kerk die rust op
Christus als enig fundament. 40 In deze kosmische strijd om de fundering van
de heilszekerheid in Christus alleen zag Menno Simons zich verwikkeld. Een
woordenstrijd weliswaar - wapengeweld ten dienste van de doorvoering der

39 De kinderdopende secten (papisten, lutheranen, zwinglianen en en calvinisten) zijn,
volgens Menno, onderling verdeeld, maar in dwaling verenigd. 'Ende hoe wel sy haer hef
tighlijcken onder den anderen schelden, schenden, verdoemen, landen en luyden verderven
soo sy willen, so is het ende blijft dan noch openbaer, dat sy alle hare kinderen laten doepen
ende vyanden des Doops Christi zijn ende blijven, ende also tegen die rechte Waerheydt ende
Kercke Christi, des oproerens ende vervolgens niet ophouden' (f. 312a).
40 Menno Simons' opvattingen aangaande het persoonlijke karakter van de antichrist en
van de duivel en het onderscheid tussen het werk van beiden zijn niet altijd even helder. Met
Erasmus, maar ook Luther, beschouwt Menrio alle tegenstand tegen de leer van Christus als
het werk van de duiveL Trouwens ook David Joris huldigt in het voetspoor van de grote hu
manist deze opvattingen. Zie: Gary K. Waite, 'David Joris en de opkomst van de sceptische
traditie jegens de duivel in de vroeg-modeme Nederlanden', in: G. Rooijakkers e.a., eds, Dui
oelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen (Baarn, 1994) 216-231;m.n. 225.
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Reformatie (Munster!) werd afgewezen - maar daarom niet minder fel en ris
kant. Het gevecht van de herder die zijn kudde tegen de wolven beschermt. Dat
alles stond op het spel en dit verklaart de felheid van het zestiende-eeuwse de
bat. Als in onze dagen de heilszekerheid niet meer op deze wijze als een bran
dende kwestie wordt ervaren, wordt het ook niet eenvoudig Menno Simons' ge
dachtengang te volgen, laat staan te actualiseren.

Vlees en Geest

In de vroeg-reformatorische, stichtelijke en humanistische lectuur, ook in het
werk van Menno Simons, wordt het leven van een christen geschilderd als een
strijd tussen vlees en geest, begrippen die men vooral ontleende aan de brieven
van Paulus die dan ook dag en nacht bestudeerd moesten worden, aldus Eras
mus in zijn Enchiridion,41 Het gevecht tegen het vlees, waarin alles is samenge
vat wat tegen Gods wil in gaat, vormt het hart van de navolging van Christus,
wiens gehoorzaamheid aan de Vader lijden en dood met zich meebracht. 'Als
het niet voor u geldt met Christus naar het vlees te sterven, zo geldt het ook niet
voor u in zijn geest te leven', zegt Erasmus Menno voor.42 De gelovige moet aan
het vlees, de zonden en de wereld actief weerstand bieden, plaats makend voor
Christus' geest van liefde. Dat is de diepe betekenis van met Christus sterven
en opstaan, waaraan de doop uitdrukking geeft. Dit streven vormt het gemeen
schappelijke belijden van alle christenen.

Menno Simons verkeerde in ditzelfde geestelijke klimaat. Hij radicaliseert
echter de navolging van Christus in die zin, dat hij alles wat de bijbel over dit
leven uit de geest zegt normatief verklaart voor de geloefsvorm en -inhoud van
zowel de individuele gelovige als van de gemeenté. Alles wat strijdig is met wat
in de bijbel staat over het met Christus gelijkvormige leven is letterlijk uit de
boze. Tot het leven uit de Geest rekent Menno niet alleen een overeenkomst in
gezindheid met Christus, maar ook de onvoorwaardelijke toepassing van de in
zettingen van Christus en de apostelen inzake de gemeente ordening, zoals de
doop, het avondmaal, de tucht en de roeping en ordinatie van de geestelijke lei
ders. De gelovige en de gemeente die werkelijk uit de Geest leeft, geeft daarvan
zowel innerlijk als uiterlijk blijk: door de gezindheid van Christus, maar ook
door de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan zijn geboden en inzettingen.
Alleen wie Christus in alle opzichten naar de letter der Schrift volgt, is de ware
gelovige die uit zijn Geest leeft.

41 Ausgewäh/te Schriften, 373.
42 Ibidem, 159.
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De Schrift alleen

De strikte hantering van het reformatorische uitgangspunt: door de Schrift al
leen, is niet alleen normatief voor de afbakening van de bijbelse inhoud van het
geloof en de vorm van de geloofspraktijk, maar bepaalt ook de vorm van Men
no's apologetische betoogtrant. De talrijke bijbelcitaten, -parafrasen en -verwij
zingen hebben geen andere functie dan aan te geven dat zijn leer uitsluitend
bijbels gefundeerd is.43 Wie zijn teksten goed wil verstaan, dient de bijbel er
naast te leggen en de verwijzingen na te slaan. Daarvoor is echter meer nodig
dan een protestantse bijbel, aangezien Menno ook graag citeert uit deuteroca
nonieke (Liber Sapientiae: het Boek der Wijsheid; Ecclesiasticus: de Wijsheid
van]ezus Sirach) en apocriefe geschriften (IV Ezra). Het is niet gemakkelijk na
te sporen welke bijbeleditie(s) en mogelijke vertalingen in de volkstaal Menno
eventueel gebruikt heeft. Aangezien hij de Latijnse taal behoorlijk meester was,
is de meest voor de hand liggende verklaring dat hij in de regel zelf voor de ver
taling van de desbetreffende passages uit de Vulgaat, de officiële bijbel van de
katholieke kerk, zorg droeg.

Wie bij een poging tot actualiserende lezing van het volgende fragment uit
Menno Simons' antwoord aan Gellius Faber over de kenmerken van de ware
gemeente recht wil doen aan de Friese reformator, kan hem geen groter dienst
bewijzen dan opnieuw bij de bijbelse getuigenissen te rade te gaan. Alleen van
uit de Schrift kan de menniste traditie verhelderd en gecorrigeerd worden, 'op
dat de vervallen tempel toch weer op het rechte fundament opgebouwd mag
worden'i+'

43 Op deze regel maakt Menno Simons echter ook wel eens een uitzondering. Zijn mens
wordingsleer verdedigt hij met argumenten, niet alleen aan de Schrift, maar ook aan de na
tuur ontleend. In aansluiting bij een gangbare biologische verklaring van het voortplantings
proces in zijn dagen (Menno verwijst naar Sebastian Castellio), verdedigt Menno de visie dat
de menselijke vrucht uitsluitend uit het mannelijke zaad voortkomt en alleen voor de groei de
vrouw als akker nodig heeft. (Opera Omnia, ff. 316a-317a.)
44 Opera Omnia, f. 640b.
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EEN KLARE
BEANTWOORDING

VANEEN GESCHRIFT VAN
GELLIUS FABER, PREDIKANT TE EMDEN

dat hij (als ik me nîet vergis) in 1552 in druk heeft uitgegeven,
de godvruchtige kinderen van God tot smaad en verzwaring van hun kruis

de eenvoudigen tot verwarring en verleiding,
en de onboetvaardigen tot troost en stijving
in hun ongerechtigheid en.verdoemenis

door

MENNO SIMONS

Duo Opposita (inquit Philosophus) juxta seposita, magis elucescunt
Twee tegenstellingen naast elkaar geplaatst, schijnen des te klaarder

1Korintiërs 3:11

Want een ander fundament dan dat er ligt, name1ijkJezus Christus
kan niemand leggen

[LÜBECK 1554)



[A.] Het onderscheid tussen de Kerk van Christus en de kerk van de
Antichrist

[f. 295b] Gellius klaagt dat wij scheuring maken in de gemeente van God en de
kerk verlaten, dat wij duivelse secten en opstandige bewegingen zijn. In zijn
grootspraak beweert hij daarentegen dat zij een eeuwig blijvende kerk vergade
ren, etc.

Naar mijn mening is het daarom in de eerste plaats nodig in de vorm van
een tegenstelling deze kwestie kort vanuit de Schrift te verhelderen.

De godvruchtige lezer kan [A] door dit onderscheid zelf oordelen [1]wat de
kerk van Christus en wat de kerk van de antichrist is; [2] hoe lang ze beide be
staan hebben; [3] uit wie ze zijn; [4] door wie, [5] waardoor en [6] waartoe ze
voortgebracht zijn; [7] hoe ze afzonderlijk van aard zijn; [8] welke vruchten ze
voortbrengen; [B] door welke tekenen ze gekend worden.

Opdat de lezer niet, door de predikanten bedrogen, de kerk van Christus
smalend een secte en opstandige beweging noemt en de kerk van de antichrist
voor de kerk van Christus houdt. 1

iJ] De kerk van Christus is een vergadering oJgemeente van heiligen?

Ten eerste moet men bedenken, dat de gemeente van God of de kerk van Chris
tus een vergadering van godvruchtigen en een gemeenschap van heiligen is.
Dat geeft ook de geloofsbelijdenis van Nicea aan. 3Het zijn de mensen die van
begin af aan met een vast [f. 296a] vertrouwen geloofd hebben in het beloofde
zaad van de vrouw (Gen. 3:15)4, waarmee bedoeld wordt de beloofde profeet
(Deut. 18:18), heiland, held (Gen. 49:10), koning Oer. 23:5; 33:15), vorst (jes.
9:5), Immanuel (jes. 7:14)en Christus. Wie in Hem geloven en zijn woord met
een oprecht vroom hart aannemen, zullen tot het einde toe zijn voorbeeld vol
gen, door zijn Geest gedreven worden en op zijn beloften hopen, gelijk de
Schrift leert.

1 Met predikanten bedoelt Menno de geestelijke leiders en woordvoerders der verschillende
godsdienstige partijen met een anti-doperse gezindheid. 'De ene partij is Pausgezind, de an
dere Luthers, de derde Zwingliaans, de vierde Calvinistisch, etc.' (f. 311a).
2 Vertaling van: Ecclesia Christi, coetus siue congregatio sasictorum est.
S De Geloofsbelijdenis van Nicea en de Apostolische Geloofsbelijdenis (XII Artikelen)
worden door Menno Simons vereenzelvigd. Het artikel over de kerk luidt in het Nicenum:
'Wij geloven ... een heilige, algemene en apostolische kerk'; in het Apostolicum: 'Ik geloofde
heilige, algemene kerk, de gemeenschap van heiligen'.
4 Deze tekst, in combinatie met Opb. 12,werd traditioneel uitgelegd als een voorspelling
van de komst van Christus en zijn overwinning op satan.
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Waarom degodvruchtigen de kerk van Christus genoemd worden
Deze godvruchtigen worden nu gewoonlijk christenen of de kerk van Christus
genoemd. Zij zijn immers uit het woord van Christus, door het middel van het
geloof en door zijn Geest geboren. Zij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn
gebeente (Gen. 2:24; Ef. 5:31), zoals de kinderen vanjakob wegens hun vleselij
ke geboorte het huis vanjakob en Israel genoemd worden. Rom. 9:6-8.

Waarom de onboetvaardigende kerk van de antichrist genoemd worden
Hieraan tegengesteld moet men bedenken, dat de kerk van de antichrist een
vergadering van goddelozen en een gemeenschap van onboetvaardigen is. Zij
hebben het eerdergenoemde zaad, dat is Christus, in zijn woord verstoten en
gaan tegen zijn wil in. Ze worden derhalve de gemeente van de antichrist ge
noemd, omdat zij door list en aandrijven van de antichrist (de rechte tegen
stander van Christus), hoewel naar de schijn van Christus' woord en naam,
evenwel tegen zijn Geest, woord, voorbeeld en verordening gelooft, leeft, han
delt en een vreemde godsdienst grondvest en inricht.

[2J De gemeentevan God is met Adam en Eva begonnen(Gen. 2:24)

Ten tweede moet men bedenken, dat de gemeente van de godvruchtigen wel
sinds het begin geweest is, maar niet overal dezelfde ordening gehad heeft en
ook niet overal in de Schrift met dezelfde naam aangeduid wordt. Want voor de
uittocht uit Egypte (Ex. 12-15)hebben zij geen geschreven Wet gehad. Evenwel
hebben ze de grote en sterke God gevreesd, trouw gediend, hem brandoffers
geofferd (Gen. 4:4) en op zijn wegen gewandeld. Dat kan men zien bij Abel,
Noach, Abraham, Isaak, Jakob en nog meer anderen (Hebr. 11:4,7;Gen. 6:13;
12:4; 13:1;48:15).
Daarna ontving Abraham een bevel, dat hij zichzelf, zijn huisgezin en de

acht dagen oude jongetjes na hem besnijden zou, Gen. 17:10.Omtrent vier
honderd jaren daarna gaf Mozes de Wet. Sindsdien werden zij gewoonlijk het
volk Gods of het huis Jakobs en Israels genoemd.

Tenslotte is Christus Jezus, de heiland van ons en van de wereld, gekomen,
naar wie de gehele Schrift heenwijst. Allen die naar hem horen, zijn woord ge
loven en zijn voetstappen navolgen worden nu christenen of kerk van Christus
genoemd, zoals ik gezegd heb Oeso 58:2; 4 Ezra 1:4 I?]; Gen. 3:5; Deut. 18:18;
Jes. 9:5; Jer. 23:5; Mat. 17:5;Jer. 33:15).

Die van den beginneaf in God doorzijn Geestgewandeld hebbenen wandelen zullen, zY·n
Gods volk en kerk
Hoewel iedere tijd zo zijn eigen ordening en gebruiken gehad heeft en de ge
meente, zoals gezegd is, met verschillende namen genoemd is, zo zijn zij even-
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wel allen tezamen een gemeente, kerk en lichaam geweest, zowel tijdens, voor
als na de Wet.5 Het betreft hen die in de zuivere vreze des Heren zonder hui
chelarij naar Gods woord en wil gewandeld en op Christus gehoopt hebben en
tot het einde toe hopen en wandelen zullen. Cf. 296b] Zij zullen het ook eeuwig
blijven, want zij zijn allen door Christus zalig gemaakt, door God aangenomen
en met de Geest van zijn genade begiftigd.

In de eerste onrechtvaardige is ook de kerk van de antichrist begonnen
In gelijke mate, moet men bedenken, is de gemeente van de goddelozen (die de
rechte kerk van de antichrist is) met de eerste goddelozen begonnen en zal dat
ook tot het einde blijven. Zij worden gedreven door de geest van de duivel die
afgunstig is op alles wat goed is. Want de tegenkerk heeft van het begin aan ge
woonlijk naast Christus' kerk bestaan en is ook het grootst geweest (Gen. 3,4; 1
Sam. 2:24; Joh. 8:44). Zij zijn tot aan de zondvloed in de Schrift mensenkinde
ren genoemd, Gen. 6:1. Maar van de zondvloed tot de besnijdenis van Abra
ham werden zij heidenen genoemd (Gen. 17:11).Na de besnijdenis heidenen of
onbesneden en (Ef. 2:11;Rom. 15:9).

Hierover valt zowel in de Schrift als in de Historieré te lezen
Zij hebben de waarachtige en levende God niet op de juiste wijze beleden,
maar hebben menselijk maaksel aanbeden en gediend: houten, stenen, zilveren
en gouden goden; ook draken, slangen, ossen, vuur, zon, maan, etc. Totdat de
apostelen het evangelie door de gehele wereld gepredikt en voor Christus een
kerk bijeengebracht hebben (Mat. 28:19; Mrc. 16:15; Rom. 10:18; Kol. 1:23).

De afgoderij van hen die zich op Christus beroemen
Deze kerk heeft de antichrist ondertussen weer zo verwoest, dat het grootste deel,
hoewel ze zich met Christus' naam tooien, tot openbare heidenen en afgodendie
naren geworden zijn. Want ze buigen hun knieën voor houten kruisen en beelden
en roepen de kunstvaardigheid van bouwmeesters om hulp aan.

De anderen en bestgezinden laten hun troost en zaligheid afhangen van de
verwerpelijke ceremoniën, zoals water, brood, wijn en absolutie, etc. Op grond
daarvan moet men wel zeggen, dat zij de gemeente van onboetvaardigen en de
kerk van de antichrist zijn.

5 Menno Simons hanteert hier en hierboven de gebruikelijke fasering van de heilsgeschie
denis: ante, sub et post Legem.
6 De kerkgeschiedenis van Eusebius in de Latijnse vertaling van Rufmus. Vgl. Opera Omnia,
f. 21b en 408b.
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[3] De kerk van Christus is uit God

Ten derde moet men bedenken. dat de chrisrelij ke kerk uit God is. Zoals P-aulus
zegt: Want Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zUn allen uit een', Hebr.
2:11.

De rechtegelovigenzijn uit God
Want Christus]ezus, die de rechte heiligmaker is, is uit God, ja Gods enigge
boren Zoon. Zo zijn ook allen die met toegewijde harten aan zijn woord gelo
ven en met zijn Geest vervuld zijn, uit God. Zoals]ohannes zegt: 'Die niet uit
bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God
geboren zijn' Ooh. 1:13).Voorts: 'Een ieder die liefheeft, is uit God geboren en
kent God' (1] oh. 4:7).7

De kerk van deantichrist is uit de boze
Hier tegen moet men bedenken, dat de kerk van de antichrist uit de boze is.
Zoals de Heer tot de farizeeën sprak; 'Gij hebt de duivel tot vader en wilt de be
geerten van uw vader doen. Die was een mensenrnoorder van den beginne en
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leu
gen spreekt, spreekt hij [f_297a] naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de

7 Hoewel Menno in dit fragment niet expliciet verwijst naar zijn opvatting over de mens
wording van Christus (zie daarvoor "eenlange passage aan het slot van zijn beantwoording
van Gellius Faber, Opera Omnia, ff. 312b-319a),komt in de keuze der bijbelplaatsen de intentie
daarvan goed tot uitdrukking. In navolging van Melchior Hoffman leerde Menno Simons
dat Christus zijn menselijke natuur niet ontleend kon hebben aan Maria, getekend als ze was
door de zondeval van Adam. Of Maria vrij van erfzonde was (de zog. maagdelijke geboorte),
was in Menrio's dagen nog een open vraag. Het eeuwig Woord was vleesgeworden, las hij in
het Johannes evangelie, en had dus geen menselijke natuur aangenomen. Alleen een volkomen
zondeloze Christus (volkomen God en volkomen mens) kon een zoenoffer zijn voor de zon
den. Het geloof in 'dit Lam zonder vlek' kon alleen mensen voortbrengen die zijn wil deden
en zijn gezindheid vertoonden. De grote nadruk op de levensheiliging wordt met deze mens
wordingsleer christologisch onderbouwd.

Deze opvatting heeft ook grote gevolgen voor de verhouding van de gemeente en de wereld
en de opdracht van de gemeente. Volgens de dopers is de gemeente een nieuwe schepping.
Gekenmerkt door de gezindheid van Christus die niet van deze wereld is, vormt de gemeente
eerder een alternatief (een hemelse kolonie) voor de gevallen wereld, dan dat ze zich daarmee
uit solidariteit met de zondaars vereenzelvigt. De verantwoordelijkheid voor de wereld ligt
primair in het voorleven van een nieuwe samenleving als Iiefdesgernenschap, niet in het wer
ken aan verandering van de structuren der bestaande samenleving, voorzover dat niet uit
liefde kan geschieden.
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vader der leugen', Joh. 8:44. 'Wie de zonde doet', zegt Johannes, 'is uit de dui
vel, want de duivel zondigt van den beginne' (1Joh. 3:8; Sap. 2:248).

Een iederlette op deze woordenen overdenktze
Mijn lezer, let op. Met deze woorden heeft de Geest der waarheid alle leuge
naars, bloedvergieters, gierigaards, eedbrekers, hoerenjagers, dronkaards,
praalzuchtigen, afgodendienaars, samen met alle onrechtvaardigen reeds ge
oordeeld dat zij uit de duivel zijn, dat is, dat zij de gemeente van de duivel zijn.
Toch beroemen zij zich erop Christus' kerk te zijn, zoals de farizeeën er zich op
beroemden dat zij Abrahams kinderen en zaad waren, Joh. 8:39-44.

[4J De kerk van Christus wordt voortgebrachtdooronbestraffelijkepredikers en christenen

Ten vierde moet men bedenken, dat de kerk van Christus door oprechte, god
vruchtige predikers en christenen wordt voortgebracht. Zij worden door Christus'
Geest gedreven, zoals Mozes, Samuel,Jesaja, Jeremia, Petrus, Paulus, Johan
nes, etc. in leer en leven onbestraffelijk zijn. Zij zoeken uit zuivere en trouwe lief
de het heil van hun naasten en zeggen met Paulus: 'Wordt mijn navolgers, gelijk
ook ik Christus navolg', 1Kor. 11:1.Die het woord van de Heer in de kracht van de
Geest juist prediken, die als heldere, klare lichten iedereen voorlichten (Mat.
5:16; Fil. 2:15; 1Petr. 2:12) en uit alle kracht ernaar streven met hun ontvangen ta
lent te woekeren en daardoor veel gewin aan de schatten van de Heer toevoegen.

Want dat is Gods manier van doen geweest sinds het begin, de leer der boete
doening door vrome en onbestraffelijke dienaars te verkondigen, zoals u in
mijn eerdere uiteenzetting inzake de zending van de-predikanten meer dan ge
noeg heeft kunnen horen. 9

De kerk van de antichrist wordt door verkeerdepredikers voortgebracht
Hier tegen moet men bedenken, dat de kerk van de antichrist door trouweloze
predikers wordt voortgebracht. Zij zoeken met Bileam onbehoorlijk gewin,
Num. 22, 24, en met de profeten van Izebel lekkere tafels, 1 Kon. 18, 19. Met
Hananje spreken ze het volk naar de mond, Jer. 28:11, en met de valse profeten
prediken ze enkel vrede, Jer. 8:8; 23:14; Ez. 13:16; 22:28. Zij zijn op aardse, vle
selijke dingen gezind en zoeken niets dan werelds gemak, eer, buik en gewin,
Fil. 3:19, Rom. 16:18.

Och mijn lieve lezer, aan de vervloekte, goddeloze pracht van hun huizen en
aan de ijdele, zorgvuldig uitgezochte sieraden, kettingen, ringen, zijde en zij-

8 'Maar door de afgunst van de duivel is de dood in de wereld gekomen en hij wordt onder
gaan door diens aanhangers.'
9 Zie: OperaOmnia, ff. 239b-260a; en verderop 321b-322b.
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fluweel van hun vrouwen en kinderen kan men helaas wel zien hoe de grootste,
de hoogst geachte en geroemde predikers in onze dagen de armen, de naakten
en de gekruisigde Christus Jezus met hun evangelieverkondiging op het oog ge
had hebben en de ziel en zaligheid van de mensen gezocht hebben. Toch mogen
zij evangelische theologen en dienaren van het heilige Woord heten. 0wee, wat
een ruim en vleselijk evangelie.

[5] De kerk van Christus wordt uit Christus' woord geleerd

Ten vijfde moet men bedenken, dat de kerk van Christus door Christus' Geest
en woord wordt voortgebracht. Want zoals een eerbare [f. 297b] vrouw geen
wettige kinderen baren kan dan uit het echtelijke zaad van haar man, zo kan
ook de bruid van Christus, namelijk de kerk, geen waarachtige christenen ba
ren dan uit het echtelijke zaad van Christus. Dat betekent, uit het onvervalste,
zuivere woord dat door de werking van de Heilige Geest zuiver gepredikt wordt
en in het hart van de toehoorders begrepen. 'In Christus Jezus', zegt Paulus,
'heb ik u door het evangelie verwekt', 1 Kor. 4:15 (Tit. 3:5). 'Naar zijn raads
besluit' zegtjakobus, 'heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waar
heid',Jac. 1:18. Lees ook Rom. 10:17en 1Petr. 1:23.

De kerk van de antichrist wordt verwekt uit valse leer
Hier tegen wordt de kerk van de antichrist door de geest der dwalingen uit een
misleidende leer voortgebracht. 'De Geest zegt nadrukkelijk', zegt Paulus, 'dat
in latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, doordat zij dwaal
geesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leu
gensprekers, etc.' (1 Tim 4:1-2; 2 Tim. 4:4).

Valse leerheeft de kerk van Christus verwoest
J a mijn lezer, wat heeft de kerk van Christus meer afbreuk gedaan en de kerk
van de antichrist meer doen opkomen dan de onreine, valse leer van de geleer
den, de vele tegenstrijdige concilies, decreten, statuten, leringen en geboden van
mensen? Waardoor worden de Duitse landen tegenwoordig meer verleid en ver
blind en in hun goddeloosheid bestendigd, dan door de lichtvaardige leer der
predikanten, de onzalige kinderdoop, het onschriftuurlijke, afgodische avond
maal en doordat de verordening van de Heer en zijn apostelen inzake de afzon
dering-? niet naar de Schrift gepraktizeerd wordt?

10 Afzondering is een vertaling van excommumauia,de uitsluiting van het avondmaal als on
derdeel van de tuchtprocedure, maar kan ook algemener op de gehele tuchtpraktijk betrek
king hebben. Het mandaat voor het uitoefenen van discipline (zonden toerekenen en verge
ven) in de gemeente werd vooral ontleend aan Mat. 16:15-18;18:18-20enJoh. 20:22-23. Over
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Valse leer brengt de wereld in verleiding
De profeten klaagden alom dat Israel zijn oren keert tot de leugenpredikers,
Jes. 30:10; Jer. 8:8; 14:14; 23:16; Ez. 13:7; 22:26.

Christus Jezus en zijn apostelen waarschuwen ons trouw op vele plaatsen dat
wij ons moeten hoeden voor valse leraars. 'Want zij verleiden u', spreekt Chris
tus (Mat. 7:15; 16:12; 23; 24:4). 'Zij dienen hun eigen buik', zegt Paulus, 'en
niet de Heer Christus' (Rom. 16:18). 'Zij beloven een andere vrijheid', zegt Pe
trus, 'en zijn zelf slaven van het verderf", 2 Petr. 2 (:19). 'Zij veranderen de ge
nade van God in losbandigheid', Judas 4, 'en zijn antichristen', 1Joh. 2:18.
omijn lieve lezer, overdenk vlijtig wat ik schrijf.

[6] De gemeente van Christus eert God

Ten zesde moet men bedenken, dat de kerk van Christus daartoe in het leven is
geroepen, dat ze de Heer zal horen, God van harte zal vrezen, liefhebben, die
nen, prijzen, eren en danken. Zoals Mozes zegt: 'Nu Israel, wat vraagt de Heer
uw God van u dan de Heer uw God te vrezen door in al zijn wegen te wandelen
en Hem lief te hebben en te dienen met uw ganse hart en ganse ziel, en de ge
boden en inzettingen des Heren te onderhouden', Deut. 10:12; 6:2; Joz. 22:6.

Insgelijks, u zult dOeHeer uw God navolgen en hem vrezen en zijn geboden
houden en zijn stem horen en hem dienen en hem aanhangen, Deut. 13:18, 'Gij
zijt', zegt Petrus, 'een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een [f.
298a] heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te ver
kondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar
licht, 1 Petr. 2:9; Deut. 4:20.

De gemeente van Christus verkondigt Gods lof
Zie, daartoe wordt de kerk van Christus in het leven geroepen, dat ze zijn grote
wonderwerken, zijn almachtige majesteit, zijn onuitputtelijke liefde en zijn aan
biddelijke, hoge, heilige naam zal loven en prijzen tot in eeuwigheid (Ps. 113:2).

De gemeente van de antichrist onteert God
Maar de kerk van de antichrist veracht, haat en hoont God, zoals de profeet

de noodzaak van de discipline waren alle dopers het eens. Er waren er die bereid waren hun
doopopvatting op te geven en tot een protestantse kerk toe te treden, mits daar de tucht maar
goed werd uitgeoefend. De kwestie die veel onrust en splitsingen in de doperse beweging ver
oorzaakte was, of deze bijbelse verordening de huwelijkse beloften ongedaan kon maken, in
geval een der echtelieden in de ban was gedaan en gemeden diende te worden. Echtmijding
betekende zodoende een aantasting van de maatschappelijke orde en van een van Gods be
langrijkste scheppingsordeningen, het huwelijk.
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zegt: 'Zij hebben als Adam het verbond overtreden; daar hebben zij Mij trou
weloos bejegend', Hos. 6:7; 12:1.
Ja, allen die des Heren wil, woord, raad, vermaning, tuchtiging, genade en

liefde verwerpen, haten Hem en willen niet dat Hij Heer over hen zal zijn, Luc.
19:14. Ze doen niet wat Hij wil, maar wat zij willen, Jer. 44:16. Ze spreken in
hun hart: 'Ga weg, wij willen niets van U weten; wie is die allerhoogste dat wij
Hem zouden dienen?', Job 21:14 (Mal. 3:14; Ex. 5:2). 'De dwaas zegt in zijn
hart: "Er is geen God" " Ps. 14:1.

Ziet, zo vermetel verachten zij de almachtige, eeuwige God, de schepper,
heiland en heer van de gehele wereld. Moge de lieve Heer hun ogen openen
voor hun gebreken en hun harten geven om tot inzicht te komen. Dat wens ik
hun van ganser harte. Amen.

[7}De kerk van Christus heeftdegezindheid van Christus

Ten zevende moet men bedenken, dat de kerk van Christus in haar zwakheid van
dezelfde aard en natuur is als ChristusJezus (Gal. 6:17; 1Joh. 3:24). Want Paulus
zegt: 'Wie in Christus is, is een nieuwe schepping', 2 Kor. 5:17. 'Die wordt door
zijn Geest gedreven', Rom. 8:14. En belijdt door dezelfde Geest dat hij in God
blijft, en God in hem. Hij heeft deel aan de goddelijke natuur, 2 Petr. 1:4.
J a mijn lezer, de rechte kerk haat wat Christus haat en heeft lief wat Christus

liefheeft (1 Joh. 4:7-8); want zij is zijn bruid, vlees van zijn vlees (Ef. 5:31-32);
met zijn Geest gedrenkt, 1 Kor. 12 (:13); zij kan daarom niet anders dan de ge
zindheid van Christus hebben (Fil. 2:5). Want zij is door zijn woord voortge
bracht Gak. 1:18;Gal. 4:19) en blijft in Hem en Hij in haar, over haar en door
haar, Joh. 15:4-7; Ef. 4; 1Joh. 3; 4.

[De kerk van deantichrist is aards en vleselijkgezind}
Als u de kerk van de antichrist hier tegenover stelt, dan zult u ontdekken dat zij
de natuur heeft van de vader uit wie ze voortgekomen is, namelijk hoovaardig,
jaloers, moorddadig, leugenachtig, ongehoorzaam, met een hoge dunk van
zichzelf, etc. Zij is aards en vleselijke gezind, egoïstisch, gierig, vermetel, ver
waand, praalzuchtig, onmatig, onzuiver, geheel tegen Christus. Want alles wat
Christus verbiedt doen zij; wat Hij haat hebben zij lief en wat Hij liefheeft ha
ten zij. Toch beroemen zij zich erop dat zij een eeuwige blijvende kerk bijeen
brengen, zoals gehoord is.

Wie oren heeft, die hore ofhet niet waar is wat ik schrijf.

[B} De kerk van Christus brengtvruchtenvoort

Ten achtste moet men bedenken, dat de kerk van Christus ook de vruchten van
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Christus voortbrengt, gelijk Hij zegt: 'Ik ben de wijnstok, gij zijt de wijnran
ken. Wie in Mij blijft, [298bJ gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht',Joh.
15:5; Ez. 45:5 [?J.

Ieder boom draagt vrucht naar zijn aard (Mat. 7:17; 12:33). Allen die uit
God geboren zijn en een goddelijke aard hebben Goh. 3:5; Tit. 3:5; Jak. 1:18),
vrezen, dienen, prijzen en hebben God van harte lief. Hun levenswandel is on
bestraffelijk (Fil. 2:15; 1 Petr. 2:12). Zij leren, vermanen, straffen, steunen en
troosten hun naasten op broederlijke wijze. Zij laten hun vlees en lusten dage
lijks afsterven (Gal. 5:24; Rom. 13:14; 1 Petr. 2:11). Zij richten hun wegen naar
het woord van de Heer en klagen voortdurend dat zij zulke arme, zwakke en
gebrekkige zondaars zijn.

Zij jagen ernaar, dat ze gelijkvormig mochten worden aan de dood des He
ren, dat ze uit de dood van hun zonden konden opstaan (Rom. 13:11)en dat ze
het volkomen wezen van Christus mochten grijpen (Ef. 4:14-15). Niet, mijn le
zer, dat ze het gegrepen hebben of dat ze geheel volkomen zijn. Geenszins.
Maar met Paulus jagen ze er naar of ze het ook grijpen mochten, omdat zij
door Christus gegrepen zijn, Fil. 3:12.

De kerk van de antichrist brengt vruchten van de antichrist voort
Meet hier nu eens tegen af welke de vruchten van de kerken van de antichrist zijn.
Haar predikers leren valselijk, verleiden driest en vermetel, hebben een lui en
lekker leven. De leenheren leven zich uit alsof ze alleen geboren zijn om te vech
ten, oproerig te zijn, te wurgen, te moorden, steden en landen in het verderf te
storten, te pralen, te brassen, te zuipen en hun lusten bot te vieren. Ja, velen ge
dragen zich zodanig dat ze helaas, naar het profetenwoord (Sef. 3:3), beter leones
rugientes [brullende leeuwen] en lupi vespertini [avondwolven ] dan humani en rede
lijke mensen, laat staan christenen, genoemd mogen worden. Het gewone volk
zuipt en brast, vloekt en zweert, raapt en schraapt, liegt en bedriegt, etc. Kortom,
er wordt alom Z{)geleefd alsof God een fantast en zijn woord een verzinsel is.

Niet alleen de Schrift, 1TUlM ook de redelijke heidenen hebben zo 'n wild en goddeloos leven
zeer geht:uu11
Ziet, dat zijn de vruchten van hen die zich er zo vermetel op beroemen dat zij
de kerk van Christus zijn. Och, mocht God hen tot het inzicht brengen wat

11 Menno Simons stemt hier overeen met het algemene gevoelen van de bijbelse humanis
ten dat ook de mensen uit de klassieke oudheid hun lusten, driften, hartstochten en ondeug
den door de rede probeerden in bedwang te houden en zo de christenen ten voorbeeld kon
den strekken. 'In homine vero ratio regis vice fungitur' (In de mens echter vervult de rede de
rol van de koning}, aldus Desiderius Erasmus in zijn 'Enchiridion miliris christiani', Ausge
wählte&hrijtm, I(Dannstadt, 1968) 113.
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Christus jezus, naar wie ze zich noemen, en zijn heilige apostelen in heldere,
klare letter geleerd hebben en welk voorbeeld zij nagelaten hebben. Daarmee
zouden ze werkelijk geholpen zijn. Maar nu is het niets anders dan een spel
met de letter, noemen en roemen; want de Geest en zijn werk, kracht en vrucht
zijn er helaas niet.

[R] De tekenen waaraan men beide kerken kennen zal

Hoewel het mij toeschijnt, goede lezer, dat men het onderscheid tussen deze
beide kerken uit de verhaalde tegenstelling met volle hand grijpen kan, wil ik
evenwel nog wat uitgebreider de volgende tekenen, waaraan men de ene kerk
van de andere onderscheiden kan, in alle beknoptheid naar voren brengen.
Moge zodoende de waarheid, des te grondiger betuigd, met volle kracht aan de
dag komen. [f. 299a]

[1J Het eerste teken waaraan men de kerk van Christus kennen zal, is een heilzame leer

Het eerste teken waaraan men de kerk van Christus kennen moet, is de heilza
me en onvervalste leer van zijn heilig en goddelijk woord. Israel was van God
bevolen om bij de leer van de Wet te blijven; daarvan mochten ze niet afwijken,
noch naar rechts noch naarlinks, Deut. 5:32. jesaja vermaande haar, dat er
voor hen die niet naar de Wet en zijn getuigenis zouden rechtspreken geen da
geraad zou zijn, jes. 8:20. Christus gebood zijn leerlingen en sprak; 'Gaat heen
in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping', Mrc,
16:15. 'En leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb', Mat. 28:19.

De kerk van Christus kent geen leer dan het woord des Heren
De profeten getuigen alom dat zij Gods woord spraken. Ze zeggen: 'Zo spreekt
de Heer der heerscharen'; en 'Dat spreekt de mond des Heren'; en 'Dat spreekt
de Heer uw God die u uit het Egypteland geleid heeft', en meer zulke getuige
nissen. Ook Paulus: 'Maar ook al zou een engel uit de hemel een evangelie ver
kondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt',
Gal. 1:8.

Kortom: waar de kerk van Christus is, daar wordt zijn woord op juiste en
zuivere wijze gepredikt.

Het eerste teken waaraan men de kerk van de antichrist kennen zal, is de valse leer
Maar waar de kerk van de antichrist is vervalst men Gods woord, daar wijst
men ons op een bevlekte en aardse Christus en op vreemde middelen der zalig
heid, die de Schrift niet kent. Daar leert men een ruime en brede weg (4 Ezra
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7:712; Mat. 7:13) en pluimstrijkt men met de grote heren. Daar verandert men
de waarheid in de leugen (Ez. 13:22;Jes. 5:20) en predikt men zachte dingen
die het arme, domme volk graag hebben en horen wil.

Kortom: daar troost men hen in hun ongeluk; dat ze het klein zullen achten
en zeggen: 'Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is', Jer. 8:11.Ze beloven de on
boetvaardigen het eeuwige leven, terwijl de Schrift zegt dat dezen het rijk Gods
niet zullen beërven, Rom. 1:32; 1 Kor. 6:10; Gal. 5:21; Ef. 5:5.

[2] Het tweede teken is het rechte en schriftmatige gebruik van de sacramenten

[De kerk van Christus doopt alleen gelovigen]
Daar doopt men al degenen die door het geloof uit God geboren worden, Tit.
3:5 (Joh. 3:5; 1:13)die oprechte boete doen, Hand. 2 (:38); die hun zonden in
Christus' dood begraven en met Hem in het nieuwe leven opstaan, Rom. 6:4;
die zich aan de voorhuid van hun hart met Christus' besnijdenis, die zonder
handen geschiedt, besnijden, Kol. 2:11;die met Christus bekleed zijn, Gal. 3
(:27); en een gerust geweten hebben, 1 Petr. 3 (:21).

De kerk van Christus houdt avondmaal met godvruchtigen en vromen
Daar gebruikt men men het heilig avondmaal des Heren onder de boetvaardi
gen. Zij zijn vlees van Christus' vlees (Ef. 5:30). Zij stellen de genade, verzoe
ning en kwijtschelding van hun zonden alleen in de verdiensten, de dood en het
bloed van de Heer. Zij wandelen in liefde, vrede en eenheid met hun broeders.
Zij worden in alle waarheid en gerechtigheid door de geest van de Heer gedre
ven. Zij bewijzen met al hun vruchten dat zij de kerk en het volk van Christus
zijn. [f. 299b]

Het tweede teken van de kerk van de antichrist is een vals gebruik van de tekenen

De kerk van de antichrist doopt degenen die van de doop niet gehoord hebben, ja nog geen ge
loof en verstand hebben
Alle verstandige mensen moeten toegeven dat de kerk van de antichrist daar te

12 Een van de zog. apocriefen, een groep godsdienstige geschriften die niet als canoniek
worden aanvaard. In de Vulgaat heten de bijbelboeken Ezra en Nehemia resp. I en II Esdrae.
Het UI Ezra is een vrije bewerking van gedeelten uit 2Kronieken, Ezra en Nehemia in het
Grieks, overgeleverd in de Septuaginta. IV Ezra, overgeleverd in o.a. het Latijn, is een joodse
apocalypse uit de tijd van keizer Nerva (ca. 97 n. C.), verwant aan het bijbelboek der Open
baring en belangwekkend om de Messiasverwachting en uitingen van zondebewustzijn. Het
was een geliefd bijbelboek in doperse kringen. Zie: A. Hamilton, 'The Apocryphal Apoca
lypse. 2 Esdras and the Anabaptist Movement', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 68
(1988) 1-16.

38



vinden is, waar men zonder het bevel en woord van Christus doopt, zoals dege
nen doen die niet alleen zonder geloof, maar ook zonder redelijkheid en vernuft
dopen. Zij tonen geen begrip voor de kracht en voor wat door de doop wordt af
gebeeld, namelijk het afsterven van zonden, het nieuwe leven en de besnijdenis
van het hart, etc. Zij staan daar, wanneer ze tot de jaren [des onderscheids ] ko
men, zelfs geheel afwijzend en vijandig tegenover.

De kerk van de antichrist houdt avondmaal met de onboetvaardigen
Zij reiken brood en wijn aan gierigen, praalzuchtigen en onboetvaardigen. Zij
zoeken hun zaligheid enkel in de elementen, woorden en ceremoniën en verto
nen een levenswandel zonder liefde. Want het is duidelijk dat zij Christus,
Gods Zoon, met zijn woord en verordening verstoten en hun eigen verordening
en maaksel daarvoor in de plaats stellen en tot een gruwel en afgod oprichten.

[3] Het derde teken waaraan de kerk van Christus gekend wordt is een onbestraffelijk leven

Het derde teken is de gehoorzaamheid aan het heilige woord ofhet christelijke,
vrome leven dat uit God is. 'Weest heilig', zegt de Heer, 'want Ik ben heilig', Lev.
19:11.'Laat', spreekt Christus, 'uw licht schijnen voor de mensen', Mat. 5:16.
'Weest onberispelijk en onbesmet', zegt Paulus, 'onbesproken kinderen Gods te
midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichten
de sterren in de wereld', Fil. 2:15. 'Wie zegt', zo spreektjohannes, 'dat hij in
Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft', 1Joh. 2:6.

Het roekeloze leven is het derde teken waaraan de kerk van de antichrist gekend wordt
Maar hoe heilig de kerk van de antichrist is, hoe haar licht schijnt, hoe onschul
dig en zuiver of rein zij wandelt en hoe haar leven met Christus overeenstemt,
kan helaas uit haar woorden en daden van alle kanten opgemaakt worden.

[4] De reine liefde is het vierde teken waaraan de kerk van Christus gekend wordt

Het vierde teken is de innige en ongeveinsde liefde voor de naasten, zoals
Christus zegt; 'Hieraan zullen allen weten dat gij leerlingen van Mij zijt, in
dien gij liefde hebt onder elkander', Joh. 13:35.
Ja mijn lezer, waar men de oprechte broederlijke liefde, zonder alle huichela

rij, met haar vruchten vindt, daar vindt men de kerk van Christus. 'Een ieder
die liefheeft', zegt Johannes, 'is uit God geboren en kent God ...want God is lief
de', 1Joh. 4: 7-8.

Het liefdeloze leven is het vierde teken dat de kerk van de antichrist vertoont
Maar waar men de broederlijke liefde verstoot, waar zij elkaar haten, belaste-
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ren, houwen en slaan; waar ieder het zijne zoekt; waar hun doen en laten door
ontrouw en bedrog worden gekenmerkt; waar ze alle kwaad toewensen, vloe
ken, zweren en schelden; waar ze de dienstmeiden, dochters en vrouwen van
hun naasten schenden; waar ze elkaar om eer, welvaart, goed en bloed ombren
gen; waar ze allerlei moedwilligheid, gruwel en wrevel tegen elkaar aanrichten,
etc., zoals men helaas op veel plaatsen kan zien - of dat niet de kerk van de an
tichrist is, daarover mogen allen die in de bijbel thuis zijn oordelen en goed na
denken. [f. SODa]

[5] Het vijfde teken waaraan men de christelijke kerk kennen zal, is een ongeveinsde, vrome
belijdenis

Het vijfde teken is, dat men de naam, de wil, het woord en de verordening van
Christus vrijmoedig belijdt en tot het einde toe trouw bewaart, tegen de wreed
heid, de tirannie, het oproer, het vuur, het zwaard en het geweld van de wereld
in. 'Een ieder dan', spreekt Christus, 'die Mij belijden zal voor de mensen, hem
zal ook Ik belijden voor mijn Vader', Mat. 10:32. 'Want wie zich voor Mij en
voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des
mensen zal zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid
van zijn Vader, met de heilige engelen', Mrc. 8:38. Ook Paulus betuigt: 'Want
met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot be
houdenis', Rom. 10:10.

(Luc. 12:8: 'Ik zeg u: Een ieder die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal
ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods'. Och, laten toch alle
huichelaars deze uitspraak van Christus toch goed ter harte nemenl)

Huichelarij is het vijfde teken waaraan men de kerk van de antichrist kan kennen
Nu weer is men aanhanger van de papisten, van de lutheranen en van het In
terim 13, dan weer breekt men er mee, om vervolgens opnieuw toenadering te

13 Na de overwinning van de keizerlijke troepen op de protestantse vorsten in de Smalkal·
dische Oorlog en aan het begin van het concilie van Trente liet keizer Karel V op de rijksdag
te Augsburg (1548) een wet aannemen ter regeling van de verhouding tussen de roomsen en
evangelischen, totdat het concilie zich over de belangrijkste geschilpunten had uitgesproken.
Dit zog. Interim was een terminologisch onheldere compromisformule die geen van beide
partijen bevredigde. Een van de gevolgen kon zijn dat priesters en predikanten traditionele
ceremoniën bleven verrichten, terwijl hun gehoor wel wist dat zij het niet meenden. Pas op de
rijksdag van Augsburg in 1555 kwam het tot een defmitieve regeling. De vorst kreeg voortaan
het recht in zijn eigen gebied de godsdienst wel of niet te hervormen. De onderdanen moes
ten de confessie van de vorst belijden. Wie weigerde, kon uitwijken.

De invoering van het Interim in Oost-Friesland in augustus 1548 stuitte op hevig verzet
van de gereformeerde predikanten. Onder druk van keizer Karel V werd gravin Anna, die
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zoeken. Ze huichelen door te belijden wat de vorsten van hun vragen. Wat dat
voor een kerk is, daarover mogen zij oordelen die door de waarheid verlicht zijn
en door de Geest van de Heer geleerd.

[6] Het zesde, openbareteken van de kerk van Christus is het kruis

Het zesde teken is het drukkende kruis van Christus dat vanwege zijn woord en
getuigenis gedragen wordt. 'Gij zult door alle volken gehaat worden terwille
van mijn naam', Mat. 24:9. Volgens Paulus moeten allen die godzalig willen le
ven in Christus Jezus vervolging lijden, 2Tim. 3:1. 'Mijn zoon', zegt]ezus Si
rach, 'wanneer gij de Heer gaat dienen, bereid u dan voor op beproevingen.
Laat uw hart de juiste weg inslaan en laat het sterk zijn, en wind u niet op als
de tegenspoed komt. Houd u aan Hem vast en laat Hem niet los: dan zult gij
uiteindelijk verheven worden. Alles wat u overkomt moet ge aanvaarden; gij
moet geduldig zijn in de wederwaardigheden die u vernederen. Want goud
wordt in het vuur beproefd en de aan God welgevallige mens in de oven van de
vernedering', Eccles. 2:1-5.14 Lees ook: Mat. 5:10; 10:23; 16:24; Mrc. 13:13;Luc.
6:22;Joh. 16:2; Hand. 14:18;2Tim. 2[:3-13J;Heb. 11:37;12:2.

(Allen die om de gerechtigheid lijden moeten goed opmerken wat hier ge
zegd wordt. 'Na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen,
omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft, dat zij Hem waar
dig zijn', Wijsh. 3:5.15)

tot compromissen bereid was, gedwongen de traditionele bid- en feestdagen en kerkelijke ce
remoniën te herstellen. Zij sloot de kerk in Emden voor de hervormde eredienst; Johannes a
Lasco moest het land verlaten. Om de keizer haar goede wil te tonen vaardigde de gravin op
6 april 1549 tevens een mandaat tegen de dopers uit. Allen die aanhangers van Menno Si
mons, Davidjoris, Obbe Philips en Jan van Batenburg, met name die afkomstig waren uit
de Spaanse Nederlanden, gastvrijheid verleenden, werden bedreigd met de doodstraf en de
confiscatie van goederen. Schmid, Ostfriesische Kirchengeschichte, 173-175.
14 De wijsheid van Jezus van Sirach is onder de naam Ecclesiasticus opgenomen in de Vul
gaat. Het wordt door de protestanten als een apocrief, door de katholieken als een deuteroca
nonlek boek beschouwd. In dit voorbeeld van wijsheidsliteratuur wordt gepoogd de joodse
wijsheid op basis van de Wet te handhaven tegenover het hellenisme. Het werd als leerboek
gebruikt bij het onderricht der catechumenen in de oude kerk. Eccles. was bij de dopers een
populair boek vanwege de vermanende strekking.
15 Het boek der Wijsheid (Vulgaat: Liber Sapientiae; in de Septuagint: Wijsheid van Salo
mo), is de naam van een in de Griekse taal overgeleverd geschrift uit de eerste eeuw v. C., dat
door de r.k, kerk gerekend wordt tot de canon van het O.T. (deuterocanoniek) en door de pro
testanten tot de apocriefen. Ook dit voorbeeld van de wijsheidsliteratuur werd vanwege de
didactisch-moralistische inhoud veel door de dopers gelezen.
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'Indien zij MiJ vervolgdhebben', spreektfezus, 'zij zullen ook u vervolgen',Joh. 15:20
Dat dit kruis een zeker teken van de kerk van Christus is, heeft de hierboven
aangehaalde Schrift, maar ook het voorbeeld vanjezus Christus, van de heilige
apostelen en profeten, van de vroege, onvervalste kerk, en ook van de god
vruchtige, trouwe kinderen, in het bijzonder in onze Nederlanden, in onze tijd
wel betuigd. 16

Het vervolgenvan degodvruchtigenis ookeenzeker tekenwaaraanmende kerk van de anti
christ kennenkan, Opb. 17:6
Tegengesteld hieraan is het goddeloze, heidense liegen, haten, benijden, schel
den, lasteren over de godvruchtigen en (zoals op sommige plaatsen) het om
barmhartige vangen, verbannen, beroven, met water, vuur, zwaard en staak
veroordelen, een openbaar teken van de kerk van de antichrist. ImmersJohan
nes zag dat de opgepronkte hoer van Babylon'? dronken was van het bloed van
de heiligen en van het bloed van de getuigen vanjezus. En hij zag eveneens dat
het beest dat opkwam uit de zee een mond gegeven werd om grote dingen te
spreken, om God en zijn heilige naam te lasteren, maar ook zijn tent of ge
meente en hen die in [f. 300b] de hemel wonen. En hem werd ook macht gege
ven om tegen de heiligen te strijden en hen te overwinnen. (Opb. 13:5-7)
Ja mijn lezer, dat is inderdaad de handelwijze van de kerk van de antichrist,

dat ze degenen die ze met haar gouden beker vol gruwelen-ê (Opb. 17:4) niet
betoveren kan, haat, vervolgt, en met het zwaard uitroeit. 0 Heer, 0 lieve Heer,
vergun toch uw arme, kleine minderheid, dat de toornige draak haar niet ver
slindt. Mogen wij door uw genade met het zwaard van uw mond met geduld
overwinnen. (Opb. 12:11)Mogen wij een eeuwig blijvende nakroost nalaten dat
uw geboden houdt, uw getuigenissen bewaart en uw grote en hoge naam tot in
eeuwigheid prijst. Amen. Lieve Heer, Amen.

16 lnjanuari 1553 waren in Amsterdam nog acht dopers, die contacten met Menno Si
mons' mede-oudste Gillis van Aken onderhielden, gevonnisd. De meesten van hen kwamen
oorspronkelijk uit het bisdom Munster, een bijzonderheid die door Van Braght in zijn Marte
laarsspiegelwijselijk verzwegen of verheimelijkt wordt. Zie: A. F. Mellink, ed., Documenta Ana·
baptisticaNeerlandica, Il: Amsterdam (1536-1578) 224-228.
17 Het beeld van de 'hoer van Babylon' (Op. 17)werd in de Reformatie algemeen op de
kerk van Rome toegepast.
18 Hier wordt gezinspeeld op de miskelk en de verandering van wijn in het bloed van
Christus.
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[Co Samenvatting]

[a. Het onderscheid tussen de kerk van Christus en de kerk van de antichrist. Op de wyze
van vraag en antwoord]

Hiermee wil ik de leer van de kerk kort samenvatten en de kwestie met de hier
volgende vragen en antwoorden besluiten. Ze mogen, naar ik hoop, de lezer
geen geringe vrucht opleveren en grote duidelijkheid verschaffen.

Vraag

Wat is de kerk van Christus?
Met wie is ze begonnen?
Uit wie is ze voortgekomen?
Hoedanig zijn de dienaars die haar

voortbrengen?
Waarmee brengen ze haar voort?
Waartoe brengen ze haar voort?

Hoe is ze gezind?
Welke vruchten brengt ze voort?

Wat is de kerk van de antichrist?
Met wie is ze begonnen?
Uit wie is ze voortgekomen?
Hoedanig zijn de dienaars die haar

voortbrengen?
Waarmee brengen ze haar voort?
Waartoe brengen ze haar voort?

Hoe is ze gezind?
Welke vruchten brengt ze voort?

[b. Bijbelsefundering]

Antwoord'

Een gemeente van heiligen.
Met Adam en Eva.
Uit God, door Christus.
Die in leer en leven onbestraffelijk zijn.

Met Gods Geest en woord.
Om God te dienen, te danken en te prij
zen.
In haar zwakheid als Christus.
Die met Gods woord overeenstemmen.

Een gemeente van onrechtvaardigen.
Met de eerste goddelozen.
Uit de boze, door antichrist.
Die in leer en leven straffelijk zijn.

Met de geest en de leer van de antichrist.
Om God te minachten, te verlaten en te
haten.
Aards, vleselijk en duivels.
Die niet met het evangelie overeen
stemmen.

De tekenen waaraan men de kerk van Christus kennen zal

Het eersteteken
1.Een onvervalste, zuivere leer.
Deut. 4; 5; 6; 12:1;Jes. 8:20; Mat. 28:19; Mrc. 16:15;Joh. 8:52; Gal. 1.

43



Het tweede teken
Een schriftmatig gebruik van de sacramentelijke tekenen.
[doop:]Mat. 28:19;Mrc. 16[:16];Rom. 6:4;Kol. 2:12;lKor. 12:13;Tit. 3:5; lPetr.
3[:21];
[avondmaal:] Mat. 26:26-29;Mrc. 14:22-25;Luc. 22:19-20;lKor. 11:23-29.

Het derde teken
Gehoorzaamheid aan het woord.
Mat. 7[:24];Luc. 1l:28;Joh. 7:[16-]18;15:10;Jac. 1:22vlg. (IPetr. 1:22)

Het vierde teken.
Een ongeveinsde, broederlijke liefde. [f. 301a]
Joh. 13:34;Rom. 13:8;lKor. 13:1;lJoh. 3:18;4:7-8.

Het vijfde teken
Een vrijmoedige belijdenis van God en Christus.
Mat. 10:32;Mrc. 8:29;Rom. 10:9;lTim. 6:13.

Het zesde teken
Verdrukking en droefenis om het woord van deHeer.
Mat. 5:10;10:39;16:24;24:9; Luc. 6:28;Joh. 15:20;2Tim. 2:9;3:12;1Petr. 1:6;
3:14;4:13;5:10;lJoh. 3:13.

De tekenen waaraan men de kerk van de antichrist kennen zal

Het eerste teken
Een lichtvaardige, ruime en valse leer.
Mat. 7:26; 15:9;16:4;Rom. 16:17-18;lTim. 4[:1-2];2Tim. 2:16-17.

Het tweede teken
Een onschriftmatig gebruik van de sacramentelijke tekenen, zoals de kinderdoop
en het avondmaal van onboetvaardigen.
1Kor. 11:19-20.

Het derde teken
Ongehoorzaamheid aan het woord.
Spr. 1;Tit. 1:16;Mat. 7:26;25:46.

Het vierde teken
Verachting van de naaste.
lJoh.3:15.
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Het vijfde teken
Huichelarij en verloochening van de naam van God en van Christus.
Mat. 10:33; Mrc. 8:38; Luc. 9:26.

Het zesde teken
Tirannie en euveldaden tegen de godvruchtigen.
Joh. 15:20; 16[:2-3]; Opb. 12; 13; 17:14.

[D.Epiloog]

Zie mijn lezer, hier heeft u van deze beide kerken een grondige uiteenzetting wat
ze zijn, uit wie en vanwaar zij voortkomen, hoe ze gezind zijn, welke vruchten ze
voortbrengen en bij welke tekenen men haar kennen zal. Wie niet moedwillig
dwalen wil is hier een goede en geëffende weg gewezen.

Als u een waarachtig lidmaat van Christus wilt zijn, dan moet u uit Gods
woord geboren Ooh. 3:3-4; 1Petr. 1:23) en christelijk gezind zijn (Fil. 2:1-15), de
vruchten van Christus voortbrengen Ooh. 15:4), naar zijn woord, verordening en
bevel wandelen 0oh. 8:31), van uw vleselijke natu ur en van de wereld afsterven
(Rom. 8:13; Gal. 5:24), een onbestraffelijk leven leiden in vrees voor uw God (Fil.
2:15), uw naasten van harte liefhebben en dienen, de naam en prijs van Christus
belijden (Mat. 7:21;Luc. 9:20) en bereid zijn om terwille van het woord van God
en zijn getuigenissen droefenis, ellende en verdrukking te verdragen (Mat. 16:24;
Mrc.8:35).

De onboetoaardigen hebben geen deel aan de kerk van Christus
Maar als u dit weigert en in uw eerste geboorte en dus onveranderd blijft, een on
boetvaardig en ruim leven leidt, u niets gelegen laat liggen aan het woord en de
verordening van de Heer, met de wereld huichelt en het kruis afwijst, dan kunt u
geen lidmaat van de kerk van Christus zijn, of Gods waarheid moet onvolkomen
en vals zijn.

[Oproep tot het ware christelijke leven volgens de Schrift]
Want het is overal niets dan geloof(Mrc. 1:15;Joh.1[:7); 3[:36}), liefdeOoh. 13[:1);
14[:21); 15[:9}), Godsvrees, boete, gehoorzaamheid, afsterven van de vleselijke
natuur, zelfverloochening (Luc. 13:24), nieuwe schepping (Rom. 6:8-9; Kol. 3:10;
Gal. 6:1) en kruis dat de gehele Schrift leert en predikt. Vreest daarom uw God
van harte, verloochent u zelf, onderzoekt de Schrift, volgt de waarheid en past er
wel voor op dat u voor dit korte leven met zijn wellust uw arme, ellendige ziel niet
bedriegt en eeuwig in het verderf stort (Mat. 16:26; Mrc. 8:36; Luc. 9:25).
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De zes kenmerken van de ware gemeente
Handreiking tot een voortgaandgesprek

De Apostolische Geloofsbelijdenis belijdt de 'ene, heilige, katholieke kerk'. De
geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (Concilie van Constantinopel, 381)
spreekt over de 'ene, heilige, katholieke en apostolische kerk'. De ware kerk
wordt met deze drie of vier eigenschappen aangeduid. Dit zijn geloofsuitspra
ken. Ze duiden aan hoe gelovigen het handelen van Christus in het werken van
de Geest voor het koninkrijk Gods opvatten. Als ze daaraan niet hun betekenis
ontlenen zijn het lege predikaten. De gelovigen zien de eenheid, de heiligheid,
de katholiciteit en de apostoliciteit ook nog niet ten volle. Ze beschouwen de
eigenschappen die aan de kerk toegekend worden dan ook vooral als beloften
die in vervulling gaan als de mensen daar in de praktijk ernst mee maken.

Deze drie of vier eigenschappen uit de belijdenissen van de vroege kerk verwij
zen naar het wezenlijke van de kerk. In de Reformatie ontstond echter de behoef
te om deze eigenschappen nader te preciseren. De verschijningsvorm van de
rooms-katholieke kerk van die dagen stemde naar de mening van velen te weinig
overeen met deze eigenschappen. De reformatoren verduidelijkten het wezenlij
ke karakter van de kerk door de opsomming van een aantal kenmerken (notaeeccle
siae). De belangrijkste waren: 1)de verkondiging van het ware woord van God, 2)
de juiste bediening van de doop en 3) de juiste vorm van het avondmaal. De lu
therse Augsburgse Confessie (1530) leert dan ook dat de kerk een 'vergadering
van alle gelovigen is, waar het Evangelie zuiver (pure) gepredikt wordt en de heili
ge sacramenten volgens het Evangelie juist (recte)worden bediend' (art. 7). Deze
drie bijzondere kenmerken bepaalden de eenheid van de ware christelijke kerk.
Luther kon daar nog andere kenmerken aan toevoegen: 4) de sleutelmacht (niet
alleen de gewijde clerus had de macht door het sacrament der boete de zonden te
vergeven. Vgl. Matt. 18:18),5) de rechtmatige roeping en bevestiging van de ker
kelijke dienaren (niet alleen de paus en zijn bisschoppen hadden op grond van de
leer van de apostolische successie het recht om priesters te wijden), 6) het bidden
en zingen in de volkstaal (in plaats van in het kerklatijn) en 7) het lijden en het
vervolgd worden (terwille van het alleen op de Schrift gefundeerde geloof). 1

1 M. Luther, 'Von den Konziliis und Kirchen' (1539), Weimarer Ausgabe 50, 628vlg.
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Het formuleren van de zes kenmerken van de ware kerk door Menno Simons
vormt een soortgelijke poging om het karakter van de ware kerk scherper aan te
geven dan met de drie of vier eigenschappen uit de geloofsbelijdenissen moge
lijk was. 2 De kenmerken mogen met recht 'knelpunten' genoemd worden; hier
stonden beleden geloof en geleefde praktijk op gespannen voet. Menno Simons
had van Luther geleerd dat geloofsopvattingen en kerkelijke praktijken die niet
in de Schrift gefundeerd konden worden niet langer geboden, ja zelfs verboden
waren," Over de eerdergenoemde zeven 'breekpunten' met de rooms
katholieke traditie waren de Witmarsumer en de Wittenberger het ongetwijfeld
eens. Maar daarmee was nog niet alles gezegd. Deze reformatorische kenmer
ken behoefden een nadere omschrijving. Hoe moest de ware leer en de ware
kerk bijbels gefundeerd worden? Het was onder andere deze kwestie van de
juiste bijbeluitleg die de kenmerken van de kerk tot 'strijdpunten' maakten in
het interconfessionele debat tot op de dag van vandaag. Onze tijd leest de bijbel
evenwel minder als een verzameling van onfeilbare leerstelligheden en gebruikt
hem minder als een vindplaats van bewijsplaatsen dan in de Reformatietijd het
geval was. Desalniettemin heeft de kwestie van de juiste Schriftuitleg in relatie
tot de gestalte van de ware kerk nog niets aan actualiteit ingeboet.

Op de keper beschouwd is de leer van de kenmerken van de ware kerk de
voortdurende poging om wat er aangaande de ware kerk geloofd wordt (een, hei
lig, katholiek en apostolisch) te actualiseren en te realiseren. De objectieve ka
rakterisering van de kerk wordt in verband gebracht met het geloof, de hoop en
de liefde van de gemeenschap der gelovigen. Hoe komt in de zichtbare kerk de
onzichtbare kerk aan het licht? Maar ook tegelijk: hoe schijnt in de gebrekkige
gestalte van de aardse kerk de geloofde en beloofde werkelijkheid van de ware
kerk onmiskenbaar door? In de strijd tussen de dopers en de andere reformato
ren spitste deze problematiek zich toe op de centrale vraag in welke mate de ge
loofde kerk een geleefde werkelijkheid kon worden, zonder dat de voortreffelijk
heid der gelovigen belangrijker zou worden dan de verdiensten van Christus.

Een voortgaande discussie over deze blijvend actuele en wezenlijke vragen
blijft geboden. In dit gesprek spelen de in de zestiende eeuw gegeven antwoor
den, weliswaar gefilterd door de verandering der tijden, nog steeds een rol. Wie
de geschiedenis vergeet, is gedoemd die te herhalen. Wie met de geschiedenis

2 Bij Menno Simons' mede-oudste Dirk Philips vinden we de volgende opsomming van
kenmerken: 1)ware nieuwe geboorte, 2) recht onderscheid van Wet en Evangelie, 3) ware
kennis van God en onderhouding van Christus' geboden, 4) de ware belijdenis van Christus'
zondeloze mensheid, 5) een vruchtbaar geloof, 6) schriftmatige doop, avondmaal en voetwas
sing, 7) evangelische tucht, 8) afzondering van de valse godsdienst, 9) broederlijke liefde en
10) vervolging omwille van de gerechtigheid. 'Vande Gemeynte Godts, hoe die vanden be
ghinne gheweest is', Bibliotheca Reformaioria Neerlandica, X, 407-408 .
.'3 Opera Omnia, f. 468a.
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rekent, draagt het verleden op vernieuwde wijze de toekomst binnen. Eigen
schappen en kenmerken van de ware kerk van Christus kunnen en moeten op
nieuw getoetst en gedefmieerd worden." Maar tegelijk dient gezegd te worden,
dat ook deze herformuleringen geen waarborg bieden tegen het gevaar om we
derom een valse kerk te worden. De kerk kan alleen maar bidden om daarvoor
bewaard te blijven. De kenmerken van de kerk fungeren als richtingwijzers.
Wie daarnaar blijft turen, uit angst om te verdwalen, zal nooit verder komen.
Maar wie ze doelbewust negeert zal zeker het spoor bijster raken.

Handreiking tot een voortgaandgesprek

Het volgende wil een handreiking bieden tot een voortgaand gesprek over de ken
merken van de gemeente van Christus. Daarbij concentreren we ons op 1)de bij
belse fundering der kenmerken van de gemeente door Menno Sim ons, 2) toege
licht met enige verklarende citaten uit zijn geschriften en 3) afgerond met toepas
selijke fragmenten uit het ontwerp van een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis
van de General Conference Mennonite Church en de Mennonite Church. 5

Zo worden hopelijk drie doelen gediend: 1) de bewustwording dat het geloof
en de kerk ontspringen uit het horen naar de Schrift; 2) de verwerving van het
inzicht dat de geloofsgetuigenissen uit de traditie bij het vertolkingsproces van
de Schrift een belangrijke rol spelen; en 3) het bevorderen van de kracht en de
eenstemmigheid van het doperse belijden wereldwijd.

Dit boekje kan gebruikt worden als een hulpmiddel om in een gesprekskring
de betekenis van Menno Sim ons aan de orde te stellen. De gespreksleider en de
gespreksdeelnemers kunnen zich inhoudelijk goed voorbereiden door een aan-

4 Zie bijv. de herinterpretatie van]. Moltmann, Kerk in het krachtveld van de Geest. Bouwstenen
voor een messiaanse ekklesiologie (Baarn, 1975) 416: 'De "ene, heilige, katholieke en apostolische
kerk" is de kerk van]ezus Christus. Haar geheim is de gemeenschap met Christus. De kerk
van]ezus Christus is de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Eenheid in vrijheid,
heiligheid in armoede, katholiciteit door partijdigheid voor de zwakken en apostolaat in het
lijden zijn haar kenmerken in de wereld.'
5 Confessionof Faith in aMmnonit« Perspectioe. Draft Articles. (Oct. 1993) Sinds 1985werken de
GCMC en de MC aan een gemeenschappelijke belijdenis van 24 artikelen als basis voor een
grotere eenheid tussen beide geloofsgemeenschappen. De definitieve tekst zal in een gemeen
schappelijke vergadering in de zomer van 1995 vastgesteld worden.

Ieder artikel van deze belijdenis bestaat uit drie delen: 1)een beknopte formulering van de
inhoud (vet gedrukt), 2) een bijbelse toelichting (cursiif gedrukt) en 3) een commentaar (ro
mein gedrukt). In de fragmenten uit deze belijdenis, opgenomen in de 'Handreiking tot een
voortgaand gesprek', is dit onderscheid in lettertypen gehandhaafd. De lezer kan zo zelf vast
stellen of er in de afgedrukte belijdenisfragmenten sprake is van een directe (1 en 2) of meer
indirecte (3) relatie tussen de geloofsartikelen en de door Menno Simons aangegeven ken
merken van de ware kerk.
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dachtige bestudering van de inleiding en de tekst (let op het bijbelgebruik!). In
een zestal bijeenkomsten kunnen dan de zes kenmerken, toegelicht met bijbel
verwijzingen en andere citaten uit het werk van Menno Simons en geactuali
seerd in.de geloofsbelijdenisfragmenten, kritisch besproken worden.

De volgende vragen kunnen misschien behulpzaam zijn bij het op gang
brengen van de discussie: 1)Wat heeft Menno Simons ons te zeggen over de
wijze waarop wij in onze wereld gemeente kunnen zijn? 2) Menno en de dopers
waren in radicale tegenspraak met kerk en maatschappij. Op welke punten
zouden de huidige dopers, trouw aan hun geloofstraditie, nonconformisten
kunnen zijn? 3) Welke van de zes kenmerken van de gemeente verdienen juist
in onze tijd hernieuwde aandacht? 4)Welke nieuwe kenmerken van de gemeen
te zouden wij toevoegen aan de door Menno Simons genoemde zes? 5) Welke
rol speelt de gehoorzaamheid aan de bijbel bij de bepaling van de roeping van
de gemeente van Christus in onze tijd?

1.Een onvervalste, zuivere leer

a. Bijbelsefundering .

Bij de bepaling van de zuivere leer is de bijbel de enige richtlijn, Alles wat in de
Schrift geboden en verboden wordt is normatief. De teksten uit het Oude Tes
tament (Deut. 4, 5(:32), 6, 12:1;Jes. 8:20) onderstrepen het bindend gezag van
de getuigenissen, de inzettingen en verordeningen van Gods wet, inclusief de
Tien Geboden. 'Leert hen onderhouden en bewaren wat Ik u bevolen heb', is
ook de centrale boodschap van de verwijzingen naar het Nieuwe Testament
(Mat. 28:19; Mrc. 16:15;Joh. 8:52; Gal. 1(:8». Buiten de woorden van Christus
en de evangelieverkondiging van Paulus en de andere apostelen is geen heiL

Het gaat Menno Simons hier vooral om de formele bepaling van wat de zui
vere leer is, minder om de inhoud ervan. De bijbelse verkondiging heeft een
sterk normerend karakter, zowel wat de inrichting van de gemeente als wat het
leven van de individuele gelovige betreft. De prediking van de Wet (Gods eisen
de gerechtigheid) brengt de zonde van de ongehoorzame mens aan het licht en
brengt de zondaar tot de ware boetvaardigheid. Daarzonder kan de prediking
van het Evangelie (Gods vergevende barmhartigheid) de mens niet tot de ware
wedergeboorte en het nieuwe leven brengen. En zonder dat boetvaardige, nieu
we leven zijn doop en avondmaal geheel en al krachteloos. (f. 285a)

b. Menno Simons

'Wij hopen immers dat er niemand zo onverstandig en onredelijk is, ofhij be-
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kent wel dat ons de gehele Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament,
tot onderwijzing, vermaning en bestraffing geschreven is. De Schrift is de rech
te scepter en het juiste richtsnoer waarmee het rijk, het huis en de kerk en de
gemeente van de Heer geregeerd en gemeten moet worden. Alles wat tegen de
Schrift ingaat, hetzij leer, geloof, sacramenten, godsdienst of leven, moet met
dit onbedriegelijke richtsnoer gemeten en met deze rechtvaardige, goddelijke
scepter, zonder menselijke bedenkingen daartegen, in reine vrees voor God ge
broken en te niet gedaan worden.'
('Een fundament en klare aenwysinge', Opera Omnia, f. 34a.)

'Eerzame lezer, hier hebt u mijn fundament en leer van het geloof met zijn
kracht, werkingen, aard en vruchten die aan zijn ware natuur eigen zijn. Ik
vraag u, als Christus en uw zaligheid u lief zijn, herziet uw misverstanden en
wordt niet toornig als u iets vindt dat niet strookt met het gebruik en de oude
gewoonten van onze voorvaderen of met het filosofische geschrijf en geroep van
de geleerden. Maar beproeft en onderzoekt goed aan de hand van het woord,
de geest, het leven en het voorbeeld van Christus en zijn heilige apostelen, of
het niet de juiste inhoud, mening, grond van de gehele Schrift is. Komt u tot
die mening, dan moet u zich van de gebruiken die niet conform de Schrift zijn
en van het misleidende geroep van de geleerden distantiëren. Laat daarom uw
hart onpartijdig, uw oordeel oprecht en waar zijn. Want met de almachtige
God en Heer, voor wie alle knieën zich buigen en wie alle tongen moeten belij
den, moeten toch de geleerden, oude gebruiken en gewoonten rekening hou
den; want hij is de Heer en wij zijn zijn knechten. Wij moeten hem volgen en
hij niet ons. 0 lezer, houdt daar rekening mee.'
('Van het rechte Christengeloove', Opera Omnia, f. 119-120.)

c. Belijdenis

'Wij geloven dat de bijbel het geïnspireerde boek van de kerk is. De bona fi
de kerk stelt zich onder het gezag van de Schrift. De bijbel voedt het geloof
in Jezus Christus, voert christenen naar een leven in navolging en en geeft
regels voor het onderwijs van de kerk aangaande geloof en leven. De kerk
heeft ook de taak gekregen om het Oude en Nieuwe Testament in overeen
stemming met Jezus Christus door de leiding van de Heilige Geest uit te leg
gen en toe te passen.

Geïnspireerddooren uitgelegdonderde leiding van deHeilige Geestin degeloofsgemeen-
schap, getuigt de bijbel van Gods reddendewoordenen daden die het duidelijkst inJezus
Christus tot uiting zV·ngekomen.

Wij· beschouwendeSchriften als het volledigbetrouwbareverslagvan Gods openbaring in
woord en daad. GeïnspireerddoordeHeilige Geest, hebbenbetrouwbaremenselijkegetuigen
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Gods openbaring door het gesproken en geschreven woord doorgegeven (2Pet. 1:20-21). Ge
drevendoordeHeilige Geestheeft de vroegekerk de Schriften bewaard engebruikt om wijs te
maken tot zaligheid, om te onderrichten, teweerleggen, te verbeterenenop te voedenin dege
rechtigheiden toete rusten totgoedewerken (2 Tim. 3:15-16).

Wijaanvaarden deSchriften als degezaghebbendebronendebelangrijkste norm voordepre
diking enhetonderricht inzake geloof en leven, voorhet onderscheidenvan waarheid van dwa
ling, vangoed enkwaad, en voorhet richtinggeven aan de vroomheidengodsdienstoefening.
Alle andereaanspraken op christelijke loyaliteit, zoals traditie, ervaring, rede, wetenschapen
politieke machten, dienen in het licht van deSchrift getoetst engecorrigeerdteworden. '
(Conjession of Faith in a Mennonite Perspectioe, art. 9: 'The Bible'.)

2. Een sehriftmatig gebruik van de sacramentelijke tekenen

A. De doop

a. Bijbelsefundering

Het zogenaamde zendingsbevel (Mat. 28:19; Mre. 16:15-16) is voor Menno Si
mons een van de belangrijkste bewijsplaatsen voor de gelovigendoop. Het is
een woord van Christus zelf, het wijst op de relatie tussen leren, geloven en ge
doopt worden en geeft aan dat de ware kerk een zendingsbeweging is die de we
reld tot bekering oproept (Hand. 2:38). Voor de strekking en inhoud van de
doop dient men te rade te gaan bij de apostelen. Gedoopt worden is met Chris
tus sterven en opstaan, waarbij men hierbij vooral dacht aan het afsterven van
de zonden en het opgewekt worden tot een nieuw leven met uitingen van de ge
zindheid van Christus (Rom. 6:1-14; Kol. 2:12), of anders gezegd: met Christus
bekleed worden (Gal. 3:27). Door één Geest worden de gelovigen tot leden van
het lichaam van Christus, de gemeente gedoopt (lKor. 12:1-27). Ze zijn gered
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest
Goh. 3:5; 1:13;Tit. 3:5). Het door de eisen van Gods gerechtigheid verontruste
en bezwaarde geweten wordt door de zekerheid van de doop tot rust gebracht
(1Pet. 3:21). Dat boetedoening, bekering, wedergeboorte en levensvernieuwing
aan de doop vooraf gaan, wordt volgens Menno Simons overvloedig door deze
teksten aangetoond. De inwendige doop met de Geest dient krachtens het
doopbevel van Christus zelf met de uitwendige doop met water verbonden te
worden. De doop is ook een teken van gehoorzaamheid.

b. Menno Simons

'Bent u een oprecht christen uit God geboren, waarom bent u dan zo bang om
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u te laten dopen, want het is toch het minste van dat God u bevolen heeft.
Het is immers een zwaarder en moeilijker gebod om uw vijanden lief te heb

ben, goed te doen die u kwaad doen, in de geest en waarheid te bidden voor wie
u vervolgen, uw kwaadwillige, goddeloze vlees met zijn onreine lusten en be
geerten te kruisigen, uw hoge dunk en overmoed, uw schraapzucht en gierig
heid, uw bloeddorst en haat, uw gulzigheid, brassen en zuipen, uw vervloekte
afgoderij, uw afgunst en geroddel en uw tong die ongezouten en schandelijke
taal voortbrengt uit uw mond, hart en vlees te scheuren. Uw Heer, uw God, uw
Schepper en Zaligmaker van ganser harte te vrezen en te beminnen, en u in al
le dingen te schikken naar zijn heilig woord. Uw naasten in oprechte en onge
veinsde liefde naar al uw vermogen te dienen met goederen, huis, land, raad,
met uw zure en zwetige arbeid, ja ook met uw dood en bloed, wanneer de nood
het eist. Alle ellende, verachting en het drukkende kruis van Christus met ge
trouwe harten te dragen terwille van het woord van de Heer. Christus te belij
den voor heren en vorsten, in kerkers en banden met de mond en leven tot de
dood.

Ik ben immers van mening dat deze en dergelijke geboden voor de onwillige
mens die zo graag zijn eigen weg wil gaan veel pijnlijker en zwaarder zijn, dan
het ontvangen van een handvol water. En toch moet een oprecht christen be
reid zijn om al deze geboden te gehoorzamen. Is dat niet het geval, dan is hij .
niet uit God geboren; want de wedergeborenen zijn gezind als Christus jezus.'
('Een fundament en klare aenwysinge', Opera Omnia, f. 22ab.)

'Aangaande de doop geloven en belijden wij dat ze een eigen inzetting, woord,
ordinantie en bevel van de Heer is. Daarom is het een heilig, goddelijk sacra
ment of teken, waarmee het geloof met zijn krachten, vruchten en verborgen
heid heerlijk afgebeeld en betekend worden, wanneer ze op de juiste wijze, naar
Gods ordinantie en niet naar eigen verkiezing, gebruikt wordt, namelijk aan de
gelovigen en niet aan kinderen die nog niet tot hun volle verstand zijn geko
men.'
('Een grondelicke en klare bekentenisse der armen en ellendige Christenen',
OperaOmnia, f. 467ab.)

c. Belijdenis

'Wij geloven dat de doop van gelovigen met water een teken is van hun ge
reinigd worden van zonde en dat het een gelofte is, afgelegd ten overstaan
van de gemeente; van hun verbond met God om in de voetsporen vanJezu.s
Christus te treden door de kracht van de Heilige Geest. Gelovigen worden
gedooptlnChristus en zijn lichaam door de Geest, water en bloed.

De doop is eengetuigenis lJan Godsga:uelJan de Heilige Geul en het voortgaandewerk
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van de Heilige Geest in de levens van degelovigen. Door de Heilige Geest doen we boete en
bekeren we ons tot God in geloof De doop door de Heilige Geest stelt degelovigen in staat in
de nieuwheid van het leven te wandelen, in gemeenschap met Christus en de kerk te leven,
Christus' helende en vergevende werkzaamheid aan te bieden aan hen die dat nodig hebben,
vrijmoedig tegetuigen van het goede nieuws van Christus, en te hopen op het deelkriJgen aan
Christus' toekomstige glorie.

De waterdoop is een teken dat een persoon boete heeft gedaan, vergeving heeft ontvangen,
het kwaad heeft afgezworen en van zonde afgestorven is (Rom. 6:1-4; Hand. 2:38-39),
door degenade van God in Christus jezus. Aldus gereinigd, worden degelovigen ingelijfd in
Christus' lichaam op aarde, de kerk. De doop is ook eengelofte om Christus en de naasten te
dienen als een lid van z~jn lichaam, naar de gaven die aan een ieder gegeven is. Jezus heeft
zelf gevraagd om gedoopt te worden aan het begin van zijn werkzaamheid en heeft zijn volge
lingen uitgezonden om al de volken tot zijn leerlingen te maken en hen te dopen in de naam
van de Vaderen de Zoon en de Heilige Geest (Mat. 28:19). Er wordt gedoopt in gehoor
zaamheid aan het bevel vanjezus en als een openbare en bindende betuiging van identificatie
met Christus, niet alleen met zijn waterdoop, maar met zijn leven in de Geest en met zijn
dood, in liefde die het ly'den niet schuwt.

De doop met bloed, of de doop van het lijden, betekent het offer van ons leven, zelfs tot de
dood. jezus zag het geven_van zijn leven, door het vergieten van zijn bloed voor anderen, als
een doop (Luk. 12:50). Wie de waterdoop aanvaarden, verplichten zich omJezus te volgen
door het geven van hun leven voor anderen, door de vijand lief te hebben en het geweld te ver
werpen, zelfs wanneer dit eigen lijden en sterven met zich mee brengt.

De christelijke doop is bestemd voor hen die hun zonden belijden, boete doen, jezus Chris
tus aanvaarden als Redder en Heer en die zich verplichten tot gehoorzame navolging van
Christus als leden van zy'n lichaam. De doop is bedoeld voor hen die tot dejaren des onder
scheids zijn gekomen en die uit eigen wil vragen om gedoopt te worden op grond van hun ge
loof in Christus. '
(Confession of Faith in a Mennonite Perspective, art. 11:'Baptism')

B. Het avondmaal

a. Bijbelsefundering

De inzettingswoorden van Jezus Christus zelf (Mat. 26:26-29; Mrc. 14:22-25;
Luc. 22:19-20), en Paulus' interpretatie van de Maaltijd des Heren (lKor. 11:17-
34) vormen de belangrijkste elementen van Menno Simons' avondmaalsopvat
ting. Met name Paulus' vermaning dat iedere deelnemer zich zelf moest afvra
gen ofhij wel op waardige wijze deelnam aan het eten van het brood en het
drinken uit de beker des Heren, kreeg in de gehele doperse beweging een grote
nadruk. Evenals dopen is 'enigheid houden' (de eenheid met Christus en zijn
gemeente vieren; de deelnemers zijn 'vlees vanChristus' vlees'; Ef. 5:30) voor
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Menno Simons geen kinderspel. In de ware gemeente, 'gebruikt men het heilig
avondmaal des Heren onder de boetvaardigen'. En dat zijn zij die 'bewijzen
met al hun vruchten dat zij de kerk en het volk van Christus zijn'. Zonder ge
loof en de vruchten van het geloof hebben water, brood en wijn geen betekenis.

b. Menno Simons

'Och nee, mijn lezer, men kan God met gewoon water, brood en wijn niet die
nen en behagen, want zijn hand heeft het al geschapen. Maar doop en avond
maal in het huis des Heren zijn hierom ingesteld, dat wij daarmee ons geloof en
onze gehoorzaamheid betuigen, dat we in een eeuwige en gestadige boete wan
delen willen, dat wij daardoor zijn onuitsprekelijk grote liefde en weldaden ge
denken zullen. Dat wij daardoor vermaand zullen worden, dat hij zijn onbe
vlekte, reine vlees voor ons opgeofferd heeft en zijn dierbaar rood bloed voor de
verzoening van ons aller zielen in de hete brand van zijn eeuwige liefde voor
ons vergoten heeft. Dat wij in eenheid des Geestes eeuwig met hem wandelen
en zijn voetstappen volgen zullen. Ons onder elkaar als leden van een lichaam
liefhebben, helpen, troosten, straffen, dragen, vermanen, handhaven en dienen
zullen. Ons in allerlei gerechtigheid, heiligheid en waarheid als nieuw geboren
kinderen Gods onbestraffelijk voor de gehele wereld tot in de dood bewijzen
zullen, etc. Ziet, mijn lezer, met dit doel zijn ons de tekenen van het nieuwe
verbond nagelaten.'
('Een klare beantwoordinge over een schrift Gellii Fabri', OperaOmnia, f. 286a.)

'Aangezien het dan een gemeenschap [met het lichaam en bloed van Christus]
is [...] zo wil ik u allen tezamen zeer broederlijk vermanen, dat u toch met
naarstigheid wilt onderzoeken of u Christus deelachtig geworden bent. Of u
vlees van Christus' vlees en been van Christus' been bent en of u ook in Chris
tus bent en Christus in u. Want ieder die op waardige wijze van dit brood eten
en van deze kelk drinken zal, die moet door de kracht van het goddelijke woord
(door het geloof innerlijk veranderd en bekeerd tot een nieuwe wijze van den
ken) als een nieuw mens uit God geboren zijn, uit Adam in Christus verplaatst
zijn. Hij heeft een christelijke aard, toont medelijden, is vriendelijk, barmhar
tig, vol liefde, nederig van hart en gehoorzaam aan het woord des Heren.'
('Een fundament en klare aenwysinge', OperaOmnia, f. 26b.)

c, Belijdenis

Wij geloven dat de Maaltijd des Heren een teken is waardoor de kerk
dankbaar het nieuwe verbond gedenkt dat Jezus door zijn dood heeft geslo
ten. Door deze maaltijd vernieuwt de kerk haar verbond met God en met
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elkaar. Als een lichaam heeft zij deel aan het leven vanjezus Christus dat
gegeven is voor de verlossing van de mensheid en zo verkondigt ze de dood
des Heren tot hij komt (1Kor. 11:26).

De Maaltijd des Heren verwijst naarjezus, wiens lichaamgebrokenwerd voorons en
wiens vergotenbloedhet nieuwe verbondheeft ingesteld(IKor. 11:24-25). Brood en wijn
delend,gedenkt iederegelovigede dood vanjezus en Gods beorijdendedaad, jezus' opwek
king uit de doden. Als we dit gebeurenopnieuw belevenmet eengemeenschappelijkemaal
tijd, danken wiJ God vooral zijn bevrijdendedaden in verledenen heden, voorde vergeving
van zonden en voorGodsgenade in ons leven.

De maaltijd stelt deaanwezigheid van de verrezenChristus in de kerkpresent. Delend in
degemeenschapvan brooden wijn, maakt het vergaderdelichaam van degelovigen deeluit
van het lichaam en bloedvan Christus (IKor. 10:16) en komt ziJ opnieuw tot het inzicht
dat haar levenonderhoudenwordt doorChristus, het brooddes levens.

Zich herinnerendhoejezus zijn levengegevenheeft voorzijn vrienden, oerplichtenzijn
volgelingenzich opnieuw om de weg van het kruis tegaan. Nadat zij hun zonden aan elkaar
beledenhebbenen vergevingontvangen hebben, komen ze als een lichaam aan de tafel des
Heren. Daar vernieuwen zij' het verbondmet God en met elkaar dat ze bij'hun doop hebben
gesloten en herkennenzij de eenheidmet allegelovigen overalen van alle tijden. Op dezewij'
ze deMaaltijd desHeren vierend, ziet de kerk verlangenduit in vreugdern hoop naar het
feest van de verlostenmet-Christus in de toekomst (Luc. 22:15-18,.28-30). '

3. Gehoorzaamheid aan het woord en een oubestraffelijk leven

a. Bijbelsefundering

De strekking van het derde kenmerk van de ware gemeente, zoals beschreven
in Menno Simons' opsomming en samenvatting, is niet gelijkluidend. In de
uiteenzetting van de zes kenmerken valt blijkens de schriftplaatsen (zie daar)
alle nadruk op de heiligheid en het onbestraffelijke leven. De levensheiliging is
echter het resultaat van een geloofsopvatting waarvan (naast de kennis, de in
stemming en het vertrouwen) de gehoorzaamheid een wezenlijk element uit
maakt. Dit facet wordt dan ook in de samenvatting uitvoerig met bijbelplaatsen
onderbouwd. Geloven is gehoorzamen, horen en doen, de geboden bewaren
(Mat. 7:24; Luc. 11:28;Joh. 7:16-18; 15:10;1Petr. 1:22). Samengevat in de be
kende woorden vanjacobus: 'En weest daders des woords en niet alleen hoor
ders' (1:22). Geloof en ethiek kunnen niet van elkaar losgemaakt worden.

b. Menno Simons

'Er is niemand op aarde die zich beroemen kan omwille van het geloof. Want
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het is een gave Gods. Ieder die het van God ontvangt, die ontvangt een boom
vol allerlei schone en zoete vruchten. Gezegend hij die met dit geschenk van
God begiftigd wordt. Want het gaat goud, zilver en edelstenen te boven. Er is
niets waarmee men het vergelijken kan. Wie het ontvangt, ontvangt Christus
Jezus, vergeving van zijn zonden, een nieuw gemoed en het eeuwige leven.
Want het rechte, waarachtige geloof dat voor God geldt kan niet ledig zijn; het
moet vruchten voortbrengen en zijn aard bewijzen. Het werkt gestadig in lief
de, het doet vrijwillig gerechtigheid, het laat vlees en bloed afsterven, het krui
sigt de lusten en begeerten, het verheugt zich in het kruis van Christus, het ver
nieuwt en doet opnieuw geboren worden, het maakt levend, vrijmoedig, vreed
zaam in Christus Jezus. Ziet, zo'n geloof, zeg ik, is Gods gave waaruit naar de
Schrift de rechtvaardige leven moet (Habak. 2:4; Rom. 1:17),zoals Abel, He
noch, Noach, Abraham, Mozes, Rachab en alle vrome heiligen gedaan heb
ben. Iedere goede boom draagt goede vruchten naar zijn goede aard. En een
boom die geen goede vruchten voortbrengt (hoewel hij veel bladeren kan heb
ben) moet aan de vloek onderworpen en door het vuur verteerd worden. Zo is
ook een onvruchtbaar, krachteloos geloof, zoals de gehele wereld dat heeft, een
geloof dat niet door liefde werkende is, hoe geleerd, hoe gevat, hoe welspre
kend, hoe vol van schone schijn en wonderen het ook zij, voor God onrein,
dood en vervloekt.'
('Een fundament en klare aenwysinge', Opera Omnia, f. 9b-l0a.)

c. Belijdenis

'Wij geloven datjezus ons oproept ons kruis op te nemen en hem te volgen.
Door het geschenk van Gods reddende genade, ontvangen we de kracht om
leerlingen vanjezus te zijn. Vervuld van zijn Geest geven we niet alleen ge
hoor aan wat hij ons leert maar volgen wij ook zijn pad door het lijden naar
een nieuw leven. Als wij wandelen zoals Christus gewandeld heeft, worden
we veranderd naar zijn beeld. Wij worden gelijkvormig aan Christus, trouw
aan de wil van God en maken ons los van het kwade van de wereld.

De kennis van God die we doorgebed, de Schrift en de ervaring van de Heilige Geest heb
ben, geeft ons de kracht en leert ons hoe we Christus moeten volgen. Evenzo, door Christus in
ons leven te volgen, worden we in nauwe relatie met God gebracht en is Christus in ons (Fil.
3: 10). Door genade werkt God in ons om ons te herscheppen naar het beeld van Christus die
het beeld is van de onzichtbare God. Waar christelijk geloof in liefde en waarheid werkende
is, daar is de nieuwe schepPing, de nieuwe geboorte, waardoor we in Gods gezin worden op
genomen en kinderen van God worden (Rom. 8:12-17). Deelhebben aan Christus houdt te
gelijk in: door hem gered worden en hem navolgen.

Gelijkvormigheid aan Christus en zijn weg van het kruis brengt noodzakelijkerwijs onge
lijkvormigheid met de wereld met zich mee (Rom. 12:1-2). Het ware geloof in Christus bete-
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kent de bereidheid om de wil van God te doen, boven het moedwillig nastreven van ons indivi
duele geluk (Matt. 26:39). Het waregeloof betekentdat we eerstin armoedevangeest het ko
ninkriJk van God zoeken, in plaats van hetmaterialisme na tejagen (Mat. 5:3; 6:25-33).
Het waregeloof betekentwerken aan vredeengerechtigheid, inPlaats vangebruik temaken
vangeweld enmilitaire middelen (Mat. 5:6, 9, 38-48). Waar geloof betekentdat we onze
eersteloyaliteit aan Gods heiligenatie schenken, in plaats van aan welke natie-staat of ethni
schegroepdan ook die eenberoepdoet oponze trouw (Hand. 5:29). Waar geloof betekentde
oprechtebekrachtiging van de waarheid, bovenhet vertrouwenop edenalsgarantie dat wij de
waarheid spreken (Mat. 5:33-37). Waar geloof betekentkuisheid en liefdevolletrouw aan
huuielijksgeloften, en niet sexuelerelatiesdie tegendewil van God ingaan (Mat. 5:27-30).
Waar geloof betekentdat we dezonde niet overons laten heersen,maar in Plaats daarvan da
den van medelijden en verzoeningverrichten, in eengeheiligd leven(Rom. 6:12-14).Dat we
ons losmaken van het kwade komt voortuit onze trouw aan Christus. Het komt tot uiting in
het liefdevollelevenen in hetgetuigenis van degemeenschapvan degemeentediegeroepenis om
eenvan dewereld afgescheidenvolk tezijn, heilig voorGod.

Op al deze levensterreinenworden toegeroepenomjezus' leerlingentezijn. jezus is in het
bijzonder ons voorbeeldwanneerhij lijdt omwille van het rechtzonder tevergelden(1Pet.
2:21-23;Rom. 12:9-21), in zijn vijandsliefde en in zijn vergevingsgezindheidjegens hendie
hem vervolgden.Maar als tuejezus volgendooronskruis op tenemenkijken we niet alleennaar
hetkruis, maar doorhetkruis zien we devreugdederopstanding. We stellenonzehooperop,
dat Godallenzal bewarendiehetsmallepad inslaan dat naar het levenleidt (Mat. 7:13-14).
W~.ihebbendeparel vangrotewaardegevonden(Mat. 13:45-46)en verzakenal hetandereom
dezete verwerven. "Immers, indien wij methemgestorvenzijn, zullen wij ookmet hem leven.
Indien wij volhardenzullen wij ookmet hemals koningen heersen" (2Tim. 2:11-12a). '
(Confession of Faith in a Mennonite Perspectioe, art. 17: 'Discipleship and the
Christian Life'.)

4. EeD ongeveinsde, broederlijke liefde

u. Bijbelsefundering

De naastenliefde is de belangrijkste menselijke reactie op de liefde die men van
God door Jezus Christus ervaren heeft. Het Nieuwe Testament betuigt op
meerdere plaatsen het primaat van het gebod der naastenliefde Goh. 13:34-35;
Rom. 13:8; 1Kor. 13:1; lJoh. 3:18; 4:7-8). Evenals Johannes dat doet, betrekt
Menno Simons dit gebod in de eerste plaats op de relaties tussen de gelovigen.
Daadwerkelijke, onderlinge naastenliefde is een wezenlijk kenmerk waardoor
de vroomheid van de ware gemeente zich van schijnvroomheid onderscheidt.
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b. Menno Simons

'Deze beschuldiging [dat wij onze goederen gemeenschappelijk hebben] is vals
en zonder alle waarheid. De gemeenschap van goederen leren en praktizeren
wij niet, maar wij leren en betuigen met het woord van de Heer dat allen die op
waarachtige wijze in Christus geloven een lichaam zijn, door een Geest in een
lichaam gedoopt zijn (lKor.12:13), deel hebben aan een brood (IKor. 10:18)en
een God en Heer hebben (Ef.4).

Aangezien zij dan op deze wijze, zoals gezegd is, een eenheid vormen, is het
christelijk en goed dat zij elkaar onderling ook in God liefhebben en dat het ene
lid voor het andere zorg draagt, want zowel de Schrift als de natuur leren dat.
De gehele Schrift spreekt van barmhartigheid en liefde. Dit is het enige teken
waaraan men de ware christen kennen kan, zoals de Heer spreekt: "Hieraan
zullen allen weten dat jullie leerlingen van mij zijn, als jullie liefde hebt onder
elkaar" Goh. 13:35).

Lieve lezer, het mag niet voorkomen dat een die kloek en verstandig is de
helft van zijn lichaam van kleding en voedsel voorziet en de andere helft nood
lijdend en naakt laat. Och nee, de redelijke en verstandige natuur zorgt voor al
zijn leden. Zo moet het ook onder hen toegaan die de kerk en het lichaam van
de Heer zijn. Allen die naar de Schrift uit God zijn geboren, die met de Geest
begiftigd zijn en in een lichaam van liefde in Christus geroepen zijn, die staan
door die liefde klaar om hun naasten te dienen. En dat niet alleen met geld en
goed, maar ook op evangelische wijze met dood en bloed, naar het voorbeeld
van hun Heer en Hoofd]ezus Christus.

Zij bewijzen barmhartigheid en liefde zoveel zij kunnen. Zij laten niet toe
dat er iemand onder hen zou moeten bedelen. Zij ontfermen zich over de nood
lijdende heiligen. Zij nemen hen die ellende verduren in hun huis op. Zij her
bergen de vreemdelingen. Zij troosten die bedroefd zijn. Zij lenen aan de be
hoeftigen, kleden de naakten, breken met de hongerenden hun brood. Zij wen
den zich niet af van de armen en zij verachten hun gebrekkige leden en vlees
niet Ges. 58:7).'
('Een weemoedige ende christelycke ontschuldinge ende verantwoordinge', Ope
ra Omnia, f. 504ab.)

c. Belijdenis

'5. De navolging van Christus wordt in praktijk gebracht in de context van de
christelijke gemeenschap. Als enkelingen worden wij geroepen]ezus te volgen
en de gemeenschap van de gemeente wordt eveneens tot een leven van navol
ging geroepen. In de gemeente is het discipel van Christus zijn nauw verbon
den met discipline en zorg voor elkaar. De leerlingen van Christus leren samen
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in hun liefde voor elkaar en in hun verantwoordelijkheid voor elkaar hoe ze
Christus moeten volgen.'
(Confessionof Faith in aMennonite Perspectiue,art. 17: 'Discipleship and the
Christian Life' (Commentary).)

5. Een vrijmoedige belijdenis van God en Christus

a. Bijbelsefundering

Menno Simons wil met dit vijfde kenmerk: 'een ongeveinsde, vrome belijde
nis', aangeven dat het radicale getuigenis van de christelijke gemeente niet af
gezwakt mag worden. Het bijbelse reformatiestreven mag niet afhankelijk ge
maakt worden van de (kerk-)politieke haalbaarheid en het oordeel van de over
heid. Maar ook spoort hij hiermee de gelovigen aan om onder vervolgingen in
het vrijmoedige getuigenis ten overstaan van geestelijke leiders en overheden te
volharden. Van een dergelijk vrijmoedig belijden geeft het Nieuwe Testament
bij monde van]ezus voldoende voorbeelden (Mat. 10:32;Mrc. 8:29, 38; Luc.
12:8; lTim. 6:13).

b. Menno Simons

'Mijn kinderen (geloofsgenoten], weest vrijmoedig in Christus en geeft niet op.
Want zolang wij met God ten volle ernst maken, hem zoeken, vrezen, liefheb
ben, eren en dienen en met een oprechte zuivere ijver in de waarheid wande
len, kan ons noch de wereld, noch vlees, noch tirannie, noch duivel, noch zon
de, noch hel, noch dood een beletsel zijn. Maar de overwinning die het resul
taat is van een vast geloof in Christus' bloed, zal door Gods genade onverhin
derd aan onze zijde staan. En dat door de Geest van Christus die in ons woont.'
('Van het rechte christengelove', OperaOmnia, f. 131b.)

'Lieve heren [overheden], neemt dit in liefde aan en wordt niet verbitterd, de
waarheid moet beleden zijn. Uw hoogmoed is tot de hemel gerezen. Ziet op
Christus en zijn woord, op zijn voorbeeld en leven. Beoordeelt het goed en u
zult de juistheid ervan inzien. De almachtige eeuwige Vader heeft door zijn
eeuwige wijsheid Christus]ezus alles naar zijn goddelijke raad, wil en voorzie
nigheid in zijn rijk - dat is: in zijn gemeenten - in leer, sacramenten en leven
ingesteld en bevolen. Maar u bent het, die dat alles op aanraden en instigatie
van uw geleerden met uw onmenselijke, wrede placcaten verandert, uitroeit en
vervolgt. Net alsof het almachtige, eeuwige woord zich onder uw bevel en ge
weld krommen en buigen moet en de godzalige ordening [van de ware kerk]
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van de Zoon Gods door de wijsheid van mensen veranderd mag worden in een
vorm die de mensen beter uitkomt. 0 hoogmoed boven alle hoogmoed. 0
dwaasheid boven alle dwaasheid. Wat verbeeldt u zich wel, 0 aarde en as. Be
lijdt uw overheer Christus jezus, die door God als een vorst en rechter over u
aangesteld is.'
('Een fundament en klare aenwysinge, Opera Omnia, f. 11ab.)

c. Belijdenis

'Wij gelovendat de kerk Gods heilige natie is (lPet.2:9-10), geroepen om
volkomen loyaal aan Christus te zijn en om aan alle natiën Gods reddende
liefde te betuigen.

De kerk is het sociale en politieke lichaam dat alleen loyaliteit aan God schenkt. Als bur
gers van Gods rijk (Phi!. 3:20; Ef 2:19), vertrouwen wiJ ooot onze verdediging op de
kracht van Gods liefde. De kerk kent geen geografische grenzen en heeft geen geweld nodig om
zich te verdedigen, De enige mogelijk» christelijke natie is de kerk vanjezus Christus) ge
vormd door mensen uit alle volken, stammen) natiën en talen (Opb. 7:9), geroepen om van
Gods heerlijkheid te getuigen.

De natiën van de wereld, in tegenstelling tot de kerk, heeft God ingesteld om enige orde
aan de mensen te verlenen, afgezien van de vraag of ziJ wel cif niet gehoor gegeven hebben aan
de oproep om zich bij Gods volk aan te sluiten. Dergelijk» regen'ngen en andere menselijke
instellingen zb'n dienaren van God en worden geroepen om rechtvaardig te handelen en orde
te scheppen (Rom. 13: 1-7). Zelfs in het beste geval kan de staat niet geheel volgens de ge
rechtigheid van God handelen, omdat geen natie, behalve de kerk, zich ertoe oerplicht heeft
op Christus' ioijse te regeren. .

Als christenen moeten we de gezagdragers respecteren en bidden voor alle mensen, ook hen
die bij de regen'ng betrokken zijn, dat zij ook behouden mogen worden en tot de kennis van de
waarheid mogen komen (1Tim. 2:1-1). Wb' mogen deelnemen aan de regering of andere in
stellingen van de samenleving, maar alleen op een wijze die niet in strijd is met de liefde en
heiligheid die door Christus geleerd is en die niet onze loyaliteit aan Christus compromit
teert. Wb' zb'n een getuigenis voor de natiën door een "stad op de berg" te zb'n die de weg
van Christus zichtbaar maakt (Mat. 5:13-16; Jes. 49:6). Wij zy'n eveneens een getuigenis
voor de natiën doordat wij gezanten van Christus zijn (2Kor. 5:20), de staat (en alle men
sen en instellingen) oproepend om meer gerechtigheid, vrede en mededogen met alle mensen te
betonen. Zodoende zoeken wij het welzijn van de stad waarheen God ons gezonden heeft
Oer. 29:7).

Naar ons verstaan heeft Christus door zy'n dood en opstanding de machten overwonnen)
de regeringen inbegrepen (Kol. 2:15). Hetfeit dat Christus tot Heer der heren verhoogd is
vormt een uitdaging aan alle andere aanspraken op uiteindelijk. gezag. '
(Confession of Faith in a Mennonite Perspectioe, art. 23: 'The Church's Witness to
Governrnent and Society'.)
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6. Verdrukking en droefenis om het woord van de Heer

a. Bijbelsefundering

Hét kenmerk van de ware kerk van Christus is het kruis. De waarheid van het
inzicht dat alleen de lijdende kerk uiteindelijk de triomferende zal zijn, wordt
door Menno Simons, als bij geen der andere kenmerken, met een overvloed
aan bijbelse getuigenissen gestaafd. Alle bewijsplaatsen hebben als belangrijk
ste doel om de vervolgde gelovigen een hart onder te riem te steken en in hun
nieuw verworven geloofsopvattingen te doen volharden (zie met name de cita
ten uit Ecclesiasticus en Wijsheid in de hoofdtekst). Het grote aantal martela
ren vormt als het ware de garantie voor de bijbelse authenticiteit van de doper
se reformatie. Conformiteit met de leer en gezindheid van Christus brengt ook
conformiteit met zijn leven en lijden mee. Joh. 15:20b: 'Indien zij mij vervolgd
hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij
zullen ook het uwe bewaren.'

b. Menno Simons

'Ik wil, samenvattend, in alle ootmoedigheid u vragen of u ten eerste eens wilt
nadenken over welke mensen dat wel zijn die u zo vol nijd vervolgen en van
goederen en leven beroven. Ten tweede, waarom zij u vervolgen en zoveel leed
aandoen. Ten derde, hoe alle heiligen, ook Christus Jezus zelf deze vervolging
ondergaan heeft en dat alle vromen ook nu nog moeten lijden, zoals u zien
kunt. Ten vierde, hoe krachteloos toch al hun argumenten zijn waarmee zij hun
schuld aan het bloedvergieten witwassen en ons beschuldigen willen, afgezien
van de vraag of zij daar goed aan doen en of al die schande en straf ons wel toe
komt. Ten vijfde, hoe profijtelijk en dienstig dat kruis voor ons is, dat wij dage
lijks omwille van het woord van de Heer opnemen en moeten dragen. Hoe wij
Christus Jezus begeren te horen, te geloven en te gehoorzamen. Want als u de
ze vijf thema's nauwkeurig en vanuit de Schrift overdenkt en met een rein hart
beziet, dan twijfel ik er niet aan dat het een sterke en onoverwinnelijke kracht,
en dito pantser en schild zal zijn tegen alle droefenissen, vervolgingen en angst,
als de nood daar is. Tenslotte vermaan en begeer ik, dat u met alle naarstigheid
wilt overdenken wat aan alle strijders en overwinnaars in Christus in de toeko
mende tijden beloofd is, te weten: het onvergankelijke eeuwige rijk, de ere
kroon en het leven dat eeuwig blijven zal.'
('Een troostelyke vermaning van dat lijden, kruys, vervolginge der heiligen',
Opera Omnia, f. 158ab.)
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c. Belijdenis

'3. Lijden is vaak het gevolg van navolging. Jezus sprak: "Indien iemand achter
mij wil komen, die verloochene zich zelf en neme dagelijks zijn kruis op en vol
ge mij" (Luc. 9:23). De eerste christenen beschouwden geloofsvervolging als
het deelkrijgen aan het lijden van Jezus die voor hen het voorbeeld was om niet
kwaad met kwaad te vergelden (Heb. 2:10; lPet. 3:8-18; 4:12-19). Toch moet het
lijden niet als een doel in zich nagestreefd worden. Jezus genas velen die leden,
en het is gepast om te bidden om genezing en om bevrijd te worden van het
kwaad (Mat. 6:13). God beproeft niemand (jac. 1:13)en wil niet dat wij lijden,
ook al kan God het lijden in dienst nemen voor zijn heilswerk en onderricht.
Jezus beloofde dat zij die lijden omwille van de gerechtigheid gezegend zul

len worden (Mat. 5:10-12). Deze zaligsprekingen hebben betrekking op de vrij
heid om voor Christus te leven ondanks de onmiddellijke consequenties, op de
vreugde om Gods wil te doen en en niet alle lijden te vermijden - het lijden dat
de weigering om je eigen overtuigingen op te geven met zich mee kan brengen.
"Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar
ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden", zei Je
zus (Luc. 9:24). De evangeliën en de rest van het Nieuwe Testament vatten na
volging op in samenhang met het deelkrijgen aan Jezus in zijn verkondiging,
zijn lijden en sterven en in zijn opstanding (bijv. 2Kor. 4:7-12). Wie delen in
zijn lijden zullen ook delen in zijn verheerlijking. Datgene waarvoor we ons le
ven willen geven zal ons vreugde brengen.'
(Conjessionof Faith in aMennonite Perspectioe, art. 17: 'Discipleship and the
Christian Life' (Commentary).)
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