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ABSTRACT (NL)

Dit onderzoek geeft een conceptuele analyse van de Engelse antinomi-
aanse controverse over de toerekening (imputatio) van de zonden aan 
Christus, in het licht van voorafgaande dogmahistorische ontwikkelin-
gen, met bijzondere aandacht voor Herman Witsius’ Animadversiones 
Irenicae (1696). De conceptuele context van het begrip toerekening 
wordt niet alleen synchroon maar ook diachroon (vanaf 1516) in kaart 
gebracht. 

Uit het onderzoek blijkt dat de invulling van het concept van de toe-
rekening samenhangt met andere concepten, voornamelijk zonde, 
recht, wet, straf, vergeving, gerechtigheid en proportionaliteit. 

De interdependentie van deze concepten maakt het mogelijk vier 
coherente posities te onderscheiden, waarvan drie aangeduid worden 
als respectievelijk de positie van Piscator, Wotton en Owen. Het neono-
mianisme kan worden ondergebracht bij de positie van Wotton. Het 
antinomianisme manifesteert zich als een vierde zelfstandige positie 
naast de genoemde drie. Witsius voegt zich naar de positie van Owen.

De uitkomsten van het onderzoek rechtvaardigen de beslissing de 
voorkeur te geven aan de methodologische benadering van seeing things 
their way (Quentin Skinner), boven een ‘idealistische’ of een ‘realis-
tische’ benadering.

-  V  -



ABSTRACT (EN)

This study gives a conceptual analysis of the English Antinomian Con-
troversy about the imputation of sins to Christ, in the light of previous 
developments in the history of doctrine, with special reference to Her-
man Witsius’s Animadversiones Irenicae (1696). The conceptual context 
of imputation is mapped both diachronically (from 1516 onwards), as 
well as synchronically.

From the research it becomes clear that the interpretation of the con-
cept of imputation coheres with other concepts, mainly sin, right, law, 
punishment, forgiveness, justice and proportionality.

The interdependence of these concepts makes it possible to distin-
guish four distinct coherent positions, three of them being labelled as 
respectively the position of Piscator, Wotton and Owen. Neonomianism 
can be categorized within the position of Wotton. Antinomianism 
appears to be an independent position next to the other three. Witsius 
adheres to the position of Owen.

The results of this study justify the choice to prefer the methodologi-
cal approach of “seeing things their way” (Quentin Skinner), more than 
an “idealistic” or a “realistic” approach. 
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WOORD VOORAF

Max Wedemeyer vertelt in zijn boek In der Welt habt ihr Angst over de 
gesprekken van enkele armzalige Duitse soldaten die in januari 1943 op 
de vlucht zijn door de eindeloze Russische sneeuwwoestijn. Zij spreken 
over God, angst en over Jezus Christus. Zo’n gesprek is theologie van de 
reizigers, theologia viatorum.

Ook deze studie gaat over de theologia viatorum. Talrijke theologen 
zijn op zoek geweest naar die concepten en die verwoordingen die niet 
alleen het meest recht doen aan het lijden van Christus, maar die ook 
medicijn zijn tegen de angst in de wereld. Volgens veel gereformeerde 
theologen kan de angst voor dood, oordeel en straf alleen dan afdoende 
worden gepareerd als gebruik wordt gemaakt van het concept van de 
toerekening (imputatio).

Niet ieder is het echter met hen eens. Socinus, Grotius en Baxter, om 
er enkelen te noemen, menen beter af te zijn zonder de imputatio. En zo 
ontstaat het gesprek van de reizigers onderweg. De gereformeerde theo-
logie van de zeventiende eeuw is bepaald geen monoloog, maar een 
vurig en intens gevoerde dialoog. De vragen, reacties en antwoorden 
van anderen leiden tot herziening, verfijning en verandering van de 
eigen opvattingen. Dit boek verhaalt de ontwikkeling die er heeft plaats-
gevonden in de periode van de zestiende en de zeventiende eeuw in de 
protestantse (en daarbinnen voornamelijk de gereformeerde) theologie 
in de duiding van het concept van de toerekening. 

Veel van de stemmen uit het verleden klinken mee in de zogeheten 
derde antinomiaanse controverse (1690-1700). Op het eerste gezicht is 
dat geen dialoog maar een onverstaanbaar rumoer. Maar als men de 
stemmen van vroeger weet te herkennen, blijkt ook in het antinomiaanse 
debat sprake te zijn van een gesprek. Doel van deze studie is de aanvanke-
lijke kakofonie van geluiden vanuit voorafgaande historische ontwikke-
lingen te beluisteren zodat de gedachtewisseling wordt ontdekt.

Het is een eer en vreugde mijn begeleiders te mogen bedanken. Prof. dr. 
A.J. Beck heeft op de hem kenmerkende wijze mijn onderzoek begeleid: 
nauwkeurig, fijnzinnig, met oog voor de grote lijnen en voor het detail. 
Zijn kundigheid in het wetenschappelijke ambacht heeft grote indruk 
op mij gemaakt. Prof. dr. W. Janse was bereid als tweede begeleider op 
te treden na het overlijden van prof. dr. W.J. van Asselt. Hij bezit de 
zeldzame gave telkens weer op innemende wijze aan te moedigen, te 
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enthousiasmeren en te stimuleren. Dankzij zijn betrokkenheid was elke 
bespreking een feest.

Ik ben dankbaar voor de voortdurende betrokkenheid van de 
gemeente, kerkenraad en kerkvoogdij van de Laankerk (hersteld her-
vormde gemeente te Rotterdam Kralingse Veer). Hun belangstelling vloeit 
voort uit de warme en geestelijke verbondenheid die wij er als gezin 
mogen ervaren. De groei van de gemeente zorgde voor een toenemende 
werkdruk, maar tweemaal kreeg ik studieverlof – eerst zes maanden, later 
nogmaals een maand. Die studieperioden gaven onmisbare impulsen aan 
het onderzoek.

Mijn broers Willem Jan en Henk (die ook paranimfen zijn) lazen 
mee met het manuscript, evenals Herman van Beek, Karel Boonzaaijer 
en André Roozendaal. Ik ben hen buitengewoon erkentelijk voor de 
input en de waardevolle suggesties. Rob McCurley was bereid de Engelse 
samenvatting te controleren. Catharina van Haarlem en Mirma van den 
Brink gaven gewaardeerde hulp door voortvarend en nauwkeurig de 
index van persoonsnamen samen te stellen. De leden van de leescom-
missie dank ik hartelijk voor hun tijd en suggesties: prof. dr. H. van den 
Belt, prof. dr. N.W. den Bok, dr. R.T. te Velde, prof. dr. W. van Vlastuin 
en prof. dr. A. Vos.

Zonder bibliotheken is studie onmogelijk. Mijn dank gaat uit naar de 
Koninklijke Bibliotheek die digitale toegang tot vele bronnen mogelijk 
maakt, en vooral ook naar de mensen achter Post-Reformation Digital 
Library (prdl.org). Zonder PRDL was deze studie er niet geweest.

Mirma, je hebt mij al die jaren van studeren onophoudelijk gesteund. 
Heel, heel veel dank daarvoor. Het is gemakkelijker een proefschrift 
over de toerekening te schrijven, dan te verwoorden wat voor zegen het 
is dat wij samen in Gods Koninkrijk mogen dienen. Maria, wat heb jij 
ook meegeleefd, zeker in de laatste fase! En Jan, jij wist al gauw wat er 
in al die pakketjes zat die de postauto bracht: boeken voor papa.  

Deze studie is ter nagedachtenis aan mijn onvergetelijke eerste pro-
motor, prof. dr. Willem J. van Asselt (1946-2014). Gedurende een confe-
rentie in Cambridge gingen wij de kapel in; hij zong luidkeels de psalmen 
Davids, ik speelde orgel. De herinnering aan Willems gedrevenheid als 
docent, deskundigheid als historicus, nauwkeurigheid als promotor, 
toegankelijkheid als mens, en dat alles gepaard met zijn verstrooidheid, 
sigaar en goedlachsheid brengen een gemis teweeg dat niet spoedig slij-
ten zal. 
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Willems heengaan bevestigt eens te meer dat alle studie hier behoort 
tot de theologia viatorum. Meer waarde dan deze studie heeft daarom 
het woord van Jezus (Joh. 16:33): “In der Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden”.
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HOOFDSTUK 1 
Introductie

1.1. Inleiding
In 1696 schrijft de Nederlandse theoloog Herman Witsius (1636-1708) een 
Latijns verzoeningsgeschrift, Animadversiones Irenicae. Zijn doel is vrede 
teweeg te brengen tussen degenen die, zo zegt hij, met de onzalige bena-
mingen van antinomianen en neonomianen worden aangeduid.1 De dis-
cussie waarin hij poogt te bemiddelen, is de zogeheten antinomiaanse 
controverse in Engeland, die vanaf 1690 tot aan ongeveer 1700 onder non-
conformistische predikanten woedt. De dogmatische meningsverschillen 
betreffen vooral de leer van de verzoening en van de rechtvaar diging. 

In 1692 wordt het neologisme “neonomianisme” voor het eerst door 
Isaac Chauncy (1632-1712) gebruikt.2 Hij beschuldigt Daniel Williams 
(1643-1716) ervan dat deze van het evangelie een nieuwe wet (neo-no-
mos) maakt.3 Volgens Williams wordt, aldus Chauncy, geen volkomen 
gehoorzaamheid meer geëist, maar wordt het recht op het eeuwige leven 
verkregen op grond van gemakkelijker eisen (geloof, oprechtheid). 

Het begrip “antinomianisme” (anti-nomos: tegen de wet) is van ouder 
datum. Dit woord is bedacht door Maarten Luther (1483-1546) die het 
gebruikt tegen zijn voormalige medestander Johannes Agricola (1494-
1564).4 In 1536 en 1537 laat Luther drie disputaties tegen de antinomianen 

1    Aldus de titel van Witsius, Animadversiones. Vgl. ibid., 5: “[lites] vestrarum autem quae 
sub infestis Antinomorum et Neonomorum signis, quamvis improbatis utrimque nomi-
nibus […] agitantur.” De Nederlandse woorden antinomianisme en neonomianisme wor-
den sinds de negentiende eeuw gebruikt; daarvoor sprak men over “antinomianerij” of 
over “antinomisterij” (niet over antinomisme) en over “neonomianerij”; zie Hulsius, Anti-
nomianery; Leydecker,  Oeffeningen, 73,74,79,92,98,103,153; Comrie,  Rechtvaerdigma-
kinge, 41. Omdat zeventiende-eeuwse aanduidingen zoals “socinianerij” en “arminianerij” 
inmiddels zijn vervangen door socinianisme en arminianisme, wordt in deze studie dien-
overeenkomstig over antinomianisme en neonomianisme gesproken.

2    Chauncy, Neonomianism Unmask’d. In dit licht is het anachronistisch de aanduiding te 
gebruiken voor personen en opvattingen vóór 1692, zoals o.a. bij Buchanan, Doctrine of 
Justification, 177; Trueman, John Owen, 102; Caughey, “Responses”, 22. In Fisher’s Mar-
row of Modern Divinity (1645) wordt wel over nomista gesproken, maar niet over neo-
nomista. Ten onrechte leest L.J. van Valen de aanduiding neonomista in Fishers boek, 
zie Van Valens historisch nawoord in Fisher, Merg, 220 (219–228).

3   Voor enkele biografische gegevens van Chauncy en Williams, zie hoofdstuk 2. 
4   Zie hierover Pagitt, Heresiography, 88; Rogge, Agricolas Lutherverständnis; Van den 

Brink, Witsius en het antinomianisme, 6.
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plaatsvinden.5 Zijn bezwaar is dat Agricola aan de wet geen functie meer 
toekent voor het leven van de gelovigen.

De antinomiaanse controverse waarin Williams en Chauncy een 
beeldbepalende rol spelen, is niet de eerste in de gereformeerde traditie. 
In de zeventiende eeuw hebben zich in de gereformeerde wereld globaal 
drie antinomiaanse controversen voorgedaan. De eerste vindt plaats in de 
jaren 1636-1638 in de enkele jaren daarvoor gestichte kolonie Massachu-
setts in New England. De verloskundige Ann Hutchinson (1591-1643) 
verspreidt antinomiaanse opvattingen die worden veroordeeld door de 
synode. Zij wordt vervolgens met haar gezin uit de kolonie verbannen. 
Meerdere onderzoekers stellen dat deze controverse een van de meest 
bedreigende gebeurtenissen is geweest in het bestaan van de Staten van 
Amerika.6 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er een uitermate grote 
hoeveelheid literatuur over deze episode bestaat. De Puriteinse kolonies 
van de zeventiende eeuw in New England zijn wellicht intensiever bestu-
deerd dan enige andere vergelijkbare nederzetting in de geschiedenis.7 

De tweede antinomiaanse controverse vindt in Old England plaats 
vanaf ongeveer 1640. Het parlement schaft in 1641 de Camera stellata af, 
waardoor de censuur op het drukken van boeken vervalt.8 Onder de grote 
hoeveelheid boeken die vervolgens worden gepubliceerd, bevinden zich 
allerlei antinomiaanse geschriften. Daartoe behoren onder andere de pre-
ken van Tobias Crisp (1600-1640).9 Ook in de jaren voorafgaande aan de 
Engelse burgeroorlog waren er reeds signalen van antinomiaanse sympa-
thieën aanwezig, maar nu worden deze openlijk in pamfletten en boeken 
wereldkundig gemaakt.10 Dit leidt vervolgens aan orthodoxe zijde tot een 

5   Luther, WA, 39/1:359–417; 418–485; 486–584.
6   Hall, The Antinomian Controversy, 3: “The Antinomian Controversy is one of those 

events historians speak of as crises or turning points. Coming at a time when the new 
society was still taking shape, it had a decisive effect upon the future of New England.” 
Vgl. Winship, Making Heretics, 1: “It left a permanent stamp on New England, and in 
terms of its impact in England, it was arguably the single most important event in sev-
enteenth-century American colonial history.”

7   Aldus John Coffey en Paul C.H. Lim in hun “Introduction”, in Coffey en Lim, Companion to 
Puritanism, 7. Belangrijke studies zijn Stoever, “Nature, Grace and John Cotton”; Stoever, A 
Faire and Easie Way; Hall, The Antinomian Controversy; Knight, Orthodoxies in Massachu-
setts; Winship, Making Heretics; Winship, The Times and Trials of Anne Hutchinson.

8   Shuger, Censorship; Como, “Secret Printing”.
9   Crisp is predikant in Brinkworth, Wiltshire, en komt in 1643 naar Londen, waar zijn 

preken veel discussie oproepen. Hij sterft aan de pokken en zijn preken worden in 
1643-1646 postuum gepubliceerd onder de titel Christ Alone Exalted. Over Crisp, zie 
Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:v–viii; Pooley, “Crisp”; Van den Brink, Witsius 
en het antinomianisme, 23–24; Pederson, Unity in Diversity, 210–211.

10   Como, Blown by the Spirit, 22.
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stroom van kritische publicaties waarin het antinomianisme krachtig 
wordt bestreden. Een van de eerste zaken die de Westminster Assembly in 
1643 onderneemt, is het zenden van een petitie aan het Parlement om het 
antinomianisme te bestrijden en om de drukkers van deze geschriften 
aan te pakken.11 De geschriften van Tobias Crisp en anderen moeten op 
bevel van de Assembly worden verbrand. In haar werk heeft de Assembly 
voortdurend de antinomianen voor ogen als belangrijkste opponenten.12 

De derde antinomiaanse controverse begint in 1690 als de geschriften 
van Tobias Crisp opnieuw worden gepubliceerd.13 Het verband met de 
tweede antinomiaanse discussie van een halve eeuw daarvoor is dus evi-
dent. Ook is er volgens tijdgenoten verband met de eerste golf van anti-
nomianisme. Het geschrift Rise, Reign and Ruin dat een verslag geeft van 
wat er gebeurd was in Old England en in 1644 in Londen wordt gepubli-
ceerd, wordt in 1692 opnieuw uitgegeven.14 Het is in deze derde contro-
verse dat Witsius poogt te bemiddelen; zij is het onderwerp van deze 
studie. Het ontstaan en het verloop van de strijd zal uitvoeriger in hoofd-
stuk 2 ter sprake komen.

De antinomiaanse controverse die in deze studie wordt onderzocht, 
heeft dus in ieder geval de naam gemeenschappelijk met twee eerdere 
discussies in de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw. Ook 
inhoudelijk zijn er, zoals zal blijken, veel overeenkomsten. Vooral over 
die aspecten in de verzoeningsleer en in de rechtvaardigingsleer die in 
relatie staan tot het concept van de toerekening (imputatio), vindt de dis-
cussie plaats. Daarom staat de toerekening centraal in dit onderzoek. 

1.2. Doel van dit onderzoek
Het doel van dit onderzoek is een conceptuele analyse te geven van de 
Engelse antinomiaanse controverse (1690-1700) over de toerekening van 
de zonden aan Christus, in het licht van voorafgaande dogmahistorische 
ontwikkelingen en met bijzondere aandacht voor Herman Witsius’ Ani-
madversiones Irenicae (1696).

11   Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 5:22–23; Van den Brink, “Schade aan de leer van 
vrije genade”; Gamble, “Westminster Assembly against Antinomian Soteriology”.

12   Aldus Letham, Assembly, 119: “A standing committee on the antinomians was set up. 
And it was constantly reporting books to be burned, and sending them to Parliament 
for penal sanctions to be enforced. These were the main opponents the Assembly had 
in mind throughout its work.”

13   Crisp, Christ Alone Exalted.
14   Winthrop, Rise Reign and Ruin (1644); Winthrop, Rise, Reign, Ruin of the Antinomians 

(1692).
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Met deze doelstelling zijn zowel de grenzen als een aantal specificaties 
van het onderzoek gegeven. De doelstelling zal in 6 punten nader worden 
geëxpliciteerd. 
1.  In de eerste plaats betreft het een historisch onderzoek. Hoewel het 

gaat om dogmatische debatten die aan het einde van de zeventiende 
eeuw hebben plaatsgevonden, is dit onderzoek zelf geen dogmatisch 
of systematisch-theologisch onderzoek. Een historicus spreekt zich 
niet uit over de vraag wie van de participanten in vroegere discussies 
gelijk had of welke leerstellige opvattingen als waar of onwaar moeten 
worden aangemerkt. Hij is geen participant in de controverse, maar 
stelt zich de taak de opvattingen en meningen van de historische per-
sonen zo adequaat mogelijk weer te geven en te duiden.

2.  Het onderzoek focust op de meningsverschillen over de toerekening 
(imputatio) van de zonden aan Christus, gegeven de centrale rol van 
de toerekening in de antinomiaanse controverse. Echter, niet alle dis-
cussies over de toerekening worden in kaart gebracht. In de gerefor-
meerde theologie in de zeventiende eeuw (bijvoorbeeld bij Witsius) 
zijn er vier momenten waarin de toerekening een belangrijke rol 
speelt.15 Witsius noemt het concept ten eerste in zijn bespreking van 
de erfzonde, en stelt dat de zonde van Adam aan al zijn nakomelingen 
wordt toegerekend. Ten tweede komt zij voor in de leer van de voldoe-
ning: de zonde van de gelovigen worden toegerekend aan Christus. 
Ten derde speelt zij in de rechtvaardigingsleer: de gerechtigheid van 
Christus wordt aan de gelovigen toegerekend. Er is nog een vierde 
leerstuk waarin de toerekening van belang is en dat afzonderlijke ver-
melding verdient, namelijk de vergeving der zonden.16 Volgens veel 
zestiende- en zeventiende-eeuwse gereformeerde theologen dient ver-
geving te worden gedefinieerd als de niet-toerekening van de zonden 
aan de zondaar zelf.17 Om de studie niet te omvangrijk te maken blijft 
zowel de toerekening in de eerste als in de derde functie buiten  
beschouwing.18 De focus ligt op de toerekening van de zonden aan 

15   Witsius, DOF, 113 (1.8.31); 116 (1.8.34); 147 (2.3.14 ); 167 (2.4.20); 204 (2.7.6).
16   Voorbeelden van theologen die zich beperken tot de eerste drie leerstukken zijn Hodge, 

“Imputation”, 137; Hodge, Systematic Theology, 2:194; Warfield, “Imputation”, 302–303. 
Franks en Maurer noemen zelfs niet de toerekening aan Christus, Franks, “Imputation”; 
Maurer, “Zurechnung”. W. Joest bespreekt alleen de toerekening van de gerechtigheid en 
de niet-toerekening van de zonden aan de zondaar, Joest, “Imputation”, 1986.

17   McGrath, Iustitia Dei, 271. 
18   Omdat in het Nieuwe Testament het woord toerekenen (logizesthai) wel wordt gebruikt 

in de rechtvaardigingsleer maar niet in de verzoeningsleer, zal niettemin soms naar de 
betreffende bijbelpassages en naar de uitleg daarvan die bepaalde auteurs geven, wor-
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Christus en, als gevolg daarvan, de niet-toerekening (vergeving) van 
diezelfde zonden ten aanzien van de gelovigen.19

3.  In de antinomiaanse discussie waarin Witsius bemiddelt, speelt de 
toerekening van Christus’ gerechtigheid aan de gelovigen (de voor-
noemde derde functie) een significante rol. Richard Baxter (1615-
1691) merkt op dat de algemene opvatting onder de protestanten is, 
dat de rechtvaardigheid van Christus in dezelfde zin wordt toegere-
kend aan de gelovigen als dat hun zonden aan Hem worden toegere-
kend.20 De discussie over de toerekening in de rechtvaardiging staat 
dan ook in nauwe wisselwerking met de visie op de plaatsvervangende 
voldoening door Christus. Deze twee zaken zijn als het ware elkaars 
spiegelbeeld: het ene aspect gaat over de verwerving (impetratio) van 
de zaligheid, het tweede over de toepassing (applicatio) ervan. Ver-
werving en toepassing raken elkaar in het concept van de toerekening 
(imputatio).21 Immers, de voldoening van Christus waarmee Hij de 
zaligheid heeft verworven, vond volgens de meeste gereformeerde 
theologen plaats omdat Hem de zonden van anderen waren toegere-
kend. En omgekeerd delen zondaren in de genade van God als hun de 
gehoorzaamheid van Christus wordt toegerekend. De antinomiaanse 
discussie verloopt dan ook, zoals te verwachten, over beide aspecten 
van de toerekening.22 Niettemin zal dit onderzoek zich beperken tot 
de toerekening van de zonden aan Christus.

4.  Het onderzoek naar de visies op de toerekening vindt, aldus de gefor-
muleerde doelstelling, plaats in het licht van voorafgaande dogmahis-
torische ontwikkelingen. Het antinomiaanse debat aan het einde van 
de zeventiende eeuw gaat over zaken die ook reeds in de eeuwen daar-
voor uitvoerig zijn bediscussieerd. Om te begrijpen waarom aan het 
einde van de zeventiende eeuw sommige posities en soms ook bepaalde 
zegswijzen als problematisch worden geduid, is kennis van die vooraf-
gaande debatten onontbeerlijk. Dat geldt zowel voor de positie van  
de antinomianen als van de neonomianen: de antinomianen claimen 

den verwezen; maar dan zal dat gebeuren om te laten zien welke visie de betreffende 
auteur heeft op de toerekening, niet op de rechtvaardiging.

19   Davenant, “De Justitia”, 324: “Respondeo igitur, esse maximam hujus imputationis 
necessitatem; non quod Deus veram remissionem deneget, sed quod vera remissio ab 
hac imputatione pendeat.”

20   Baxter, Justifying Righteousness, 45, verwijzend naar Maresius, Crocius en Vasseur.
21   Toon, Puritans and Calvinism, 94: “This doctrine of imputation lay at the heart of the 

[antinomian] controversy from beginning to end.”
22   Declaration against Antinomian Errours, iii: “… the Doctrines of Christ’s Satisfaction, 

and our Justification, were in Danger…”
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congenialiteit met de positie van de zestiende-eeuwse reformatoren 
Maarten Luther en Johannes Calvijn (1509-1564), en maken aan hun 
tegenstanders het verwijt dat zij grotiaans en sociniaans zijn. De neo-
nomianen, omgekeerd, beroepen zich op gereformeerde theologen 
die in eerdere antinomiaanse debatten het antinomianisme hartgron-
dig hebben veroordeeld. Bovendien moet rekening worden gehouden 
met conceptuele ontwikkelingen gedurende de tijd: alhoewel er eer-
dere discussies zijn geweest over de toerekening, is de antinomiaanse 
discussie aan het einde van de zeventiende eeuw niet louter een her-
haling van een reeds voordien gevoerd debat. Sociale, politieke én 
conceptuele veranderingen hebben hun invloed op de diverse opvat-
tingen. Een belangrijk aspect van deze studie is na te gaan en in kaart 
te brengen welke conceptuele veranderingen er plaatsvinden in de 
duiding van begrippen als toerekening, straf en vergeving, en te 
onderzoeken wanneer en waarom deze veranderingen zijn opgetre-
den.

 De inhoud die in de middeleeuwse theologie aan de betreffende con-
cepten wordt gegeven, blijft hier overigens grotendeels buiten 
beschouwing. Dat heeft een praktische oorzaak, namelijk de omvang 
van deze studie. De beslissing om de grens te leggen bij de theologie 
van de Reformatie, is ingegeven door het feit dat de antinomianen 
zich voornamelijk op Luther beroepen en op zestiende-eeuwse gere-
formeerde theologen.

5.  Vervolgens wordt beoogd een analyse te geven van de centrale con-
cepten. De vraag wordt gesteld en uiteindelijk beantwoord of er sprake 
is van een bepaalde coherentie in de posities van de diverse betrokke-
nen. Het concept van de toerekening heeft namelijk verbintenis met 
tal van andere (juridische) concepten. Te denken valt aan begrippen 
als zonde, schuld, smet, straf, mededeling, overdracht, beoordeling, 
vergeving, wet, recht, rechtvaardigheid en proportie. Het ligt voor de 
hand dat een bepaalde interpretatie en duiding van de toerekening 
gevolgen heeft voor de visie op de andere genoemde begrippen. Indien 
er in een bepaalde positie (bijvoorbeeld het neonomianisme) inder-
daad een dergelijke onderlinge samenhang en consistentie tussen 
belangrijke concepten aanwezig blijkt te zijn, pleit dat ervoor ervan uit 
te gaan dat de betrokkenen ook beoogden in hun eigen positie cohe-
rent te zijn. 

 Alhoewel deze studie historisch van aard is en niet de methodologie 
van de geschiedschrijving als onderwerp heeft, is het methodologi-
sche aspect niettemin van groot belang. Zoals verderop ter sprake zal 
komen, kenmerkt veel secundaire literatuur over het antinomianisme 
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zich door een ‘realistische’ benadering (zie § 1.4.1.). Theologische 
debatten worden dan meer of minder gereduceerd tot sociologische of 
politieke debatten; het is volgens deze methode de taak van de histori-
cus de theologische taal te deconstrueren en na te gaan wat er feitelijk 
gaande was. Een dusdanige visie botst echter met een conceptuele 
analyse van onderling samenhangende begrippen als toerekening, 
vergeving en straf (etcetera). Uitgaande van een ‘realistische’ benade-
ring is de beoogde analyse niet zinvol, aangezien door een dusdanige 
analyse niet helder wordt wat het eigenlijke onderwerp is waarover de 
schijnbaar theologische discussie gaat. Maar omgekeerd is de metho-
dologie van een ‘realistische’ benadering niet plausibel als zou blijken 
dat er in theologische discussies diverse posities zijn die ieder een 
bepaalde mate van interne coherentie vertonen. De keuze voor een 
bepaalde methodologie is blijkbaar niet een beslissing die los van het 
onderzoek zelf kan worden gemaakt, maar staat daarmee in nauwe 
wisselwerking. In § 1.4. zullen daarom enkele methodologische over-
wegingen ter sprake komen.

6.  Herman Witsius en zijn Animadversiones Irenicae (1696) krijgen bij-
zondere aandacht. Deze keuze heeft diverse redenen. Het is allereerst 
opvallend dat een Nederlandse theoloog door beide strijdende par-
tijen wordt gevraagd te bemiddelen in hun debat. Blijkbaar wordt 
Witsius’ theologische kundigheid dermate hoog aangeslagen dat de 
Engelse betrokkenen vragen of een Nederlandse theoloog wil bemid-
delen. Belangrijk is ook het gegeven dat Witsius aangeeft met geen van 
beide groeperingen volledig in te stemmen.23 Witsius, die algemeen 
als representant van de gereformeerde orthodoxie van de tweede helft 
van de zeventiende eeuw wordt aangemerkt, sluit zich bij geen van 
beide partijen aan en kiest onder andere op grond van conceptuele 
overwegingen zijn eigen positie. De positie van Witsius als participant 
observer geeft goede reden hem te zien als iemand die niet door per-
soonlijke belangen wordt gedreven en metterdaad gebaat is bij een zo 
objectief mogelijke analyse van de discussie. Door bijzondere aan-
dacht aan Witsius’ Animadversiones te geven, is het mogelijk dit 
onderzoek ook als vergelijkend onderzoek vorm te geven, op een wijze 
die past bij het historische karakter van de studie. 

23   Witsius, Animadversiones, 7: “… quamvis neutri per omnia assentiar…” 
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1.3. Stand van het onderzoek
In de achterliggende jaren hebben diverse studies over het gereformeerde 
antinomianisme van de zeventiende eeuw het licht gezien.24 Ook in de 
systematische theologie is er aandacht voor de vraag naar de relatie tus-
sen gereformeerde theologie en antinomianisme.25 In deze paragraaf 
wordt de stand van het onderzoek besproken aan de hand van drie aspec-
ten. In § 1.3.1. komt het onderzoek ter sprake naar het zeventiende-eeuwse 
antinomianisme in de gereformeerde theologie, waarna in § 1.3.2. wordt 
gefocust op de controverse in de jaren 1690. § 1.3.3. behandelt welke aan-
dacht er is gegeven aan het concept van de toerekening. 

1.3.1.  Stand van het onderzoek naar het zeventiende-eeuws gereformeerde 
antinomianisme

Zoals vermeld zijn er binnen de gereformeerde theologie van de zeven-
tiende eeuw drie antinomiaanse controversen te onderscheiden. Om de 
stand van het onderzoek naar het antinomianisme in kaart te brengen, 
moet uiteraard ook aandacht worden gegeven aan de secundaire litera-
tuur over de eerste en tweede controverse, alhoewel deze studie zich richt 
op de derde controverse. Slechts weinig onderzoek naar het Amerikaanse 
antinomianisme heeft aandacht voor de theologische component van de 
controverse.26 Belangrijke recente studies, zoals die van Bozeman en 

24   Bozeman, “Glory”; Daniel, “Gill and Antinomianism”; Mahlmann, “Antinomianis-
mus”, 2005; Cooper, “The Antinomians Redeemed”; Cooper, Fear and Polemic; How-
son, Erroneous and Schismatical Opinions; Winship, Making Heretics; Packer, 
Redemption and Restoration; Bozeman, The Precisianist Strain; Como, Blown by the 
Spirit; Field, Rigide Calvinisme in a Softer Dresse; Schaede, Stellvertretung; Van Dix-
hoorn, “Reforming the Reformation”; Hall, “Review of David R. Como, Blown by the 
Spirit”; Parnham, “Humbling”; Winship, The Times and Trials of Anne Hutchinson; 
Parnham, “Quietism”; Van den Brink, “Comrie en het antinomianisme”; Casselli, 
“Anthony Burgess”; Cooper, “Reassessing the Radicals”; Field, “Controversy”; Parn-
ham, “Motions”; Parnham, “Redeeming Free Grace”; Ramsey, “Witsius and Dissent-
ers”; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme; Van den Brink, “Maccovius”; 
Brown, “Baxter”; Hampton, “Holdsworth and Antinomian Controversy”; McKelvey, 
“Eternal Justification”; Parnham, “Saltmarsh”; Ramsey, “Anti-Antinomianism”; Van 
den Brink, “Calvin, Witsius and the Antinomians”; Van Vlastuin en Baarssen, “Ortho-
dox theoloog”; Fesko, Beyond Calvin; Van den Brink, “John Owen on Impetration and 
Application”; Van den Brink, “Elke daad is een werk”; Vogan, “Rutherford’s Polemic 
against Antinomianism”; Caughey, “Responses”; Gay, “Antinomians”; Jones, Antinomi-
anism; Gamble, “Westminster Assembly against Antinomian Soteriology”; Pederson, 
Unity in Diversity; Van den Brink, “Act or Habit?”

25   Jones, Antinomianism; Van Vlastuin, Be Renewed, 257–291.
26   Uitzondering vormen de oudere studies van Stoever; Stoever, “Nature, Grace and John 

Cotton”; Stoever, A Faire and Easie Way.
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Winship, richten zich sterk op de sociale component en betogen dat de 
theologische component niet veel meer dan een epifenomeen is. Daar-
mee sluiten zij aan bij de methodologie van de ‘realistische’ benadering 
(zie hiervoor § 1.4.1.). Winship onderneemt in zijn studie Making Here-
tics (2002) een poging om nieuwe gegevens boven water te krijgen die 
duidelijk maken dat de antinomiaanse controverse niet zozeer gaat over 
theologie maar over macht.27 Winship beziet de antinomiaanse contro-
verse in New England niet als een strijd over twee tegengestelde opvattin-
gen, maar als een botsing van persoonlijkheden en van persoonlijke 
agenda’s – als een serie van korte-termijngebeurtenissen die korte-termij-
neffecten hadden met een cumulatief effect.28

Een studie die zowel ingaat op het antinomianisme in Old England als 
dat in New England, is The Precisianist Strain (2004) van Theodore Boze-
man. Bozeman stelt dat op beide continenten het antinomianisme een 
tegenbeweging is tegen het moralisme van de puriteinen. Volgens Boze-
man zijn de antinomianen mensen die zelf binnen het puritanisme staan 
maar de nadruk op geestelijke strijd te zwaar vinden en de beloningen te 
gering. Vandaar dat zij terugvechten: the antinomian backlash.29 Zij 
komen in opstand omdat de puriteinse vereisten verpletterend zwaar 
worden.30 Het antinomianisme is dus volgens Bozeman zowel een intra-
puriteinse, als een contrapuriteinse beweging.31

Voor het antinomianisme in Engeland zijn vooral de studies van 
Como en Cooper van betekenis. Tim Cooper onderzoekt in Fear and 
Polemic (2001) de visie van Richard Baxter op het antinomianisme. Zijn 
these is dat Baxter vooral bevreesd is voor politieke en sociale consequen-
ties van het antinomianisme en daarom zo fel de theologische opvattin-
gen bestrijdt. Vanwege de burgeroorlog is de situatie instabiel en dan 
kunnen mensen die ‘tegen de wet’ zijn, gevaar opleveren. De kritiek op de  
 

27   Winship, Making Heretics, 7. Kaufmann benoemt Winship als “arguably this generation’s 
leading scholar of the Antinomian Controversy”, Kaufmann, “Post-Secular Puritans”, 40.

28   Winship, Making Heretics, 2: “The book envisions the controversy in the first instance 
not as fixed and structural, but as political, as personalities, personal agendas, and an 
ongoing process of judgment calls, stakings of positions, and shifting coalitions, a 
series of short term events having short term effects with cumulative results.” Zie ook 
de titel van Winship, “Were There Any Puritans in New England?”

29   Bozeman, The Precisianist Strain, 7.
30   Ibid., 169,333: “…grinding demand”.
31   Bozeman, “Glory”; Como, Blown by the Spirit, 29.
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antinomianen is volgens Cooper feitelijk niet theologisch van aard.32 In 
Redeeming the Antinomians (2000) betoogt hij dat de antinomianen in de 
secundaire literatuur vaak te kritisch zijn afgeschilderd.33 In werkelijk-
heid waren zij goede navolgers van de theologie van Luther, die de recht-
vaardiging door het geloof leerde. Dat hun tijdgenoten de antinomianen 
bekritiseerden, was omdat de leer van Luther steeds onpopulairder werd 
in de loop van de zeventiende eeuw.34

David Como onderzoekt in Blown by the Spirit (2004) de antinomi-
aanse ondergrond die in Londen aanwezig is voorafgaande aan de Engelse 
Burgeroorlog. Ook hij poneert, evenals Bozeman, dat de kritiek op het 
antinomianisme moet worden verklaard als reactie op het puriteinse stre-
ven naar een machtsmonopolie. Como stelt dat de opvatting van de anti-
nomiaan John Eaton (c.1574-c.1630) “gevaarlijk dicht bij de standaard 
gereformeerde leer van de rechtvaardiging” komt, en dat de verschillen 
soms “uitzonderlijk moeilijk te onderscheiden zijn van de mainstream 
puriteinse tegenpartijen”.35 De theologie van Eaton zou slechts weinig 
anders zijn geweest dan een robuuste herformulering van centrale gere-
formeerde waarheden.36

Ondanks alle veranderingen die het kerkhistorische onderzoek in de 
twintigste eeuw heeft gekend, blijkt dat het onderzoek van het antinomi-
anisme regelmatig dezelfde kenmerken vertoont als het onderzoek van 
vroegere onderzoekers als Edmund Morgan, Christopher Hill en Perry 
Miller.37 Gemeenschappelijk lijkt de gedachte dat achter de theologische 
begrippen en overtuigingen andere krachten werkzaam zijn, voorname-
lijk politieke en sociale – en de taak van de historicus is de theologische 

32   Cooper, Fear and Polemic, 29, en passim. Dezelfde wijze van verklaring past hij toe op 
de theologische discussie tussen Owen en Baxter: hun verschil in theologische opvat-
tingen kan worden verklaard door de andere wijze waarop zij de burgeroorlog van de 
jaren 1640 hebben ervaren, Cooper, “Why Did Richard Baxter and John Owen 
Diverge?”

33   Cooper, “The Antinomians Redeemed”. Cooper beroept zich op Baker, die stelt dat 
“Eaton clearly was in basic agreement with Luther on the doctrines of justification, 
sanctification, and assurance.” Zie Baker, “Sola Fide Sola Gratia”, 125.

34   Cooper, “The Antinomians Redeemed”, 248–252.
35   Como, Blown by the Spirit, 28,40.
36   Ibid., 180. Vgl. ibid., 198n76: “Once again, Eaton’s novelty was not so much in his 

specific theological arguments, but in the conclusions he teased out of those argu-
ments, and most of all, in his tendency to use the theological weaponry of puritanism 
against itself.” Zie ook Coffey en Lim, Companion to Puritanism, 3; Jones, Antinomian-
ism, 7.

37   Morgan, The Puritan Dilemma; Morgan, Visible Saints; Hill, The World Turned Upside 
down; Miller, Orthodoxy in Massachusetts, 1630-1650; Miller, Errand into the Wilder-
ness; Miller, Seventeenth Century.
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taal te decoderen naar de zaken waar het echt om gaat.38 De antinomi-
aanse controversen gaan niet over leerstellige zaken, maar over macht en 
gewetensvrijheid.39 

Dit heeft overigens ook tot gevolg dat veel auteurs niet schromen hun 
waardeoordeel over de (on)juistheid van de dogmatische overtuigingen 
te geven. In veel gevallen betekent dit dat men de antinomianen als de 
theologische erfgenamen van de Reformatie beschouwt. Perry Miller 
schrijft in 1943: “the Antinomians upheld the true Protestant position”.40 
Ook Christopher Hill ziet in het antinomianisme van Crisp een terugkeer 
naar “pristine Calvinist theology”.41 Kendall (1979) vindt dat de theo-
logen van de Westminster Assembly de naam van calvinisten nauwelijks 
meer waard waren.42 Zij zijn in veel loci niet meer calvinistisch maar 
arminiaans geworden.43 Wayne Baker zegt dat alleen de antinomianen 
trouw zijn gebleven aan de theologie van Luther; Samuel Rutherford 
(c.1600-1661), Baxter en Williams vervallen tot werkheiligheid en mora-
lisme.44 Cooper wil Baxters kritiek op de antinomianen als angst wegver-
klaren (zie de titel van zijn boek: Fear and Polemic). De vele negatieve 
benamingen bij Bozeman over de puriteinen maken duidelijk dat zijn 

38   Lake, “The Historiography of Puritanism”, 348. Vgl. Adams, Three Episodes, 1:367: “[T]
he, so-called, Antinomian controversy was in reality not a religious dispute, which was 
but the form it took. In its essence that controversy was a great deal more than a reli-
gious dispute; it was the first of the many New England quickenings in the direction of 
social, intellectual and political development, — New England’s earliest protest against 
formulas.”

39   Adams, Three Episodes, 1:367. Zie tevens Hall, The Antinomian Controversy, 11; Coo-
per, Fear and Polemic, 25; Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 22, verwijzend naar 
Collinson, Godly People, 539: “… the theological achievement of the Puritans, from 
William Perkins onwards, can be roughly interpreted as the adaptation and domesti-
cation of Calvinism to fit the condition of voluntary Christians.”

40   Miller, “Preparation”, 269. Vgl. Miller, Colony, 59. Winship somt meerdere auteurs op 
die Cotton presenteren als een zuiverder calvinist met een diepgaander reformatori-
sche vroomheid dan zijn opponenten, Winship, Making Heretics, 247n3.

41   Hill, The Collected Essays of Christopher Hill, 2:144.
42   Kendall, Calvin and Calvinism, 212. Vgl ibid.: “…a substantial departure from the 

thought of John Calvin”.
43   Ibid., 157,209,212; Helm, Calvin and Calvinists, 6–7,57; Trueman, “Historical Event”. 

255–256.
44   Baker, “Sola Fide Sola Gratia”, 132–133: “Antinomianism, as represented by Traske, 

Eaton, Crisp and Eyre, and as defended by Chauncy, was a restatement of the original 
Reformation doctrine of justification sola fide, sola gratia, as articulated by Luther. […] 
As the century wore on, this trend toward moralism was more fully developed, not 
only within Arminianism but also among the more traditional Presbyterians as repre-
sented by Rutherford, Baxter, and Williams.”
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sympathie elders ligt.45 Winship wijst de benaming “antinomiaanse con-
troverse” af, en stelt voor om te spreken over de “vrije genade controver-
se”.46 Knight waarschuwt dat de historische beschrijvingen van de 
antinomiaanse twisten the winner’s tale vertellen en daarom met argwaan 
moeten worden bekeken.47 Winship stelt dat John Winthrop (1588-1649) 
willens en wetens een vals verslag van het proces tegen Ann Hutchinson 
heeft gegeven.48 Como beweert dat de puriteinen verslaafd waren aan hun 
eigen vorm van godgeleerdheid, en dat zij in plaats van Christus alleen te 
verhogen, zichzelf de lucht in staken.49 Parnham vindt de kritiek van 
orthodoxe zijde op de antinomiaan John Saltmarsh (-1647) mildly per-
plexing.50

De veelvoorkomende keuze voor de ‘realistische’ methodologie blijkt 
dus merkbare invloed te hebben op de interpretatie van de antinomiaanse 
debatten gedurende de zeventiende eeuw. De antinomianen worden 
regelmatig beschouwd als degenen die zich verzetten tegen een beknel-
lende sociale structuur, waarvoor zij theologische taal gebruiken en – als 
het al zinvol is hun theologische positie te duiden – dan zijn zij goed 
gereformeerd, en volgens diverse auteurs zelfs de enige trouwe volgelin-
gen van de Reformatie.51 

45   Bozeman, The Precisianist Strain, 4–5: “overexact”, “excessive”, “obsessive”, “hyperbolic 
demand”, “the precise demanded too much”, “zest for regulation that goes to an 
extremity”, etcetera.

46   Winship, Making Heretics, 1.
47   Knight, Orthodoxies in Massachusetts, 3,10,281.
48   Winship, Making Heretics, 170.
49   Como, Blown by the Spirit, 136–137: “In place of a savior, mainstream puritan divinity 

offered believers a lifetime of fear and narcissistic self-questioning. Instead of promot-
ing justification by faith, they instilled a deep dependence on legal works of sanctifica-
tion. Instead of exalting Christ alone, godly preachers exalted themselves. By bullying 
and terrifying their charges into a perpetual cycle of means and duties, they created 
what was, at bottom, an addiction to their own form of divinity, thus ensuring their 
own social and cultural hegemony. The result was rampant legalism and formalism, a 
religion that hid behind a mask of Christian piety even as it sold its adherents into a 
state of perpetual slavery.” 

50   Parnham, “Saltmarsh”, 265. Vgl. 297: “Saltmarsh, as polemicist, called attention to the 
wrongful conceptions and hurtful practices sponsored by the puritan ministry. It was 
necessary, in this context, to rethink the way of grace.”

51   Een uitzondering op deze algemene tendens is Pederson, Unity in Diversity. Hij 
bespreekt wel de dogmatische positie van Crisp – echter met de intentie aan te tonen 
dat er geen wezenlijke verschillen zijn met puriteinen als Downame en Rous: “In the 
end, Crisp’s doctrines had much more in common with the Reformed orthodox than 
his critics would have conceded. They reveal a ‘mainline’ Puritan who was united with 
his brethren with a common understanding of God and divine activity, but who 
digressed in how to resolve the afflicted Puritan conscience” (259).
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1.3.2.  Stand van het onderzoek naar de antinomiaanse controverse  
1690-1700

Van de drie zeventiende-eeuwse antinomiaanse controversen heeft de 
laatste onmiskenbaar de minste aandacht gekregen; bovendien is veel van 
de beschikbare secundaire literatuur van oudere datum.52 Dat is betreu-
renswaardig, aangezien de invloed van dit debat op de achttiende eeuw 
aanmerkelijk is geweest. Peter Toon laat in The Emergence of Hyper-Cal-
vinism (1965) zien dat in het derde antinomiaanse conflict de wortels lig-
gen van het nadien opkomende hypercalvinisme.53 

Er zijn wel enkele studies die aandacht geven aan de controverse, maar 
gewoonlijk richt de aandacht zich dan op de ecclesiologische betekenis en 
niet zozeer op de inhoudelijke, dogmatische debatten.54 De houding 
jegens het antinomianisme van invloedrijke achttiende-eeuwse theo-
logen zoals Thomas Boston (1676-1732) in Schotland en van Alexander 
Comrie (1706-1774) in Nederland wordt vooral bepaald door hun 
mening over de participanten in de derde controverse: zeker Comrie is 
zeer kritisch op de neonomianen.55 Hij stelt dat de antinomianen de 
trouwe volgelingen zijn van de reformatorische leer van de rechtvaardi-
ging.56 Via Boston en Comrie heeft deze sympathie voor het antinomia-
nisme doorwerking bij velen gevonden.57 Sommige studies over de 

52   In de meeste studies waarin de derde antinomiaanse controverse ter sprake komt, is dat 
zijdelings: Nelson, “Life of Bull”, 7:217–236; Pfaff, Introductio, 257–263; Calamy, Continua-
tion Of the Account, 2:968–998; Bogue en Bennett, History, 1:399–418; Toulmin, An Histor-
ical View, 187–214; Dale, History of English Congregationalism, 479–484; Colligan, 
“Antinomian Controversy”; Colligan, Nonconformity, 9–18; Gordon, Freedom after Ejec-
tion, 151–158; Jones, Dr. Williams and His Library; Jones, Congregationalism in England, 
1662-1962; Thomas, “The Break-Up of Nonconformity”; Kevan, Grace of Law, 36–38; 
Toon, Hyper-Calvinism, 47–68; Toon, Puritans and Calvinism, 85–106; Sutherland, 
“Strange Fire”, 270–275; Nuovo, John Locke and Christianity; Cooper, Fear and Polemic, 
177–183; Wykes, “Williams”; Spurr, “Later Stuart Puritanism”, 98–100; Van den Brink, Wit-
sius en het antinomianisme, 35–47; Ramsey, “Witsius and Dissenters”; Ramsey, “Anti-Anti-
nomianism”; Fesko, Beyond Calvin, 342–344,350–354; Wykes, “Role of Williams.”

53   Toon, Hyper-Calvinism. Evenzo Howson, Theology of Knollys, 158–159.
54   Bijvoorbeeld Gordon, Freedom after Ejection, 151–158; Thomas, “The Break-Up of 

Nonconformity”.
55   Zie bijvoorbeeld Comries kritiek op Williams in Comrie, Rechtvaerdigmakinge, 51; 

Comrie, Stellige en praktikale verklaaringe, [v], 68–69,358,382; Comrie en Holtius, 
Examen, 1:102–104.

56   Voor Comries visie op het antinomianisme zie Van den Brink, “Comrie en het antino-
mianisme”; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 161–165; Van den Brink, 
“Elke daad is een werk”; Van den Brink, “Tegenwicht of Tegenstelling?”

57   Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 165–172; Van den Brink, “Act or 
Habit?”, 268-269.
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Marrow Controversy die rond 1720 in Schotland plaatsvindt en waarin 
Boston een belangrijke rol speelt, laten zich zeer kritisch uit over de critici 
van Crisp.58 Daniel Williams wordt in de secundaire literatuur met regel-
maat als arminiaan bestempeld.59 Anderen daarentegen prijzen hem als 
een krachtig calvinist.60 Wat geldt voor de meningsvorming over het anti-
nomianisme geldt dus ook voor het neonomianisme – onderzoekers ver-
schillen aanmerkelijk van mening over de positie van Williams en andere 
neonomianen ten aanzien van de gereformeerde orthodoxie.61 Gezien de 
betekenis en doorwerking van de derde antinomiaanse controverse in 
later tijden is grondiger studie naar het debat van de jaren 1690 wenselijk. 

De derde antinomiaanse discussie is overigens ook de aanleiding voor 
de politieke filosoof John Locke (1632-1704) om The Reasonableness of 
Christianity (1696) te publiceren.62 Locke constateert dat de discussie veel 
‘noise and heat’ teweegbrengt.63 Voor de meningsverschillen kan hij ech-
ter weinig sympathie opbrengen. Hij vraagt zich af of misschien één op de 
tien bezoekers van de bijeenkomsten van de nonconformisten de debat-
ten over de rechtvaardiging begrijpt: “Ik heb met sommigen van hun 
leraars gesproken en zij erkennen dat zijzelf niet begrijpen wat de onder-
linge verschillen zijn. Toch worden de punten waarop ze zozeer staan, 
beschouwd van dusdanig belang, zo wezenlijk, zo fundamenteel voor de 
godsdienst, dat ze de eenheid verbreken en verdeeldheid teweeg bren-
gen.”64 Naar aanleiding van de controverse besluit Locke zich in het leer-
stuk van de rechtvaardiging te verdiepen en zijn visie zet hij in The 
Reasonableness uiteen.65 Zijn opvattingen over de rechtvaardiging zijn sterk 
anti-calvinistisch en bevatten neonomiaanse, arminiaanse en sociniaanse 

58   Honig, Alexander Comrie, 229; Macleod, Scottish Theology, 138; Geuze, “Sola Gratia”, 
329; Lachman, Marrow, 73; Harinck, Hart, 31; Fesko, Beyond Calvin, 344.

59   Macleod, Scottish Theology, 138; Torrance, “Covenant or Contract?”, 62–63. Vgl. Van 
den Brink, Witsius en het antinomianisme, 160–161.

60   Bijvoorbeeld Field, “Rigide Calvinisme in a Softer Dresse”, 172.
61   Voor de uiteenlopende waarderingen voor Williams, zie Van den Brink, Witsius en het 

antinomianisme, 159–161; Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 13–17.
62   Zie voor de achtergronden en de receptie van dit boek Nuovo, John Locke and Christi-

anity.
63   Locke, Second Vindication, A7.
64   Locke, Reasonableness, 306. Zie ook Thomas, “The Break-Up of Nonconformity”, 

50–51.
65   Locke, Second Vindication, A7: “The Beginning of the Year in which it was Published, 

the Controversie that made so much noise and heat amongst some of the Dissenters, 
coming one Day accidentally into my Mind, drew me by degrees into a stricter and 
more through Enquiry into the Question about Justification.” Zie ook Nuovo, Christi-
anity, Antiquity, and Enlightenment, 32–33.
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elementen.66 Het feit dat hij met geen enkel woord spreekt over Christus’ 
voldoening voor de zonden maakt hem in de ogen van velen verdacht.67

De eerste historische beschrijving van het antinomiaanse debat van 
1690-1700 is te vinden in Robert Nelsons The Life of George Bull (1712).68 
Nelsons waardering voor (de neonomiaan) George Bull (1634-1710) leidt 
ertoe dat hij met veel waardering spreekt over Daniel Williams’ kritiek op 
het antinomianisme. Anders is dat in enkele studies aan het begin van de 
twintigste eeuw. Met enige uitvoerigheid beschrijven Colligan in Eigh-
teenth Century Nonconformity (1915) en Griffith in Religion and Learning 
(1935) over het conflict.69 Beide auteurs zijn uitermate negatief over de 
kritiek op het antinomianisme.70 Dat geldt ook voor C.F. Allison; hij 
beschouwt in The Rise of Moralism (1966) het neonomianisme als de uit-
eindelijke uitkomst van de toenemende invloed van het moralisme in de 
Engelse gereformeerde theologie gedurende de voorafgaande decennia.71 

In de laatste jaren zijn enkele studies verschenen die een genuanceer-
der beeld naar voren brengen. Patrick Ramsey geeft in zijn dissertatie 
(Westminster Theological Seminary Philadelphia, 2011) een analyse van 
de opvattingen van Williams en concludeert dat Willliams volledig calvi-
nistisch is gebleven: verwijten van socinianisme en arminianisme aan 
zijn adres zijn volgens Ramsey onterecht. Echter, door in de lijn van Bax-
ter over een tweevoudige rechtvaardiging te spreken (een rechtvaardiging 
door het geloof en een rechtvaardiging door de werken) heeft Williams 
bijgedragen aan het slepende karakter van het debat, aldus Ramsey.72

Anders dan het onderzoek naar het antinomianisme is de secundaire 
literatuur over het neonomianisme als historisch fenomeen beperkt van 
omvang. Allison bespreekt in The Rise of Moralism (1966) en Wallace in 
Puritans and Predestination (1982) enkele theologen die als neonomianen 
kunnen worden aangemerkt en teven publiceert Wallace in 1984 een arti-
kel over de invloed van het socinianisme op de rechtvaardigingsleer.73 Een 
meer omvattend werk over het neonomianisme is nog niet voorhanden. 
Wel gaat William Bryants dissertatie (2011) over de rechtvaardigingsleer 

66   Wallace, “John Locke”; Marshall, “Locke, Socinianism”. 
67   Marshall, “Locke, Socinianism”, 111–112.
68   Nelson, “Life of Bull”, 464.
69   Colligan, Nonconformity, 9–18; Colligan, “Antinomian Controversy”; Griffiths, Religion 

and Learning, 94–105.
70   Colligan, Nonconformity, 18: “The Antinomian controversy was one of the inevitable 

episodes in the attempt to free England from the shackles of Calvinism.”
71   Allison, The Rise of Moralism.
72   Ramsey, “Anti-Antinomianism”.
73   Wallace, Puritans and Predestination; Wallace, “John Locke”.
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van de neonomiaan George Bull.74 Verder zijn er enkele studies over 
Richard Baxter.75 

Er zijn enkele publicaties over de rol van Witsius in het antinomiaanse 
debat. Patrick Ramsey schrijft in 2008 een artikel waarin hij een overzicht 
geeft van de rol van Witsius in de antinomiaanse discussie. Dit komt neer 
op een samenvatting van de hoofdpunten van Witsius’ boek, zonder ove-
rigens nieuwe gezichtspunten aan te dragen.76 Tevens verschijnt er in 
2008 een Nederlandse vertaling van Witsius’ Animadversiones Irenicae, 
met een uitvoerige historische inleiding: Herman Witsius en het antino-
mianisme.77 Ramsey wijdt zoals gezegd, enkele jaren later zijn dissertatie 
aan de theologische opvattingen van Daniel Williams.

1.3.3. Stand van het onderzoek naar de toerekening (imputatio)
De antinomiaanse discussie cirkelt, zoals vermeld in § 1.2., voor een 
belangrijk deel om de vraag naar de betekenis van de toerekening (impu-
tatio). Toch is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de conceptuele dui-
ding die de diverse participanten in de antinomiaanse debatten aan de 
toerekening hebben gegeven. Eén van de weinige recente analytische stu-
dies over de toerekening in de gereformeerde traditie is “Imputation as 
attribution” (2009) van Garcia.78 Andere studies waarin men een analyse 
van het concept toerekening zou verwachten op grond van de titel van 
het boek of artikel, blijken dat daarentegen niet te bieden.79 Het oogmerk 
is om met deze studie in deze lacune te voorzien.

Ook over de aan de toerekening gerelateerde concepten zoals zonde, 
straf, vergeving, recht, en proportionaliteit bestaat nauwelijks recent dog-
mahistorisch onderzoek. Weliswaar zijn er enkele studies die ingaan  
op de vraag of de rechtvaardigheid van God waarmee Hij de zonden straft 
een eigenschap is van zijn natuur of van zijn wil, maar de betreffende 
studies geven geen aandacht aan de vraag of Gods strafuitoefening  
retributief of consequentialistisch wordt gerechtvaardigd (zie hierover  

74   Bryant, “Bull’s Doctrine of Justification”.
75   Boersma, A Hot Pepper Corn; Cooper, Fear and Polemic; Packer, Redemption and Res-

toration; Brown, “Baxter”; Wallace, Shapers of Calvinism; Burton, Hallowing of Logic; 
Cooper, Owen, Baxter and Nonconformity.

76   Ramsey, “Witsius and Dissenters”. 
77   Van den Brink, Witsius en het antinomianisme.
78   Garcia, “Imputation as Attribution”.
79   Bijvoorbeeld Venema, “Imputation”; Klaassen, In Christus rechtvaardig, 43; Klaassens 

hoofdvraag betreft het imputatieve aspect van de rechtvaardiging. Een analyse van 
toerekening is eveneens afwezig in Allison, “Imputation”; Vickers, Jesus’ Blood and 
Righteousness; De Campos, “Piscator and Doctrine of Imputation”.
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§ 5.6.1.).80 Er zijn enkele systematische studies die al of niet instemmen 
met de noodzaak van plaatsvervangende straf door Christus, maar in 
geen van deze publicaties vindt een (dogmahistorische) analyse plaats 
van de verhouding tussen toerekening, straf en vergeving.81 Een uitzon-
dering op de algemene situatie vormt het werk van Oliver D. Crisp. In 
Divinity and Humanity (2007) geeft hij aandacht aan de vraag of schuld 
kan worden toegerekend en bespreekt hij het onderscheid van actuele en 
potentiële schuld.82 In Retrieving Doctrine (2010) gaat hij in op de toere-
kening van zonde bij Jonathan Edwards (1703-1758).83 Crisp bespreekt 
echter de toerekening van Adams zonde aan diens nageslacht en niet de 
toerekening van de zonden aan Christus. Hij richt zich op de vraag of de 
vereniging tussen Adam en diens nakomelingen die de toerekening van 
Adams zonde rechtvaardig maakt, federalistisch of realistisch is; een con-
ceptuele analyse van wat toerekening (volgens Edwards) is, geeft hij ech-
ter niet.84 

Grondiger studie naar de verschillen in de invulling van concepten als 
toerekening, straf en vergeving is nodig, gezien het feit dat men een uit-
voerige analyse aantreft bij veel zeventiende-eeuwse auteurs. Dogmahis-
torisch gezien bevindt zich hier een onwenselijke lacune in het onderzoek 
naar het zeventiende-eeuwse gereformeerde antinomianisme, en ook 
methodologisch gezien is een dergelijke benadering onontbeerlijk om tot 
een verantwoorde interpretatie van het antinomiaanse debat te komen 
die recht doet aan alle relevante aspecten.

1.4. Methodologische overwegingen
In deze paragraaf komt een aantal methodologische zaken aan de orde. In 
de eerste plaats wordt besproken welke historiografische visie er wordt 
gehanteerd (§ 1.4.1.): welke zelfstandige, onreduceerbare betekenis heb-
ben ideeën in het verloop van de geschiedenis? Kan er gesproken worden 

80   Trueman, John Owen, 42–46; Trueman, “Atonement”; Crisp, “Divine Retribution”; 
Crisp, “Value and Necessity”. 

81   Gorringe, God’s Just Vengeance; Van Veluw, Straf die vrede; Den Bok, Zonde ongestraft?
82   Crisp, Divinity and Humanity, 98–104.
83   Crisp, Retrieving Doctrine, 47–68. Voor een korte bespreking van Edwards’ visie op 

toerekening, zie tevens Helm, Faith and Understanding, 169.
84   Marcus Johnson gaat het gesprek aan met Oliver Crisp over realisme en federalisme, 

en geeft slechts in een voetnoot aandacht aan de duiding van het concept toerekening, 
Johnson, “Transmission of Original Sin”, 205n17: “The term impute is thus used by 
realists in the sense of ‘to reckon or to regard Adams sin as mine.’ Federalists use the 
term in a more causal and remote way, as in the sense of “to cause Adams sin to become 
mine. Both are legitimate uses of the term impute, but they may convey different real-
ities, as in the case of the doctrine of the imputation of Christ’s righteousness.”
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van een history of ideas, of moeten theologische ideeën worden beschouwd 
als reduceerbare epifenomenen? Daarna wordt toegelicht welke concepten 
in hun onderlinge samenhang worden besproken (§ 1.4.2.). Aansluitend 
komt ter sprake hoe de benamingen antinomianisme en neonomianisme 
worden gehanteerd (§ 1.4.3.). Tenslotte worden enkele opmerkingen 
gemaakt over de gebruikte teksten (§ 1.4.4.).

1.4.1. Tussen ‘realistische’ en ‘idealistische’ historiografie
Sinds enkele decennia wordt in het onderzoek naar de gereformeerde 
scholastiek van de zeventiende eeuw door de meeste onderzoekers een 
methode gehanteerd die uitgaat van een dubbele continuïteit: de gerefor-
meerde orthodoxie sluit zowel aan bij de middeleeuwse scholastieke 
theologie, als bij de Reformatie. Een belangrijke initiator van deze nieuwe 
benadering is Richard A. Muller.85 Andere historici die eveneens deze 
benadering gebruiken, zijn Willem J. van Asselt, Andreas J. Beck, John 
Coffey en Carl R. Trueman.86

Een dergelijke benadering maakt gebruik van de inzichten van de 
zogeheten Cambridge School, met als bekende representant Quentin 
Skinner (b. 1940).87 Skinners werk richt zich voornamelijk op de politieke 
geschiedenis.88 Hij benadrukt dat we vroegere debatten moeten benade-
ren vanuit het principe “seeing things their way”.89 Onderzoekers moeten 
zoveel als mogelijk in de huid kruipen van de mensen toen, en pogen de 
destijds gebruikte begrippen en concepten te doorgronden: “let them 
speak for themselves”. De suggestie dat denkers uit vroeger tijden irratio-
neel waren omdat zij opvattingen hadden die wij nu als onwaar beschou-
wen, wijst Skinner van de hand.90 Een historicus moet zich niet slechts 

85   Muller, PRRD; Muller, After Calvin, 25–46; 63–102; Muller, Christ and the Decree; 
Muller, “Scholasticism Revisited”; Muller, “Diversity”; Muller, Calvin and the Reformed 
Tradition. Zie tevens Field en McGinnis, “Muller Bibliography”.

86   Van Asselt, “Methodological Considerations”; Van Asselt, “Scholasticism Revisited”; 
Van Asselt, Reformed Thought on Freedom; Van Asselt, “History of Research”; Beck, 
Gisbertus Voetius; Beck, “Voetius on Happiness”; Coffey, Politics; Trueman en Clark, 
Protestant Scholasticism; Trueman, “Historical Event”; Trueman, John Owen. 

87   Zie bijvoorbeeld de verwijzingen naar Skinner in Trueman, “Historical Event”, 256–
260; Muller, After Calvin, 200; Beck, Gisbertus Voetius, 22; Jones, Why Heaven Kissed 
Earth, 34; Quaedtvlieg, “Mylius on Elleboogius”, 656. 

88   Skinner, Visions of Politics, 29.
89   Een toepassing van deze methodologie op de theologie is te vinden in Chapman, Cof-

fey en Gregory, Seeing Things Their Way.
90   Skinner, Visions of Politics, 30–33. Vgl. De Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte, 89: “Wie 

[het middeleeuwse denken] beoordelen wil, moet zijn moderne (of vermeend 
moderne) maatstaf laten liggen en proberen haar van binnenuit te beoordelen, sine ira 



-  19  -

afvragen wat de schrijver van een tekst zei, maar vooral wat hij, door dat 
te schrijven, deed.91 Daarbij is het onmisbaar ervan uit te gaan dat de 
onderzochte auteurs niet allereerst een bepaald effect wilden bereiken 
(een perlocutie) maar vooral een bepaalde gedachte, overtuiging, mening 
of propositie wilden uitdrukken (een illocutie).92 Hoewel de historicus 
niet de vraag stelt wie er in een historisch debat de waarheid aan hun 
zijde hadden (zie § 1.2 punt 1), is het van groot belang zich te realiseren 
dat de betrokkenen in de debatten gedreven werden door het verlangen 
de waarheid te vinden, uit te spreken en te verdedigen.

Met een dusdanige benadering wil Skinner twee uitersten vermijden: 
enerzijds de gedachte dat eeuwige ideeën hun autonome invloed uitoefe-
nen en dat historische gebeurtenissen niet meer dan instantiaties van 
dergelijke ideeën zijn, anderzijds dat de historische ontwikkeling slechts 
het eindresultaat is van een eindeloze hoeveelheid toevallige incidenten.93 
John Coffey noemt de eerste benadering de ‘idealistische’ benadering, de 
tweede de ‘realistische’.94 Voor het onderzoek naar het antinomianisme is, 
zoals zal blijken, vooral de tweede benadering van belang.95

De Amerikaanse analytische filosoof Donald Davidson (1917-2003) 
benadrukt het belang van wat hij noemt the principle of charity. Dit uit-
gangspunt houdt in dat een interpreet ernaar zoekt maximale betekenis 
toe te kennen aan het (verbale) gedrag van andere personen.96 Het is 
alleen dan mogelijk de taal van anderen zinvol te interpreteren als we 
uitgaan van de rationaliteit van de gesprekspartner en van de coherentie 
in de opvattingen van die ander. Het uitgangspunt van dit principle of 
charity is geen keuze die we al of niet kunnen maken, maar een onmis-
bare vooronderstelling om überhaupt in staat te zijn te interpreteren wat 

et studio. Dit is geen beschermende voorwaarde ten gerieve van het middeleeuwse 
denken, alsof het anders de toets niet zou kunnen doorstaan; het is een gebiedende eis 
aan alle historisch onderzoek, op welk terrein en ten aanzien van welk tijdvak dan 
ook.” 

91   Van Asselt en Van den Brink, Scholastic Discourse, v.
92   Skinner, Visions of Politics, 148–149.
93   Ibid., 176–177.
94   Coffey, Politics, 26: “… the ‘idealist’ tendency to study the Great Books without refer-

ence to the circumstances in which they were written, and the ‘realist’ approach which 
sees ideas as the causally determined offspring of their social, economic or psycholog-
ical context. They argue for a method of reading historical texts which respects the 
intention of the author and is aware of the linguistic, political or ecclesiastical context 
in which he was working.”

95   Voor de methodologie van geschiedschrijving zie tevens Bevir, History of Ideas.
96   Voor de visie van Davidson zie Evnine, Donald Davidson; Buekens, Interpreterende 

rede.
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anderen zeggen en bedoelen. Weliswaar kan het zo zijn dat de ander 
onware opvattingen heeft, maar dat heft de vooronderstelling niet op dat 
de ander rationeel is in zijn cluster van overtuigingen.97

De genoemde methodologische ontwikkelingen in de studie van de 
gereformeerde orthodoxie zijn echter grotendeels aan het onderzoek 
naar het zeventiende-eeuwse antinomianisme voorbijgegaan. Daarin is, 
zoals gezegd, een reductionistische benadering veelvoorkomend. De 
vraag of de eigenlijke drijfveer van theologische debatten al of niet theo-
logisch van aard is, kan echter pas beantwoord worden als de theologi-
sche posities zelf nauwkeurig in kaart zijn gebracht. Dat is in invloedrijke 
publicaties over het antinomianisme niet het geval. David Hall stelt de 
terechte vraag of Como en Bozeman de kritiek van de antinomianen niet 
teveel at face value hebben genomen. Gezien het feit dat er in de zeven-
tiende eeuw relatief gezien slechts weinig kritiek is op de algemeen-puri-
teinse nadruk op heiligmaking, is het zeer de vraag of Bozeman gelijk 
heeft als hij de puriteinse opponenten van het antinomianisme zo zwart 
afschildert.98 Daarbij komt dat de puriteinen niet de indruk geven dat zij 
een ongebreidelde macht over de mensen bezitten en een bijna zuivere 
hegemonie hebben bereikt. Integendeel, de zorg van de puriteinen in de 
jaren 40 van de zeventiende eeuw is niet hoe zij om moeten gaan met hun 
(nieuwe) machtspositie, maar hoe zij toch nog iets kunnen bereiken met 
zo weinig invloed.99

Dit onderzoek sluit zich aan bij wat Van Asselt “de positieve continuï-
teitsthese” noemt.100 Vanuit deze these wordt gezocht naar een middenweg 
tussen enerzijds een idealistische vervalstheorie (alsof de gereformeerde 

97   Davidson, Inquiries, 137: “The methodological advice to interpret in a way that opti-
mizes agreement should not be conceived as resting on a charitable assumption about 
human intelligence that might turn out to be false. If we cannot find a way to interpret 
the utterances and other behaviour of a creature as revealing a set of beliefs largely 
consistent and true by our own standards, we have no reason to count that creature as 
rational, as having beliefs, or as saying anything.” Vgl. Evnine, Donald Davidson, 101–
105,111–114; Stokhof, Taal en betekenis, 155–158. Evenzo Skinner, Visions of Politics, 
40: “The golden rule is that, however bizarre the beliefs we are studying may seem to 
be, we must begin by trying to make the agents who accepted them appear as rational 
as possible.”

98   Hall, “Review of David R. Como, Blown by the Spirit”, 308: “Given the tiny numbers of 
Puritan laity who affiliated with the radicals before and after 1640, there is reason to 
wonder if the precisionist strain was really so limiting or difficult.”

99   Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 1:82: “…the minutes of the assembly suggest that it 
was not a taste of power that ruined them but the fear that they had so little power at all.”

100   Van Asselt en Dekker, “Introduction”, 29–38; Van Asselt et al., Introduction to 
Reformed Scholasticism, 18–22; Van Asselt, “History of Research”, 12–14.
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orthodoxie van de zeventiende eeuw onvermijdelijk de zaden van Ratio-
nalisme en Verlichting in zich draagt) en anderzijds een versimpeld con-
tinuïteitsmodel waarin identiteit tussen Calvijn en de zeventiende-eeuwse 
gereformeerde orthodoxie wordt verondersteld.101

 
1.4.2. Begripsanalyse
In dit onderzoek naar de antinomiaanse controverse aan het einde van de 
zeventiende eeuw wordt veel aandacht gegeven aan begripsanalyse. Dat 
vloeit voort uit twee zaken: ten eerste de aansluiting bij de door Skinner 
ingebrachte methodologische inzichten voor het historische onderzoek 
in het algemeen; en ten tweede, uit het feit dat het een onderzoek betreft 
naar de gereformeerde orthodoxie van de zeventiende eeuw. Immers, 
veel van deze geschriften dragen een scholastiek karakter. De aanduiding 
‘scholastisch’ dient daarbij niet te worden opgevat als een waardeoordeel 
over de inhoud van de verwoorde opvattingen, maar als een genreaan-
duiding (de methode van de academie).102 De uitvoerige aandacht voor 
begrippen en concepten in de gereformeerde orthodoxie maakt het 
noodzakelijk in het onderzoek naar de antinomiaanse debattten ruim 
aandacht te geven aan de inhoud van de centrale conceptuele noties in 
het debat.

Er is voor gekozen de toerekening (imputatio) als kernbegrip te 
nemen, en na te gaan hoe bij diverse auteurs de relatie is tussen de toere-
kening en aanverwante concepten. De vraag is dan of de betrokkenen 
onderling onderscheiden invullingen aan het concept van de toerekening 
geven. Het onderzoek richt zich, zoals gezegd, specifiek op de toereke-
ning van de zonden aan Christus; wat er onder zonde moet worden ver-
staan, is daarom eveneens van belang. Aan zonde is het begrip schuld 
verbonden. Schuld vervult volgens veel zeventiende-eeuwse gerefor-
meerde theologen een brugfunctie tussen zonde en straf. Een belangrijk 
punt in de discussies over antinomianisme en socinianisme is dan ook of 
iemand schuld moet bezitten om te kunnen spreken van (rechtvaardige) 
straf. Afhankelijk van het antwoord op deze vraag wordt de straf hetzij 
retributief, hetzij consequentialistisch gerechtvaardigd.

Ook de duiding van vergeving heeft alles te maken met zonde, schuld en 
toerekening. De gebruikelijke definitie van vergeving als niet-toerekening 

101   Een voorbeeld van de vervalstheorie in het onderzoek naar Witsius is te vinden in 
Bakker, Miskende gratie.

102   Zie o.a. De Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte, 111; Van Asselt, “Methodological Consi-
derations”, 266; Muller, PRRD, 1:34; Van Asselt, “Theologian’s Toolkit”; Beck, Gisber-
tus Voetius, 21–25; Leinsle, Scholastic Theology, 5–9; Te Velde, Paths Beyond Tracing 
Out, 31–41; Van Asselt, “History of Research”, 15.
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(non-imputatio) laat de vraag open of de vergeven zonden aan niemand 
worden toegerekend, of aan iemand anders dan de zondaar zelf. Het zal 
blijken dat voor welke optie iemand kiest, voor een belangrijk deel wordt 
bepaald door hoe de betreffende persoon denkt over toerekening en straf. 
Tenslotte is er ook verband tussen het concept toerekening en de propor-
tionaliteit van de uitgevoerde straf: waardoor wordt de strafmaat bepaald? 
Als de zonde van de ene persoon aan de andere wordt toegerekend, moet 
de mate van de straf proportioneel zijn aan de toegerekende zonde. Als 
men echter, zoals Hugo Grotius (1583-1645), strafoverdracht mogelijk en 
geoorloofd acht zonder schuldtoerekening, wordt de proportionaliteit 
van de straf op grond van andere parameters dan de zonde bepaald. De 
proportionaliteit kent twee varianten: aritmetische en geometrische pro-
portie. Elk van beide behoort bij een eigen vorm van rechtvaardigheid: 
respectievelijk commutatieve en distributieve rechtvaardigheid. 

Het prima facie uitgangspunt van dit onderzoek (dat tegelijk om verifi-
catie vraagt) is dat de in het debat betrokken personen de intentie hebben 
elk van de genoemde begrippen een dusdanig conceptuele invulling te 
geven, dat er een coherent en samenhangend geheel ontstaat. Deze vooron-
derstelling vloeit voort uit het eerder genoemde principle of charity. Het is 
rationeel om aan te nemen dat in elke positie over de toerekening (bijvoor-
beeld bij socinianen, of bij Grotius of bij de meeste gereformeerde theo-
logen) de conceptuele inhoud van begrippen als zonde, schuld, toerekening, 
straf en vergeving op elkaar is afgestemd. 

Vervolgens kan ook worden bezien of het antinomianisme een van 
andere posities onderscheiden opvatting is, of dat de antinomianen con-
ceptueel gezien dezelfde positie innemen als de gereformeerde theologen. 
Als het antinomianisme een eigen, kenmerkende visie heeft op de samen-
hang van de voornoemde concepten, heeft dat betekenis voor de vraag of 
het antinomianisme als een variant binnen de bandbreedte van de gere-
formeerde theologie dient te worden gezien, of als een zelfstandige posi-
tie die als een van de gereformeerde positie onderscheiden opvatting 
moet worden aangemerkt.

Gezien de aandacht in deze studie voor de conceptuele aspecten van 
de antinomiaanse controverse, zal er ruime aandacht zijn voor de kritiek 
die er door gereformeerde en neonomiaanse auteurs tegen het antinomi-
anisme wordt geuit. De uitvoerige aandacht voor de kritiek op het antino-
mianisme is gerechtvaardigd vanuit de volgende twee overwegingen. Ten 
eerste wijzen antinomianen sommige gebruikelijke onderscheidingen 
impliciet of expliciet af (bijvoorbeeld in het zondebegrip, zie § 4.2.2.). Dat 
laat zien dat zij, globaal gesproken, minder oog hebben voor de concep-
tuele aspecten van de controverse dan hun tegenstanders. Om juist de 
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conceptuele zijde van de discussie goed in kaart te brengen, is de anti-an-
tinomiaanse kritiek onmisbaar. In de tweede plaats heeft deze afweging te 
maken met de methodologische doelstelling van deze studie: een belang-
rijke vraag is immers of het antinomianisme op grond van de invulling 
van de centrale concepten kan worden ondergebracht bij de gerefor-
meerde positie of beter als zelfstandige positie kan worden aangemerkt 
(zie § 1.2., punt 5). Om dat te onderzoeken is een analyse van de kritiek 
op de antinomianen van grote betekenis. 

1.4.3. “Antinomianen” en “neonomianen”
Evenals de benamingen “calvinist” en “puritein” zijn de aanduidingen 
“antinomiaan” en “neonomiaan” ontstaan als scheldwoorden.103 De nega-
tieve connotatie is vooral merkbaar bij degenen die spreken over het anti-
nomianisme. Samuel Rutherford beschouwt de antinomiaanse dwalingen 
als fundamenteel en hij bestempelt het antinomianisme als de geestelijke 
antichrist.104 Als de rooms-katholieken ketters zijn omdat zij het tweede 
gebod elimineren en de anabaptisten het vijfde, dan zijn de antinomianen 
het zeker die alle tien de geboden overboord zetten, aldus Thomas Taylor 
(1576-1632).105 

Het debat over het antinomianisme behoort tot de meest destructieve 
conflicten binnen het puritanisme, aldus Wallace.106 Iemand aan te dui-
den als antinomiaan helpt bepaald niet in een verzoeningspoging. Als 
Witsius in de titel van de Animadversiones spreekt over antinomianen en 
neonomianen, voegt hij dan ook daaraan toe dat hij de benamingen 
“onzalig” (infestus) vindt.107

Of hun tegenstanders de antinomianen al of niet hebben misverstaan, 
is echter een punt van discussie. Stephen Geree (1594-c.1656) heeft 
iemand horen zeggen dat sinds de dagen van de apostelen God niemand 

103   Over calvinisme als een scheldwoord: Benedict, Purely Reformed, xxi–xxiii; Col-
linson, The Reformation, 100; Backus en Benedict, Calvin and Influence, 2–4. Over 
puritanisme: Collinson, “Antipuritanism”, in Coffey en Lim, Companion to Puritan-
ism, 19–33; Pederson, Unity in Diversity, 3–9. Over antinomianisme: Van den Brink, 
Witsius en het antinomianisme, 5–20. Vgl. Como, Blown by the Spirit, 33.

104   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:198. Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 2:537: 
“Quinam sint errores, saltem ex hodie notis, cum quibus nec fides nec resipiscentia 
ulla queat consistere in uno subjecto; nec etiam ulla fidei et pietatis gutta in subjec-
tum introduci. Resp. De Enthusiastarum, et Libertinorum furoribus nemo dubitat.” 
Zie ook Hulsius, Antinomianery, 44–45.

105   Taylor, Regula Vitae, [xiii]. 
106   Wallace, “Polemical Divinity”, 217: “The most disruptive Puritan internecine theo-

logical conflicts were over antinomianism.”
107   Zie noot 1.
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zoveel heeft geopenbaard als juist aan de antinomiaan Tobias Crisp.108 
Diverse recente publicaties stellen dat Crisp als voluit gereformeerd theo-
loog dient te worden aangemerkt en dat het onterecht is hem als antino-
miaan te bestempelen.109 Ook de verwante kwestie of de antinomianen 
zich terecht op gereformeerde theologen kunnen beroepen, blijft omstre-
den. De discussie bijvoorbeeld over het oordeel van Johannes Hoornbeek 
(1617-1666) betreffende de antinomianen gaat terug tot het einde van de 
zeventiende eeuw. De Zeeuwse predikant Johannes Hulsius (1657-1695) 
meldt dat de antinomianen graag verwijzen naar Hoornbeeks “favorabel 
oordeel”. Sommigen hebben inderdaad beweerd dat Hoornbeek de anti-
nomianen heeft verdedigd.110 Maar Hulsius wijst erop dat Hoornbeek ook 
zegt dat de antinomianen “Christum op gelyke wyze prostitueren aen een 
Hoere of Boef, als zy hem voorstellen aen een geloovige en Godzalige”.111

Welke theologische opvattingen er eigen zijn aan het antinomianisme, is 
een vraag die al eeuwenlang speelt. Volgens de bestrijders van het antinomi-
anisme Thomas Taylor, Thomas Gataker (1574-1654) en Johannes Hulsius 
ligt dat aan de antinomianen zelf: zij zijn zo glad als palingen.112 Johannes 
Hoornbeek stelt dat niets zo moeilijk is als om de antinomiaanse mening 
goed weer te geven over de toepassing van de verzoening.113 Richard Baxter 
(1615-1691), fervent bestrijder van het antinomianisme, krijgt de prangende 
vraag welke opvattingen nu toch antinomiaans zijn.114 Ook een nauwkeu-
rige omschrijving van neonomianisme is nauwelijks te vinden. Soms wordt 
neonomianisme gebruikt als alternatief van baxterianisme.115 Wie overigens 
wel een expliciete omschrijving van neonomianisme geeft, is Witsius. In de 

108   Geree, Doctrine of Antinomians Confuted, B3. Dezelfde vermelding geeft Hulsius, 
Antinomianery, 59.

109   Cooper, “The Antinomians Redeemed”; Cooper, Fear and Polemic, 65–67; Pederson, 
Unity in Diversity, 237–238.

110   Zie de verklarende voetnoten van John Gill (oorspr. 1755) in Crisp, Christ Alone 
Exalted Ed. 1832, 1:48,91,106; 2:119. Zie tevens Lobb, Peaceable Enquiry, 42–44; Van 
Heber, Antinomianen, 64–65; Beeke en Pederson, Meet the Puritans, 166.

111   Hulsius, Antinomianery, 48–49, verwijzend naar Hoornbeek, Summa Controversi-
arum, 826–831.

112   Taylor, Regula Vitae, 63: “I know I have to deale with men as slippery as eeles.” Gata-
ker, Gods Eye, [v]; Hulsius, Antinomianery, 54: “… als zy gedrukt werden / als een Ael 
in de modder te verbergen / zynze afgerigt.” Ook in de secundaire literatuur wordt 
geklaagd dat het moeilijk is het antinomianisme nauwkeurig te duiden, Kevan, Grace 
of Law, 146–148–168; Jones, Antinomianism, 33–34.

113   Hoornbeek, Summa Controversiarum, 816: “Nihil autem difficilius, quam illorum, de 
quibus agimus, et Antinomi vulgo audiunt in Anglia, mentem bene explicare circa 
applicationem redemtionis, et Christi.”

114   Cooper, Fear and Polemic, 1; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 49. 
115   Pederson, Unity in Diversity, 82; McKelvey, “Eternal Justification”, 235.
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Animadversiones bespreekt hij de opvattingen van degenen die van het 
evangelie een nieuwe wet maken en hij specificeert deze mening door 
vier karakteristieken te geven over de relatie tussen geloof en rechtvaar-
diging.116

Carl Trueman stelt dat beide benamingen niet werkelijk zinvol zijn.117 
Dat moet echter als een te snelle conclusie worden beschouwd. Het is 
inderdaad niet de taak van de historicus om, terugziende op de zeven-
tiende eeuw, vast te stellen dat sommige opvattingen in normatief opzicht 
antinomiaans of neonomiaans zijn en sommige personen als anti- of neo-
nomiaan dienen te worden aangemerkt. Tegelijk is het niet mogelijk de 
benamingen weg te laten uit een historisch onderzoek als dit.118 De zeven-
tiende-eeuwse participanten in het debat gebruiken zelf de benamingen; 
de begrippen behoren dan ook tot het historische vocabulaire. Dat dege-
nen die als anti- of neonomiaan worden bestempeld zelf die aanduiding 
niet aanvaarden, is in veel gevallen niet omdat hun opvattingen verkeerd 
worden weergegeven, maar omdat men vindt dat hun opvattingen door 
de tegenstander ten onrechte als afkeurenswaardig en onwaar worden 
aangemerkt.119

Nog een reden om de betreffende aanduidingen te gebruiken is dat 
aanduiding antinomianisme gedurende de zeventiende eeuw wordt 
gebruikt om een afzonderlijke positie aan te duiden, die (volgens veel 
gereformeerde theologen) van de orthodoxe opvatting moet worden 
onderscheiden. Veelzeggend is dat tijdens de Westminster Assembly wordt 
gediscussieerd over de kwestie of het antinomianisme als een dwaling of 

116   Witsius, Animadversiones, 132–138. De vier dwalingen zijn: 1. zij sluiten onder de 
benaming van geloof ook de hoop op vergeving en op de liefde van God in en ook de 
droefheid over de zonde. 2. Zij stellen dat het geloof komt in de plaats van de vol-
maakte gehoorzaamheid die het wettische verbond eiste. 3. Zij beschouwen het 
geloof als een daad volgens een voorschrift. 4. Zij stellen dat deze voorwaarde van ons 
door het evangelie wordt vereist.

117   Trueman, “Reformed Orthodoxy in Britain”, 280: “… ‘neonomianism,’ a term no 
more helpful than antinomianism”.

118   Collinson, The Reformation, 14: “It is not, after all, so easy to change the terminolog-
ical and periodical structures within which we historians operate, although they 
must not be allowed to become airtight boxes in which we cease to think.”

119   Voor antinomianisme en neonomianisme geldt gewoonlijk wat Martin opmerkt over 
het puritanisme, Martin, Milton, 32–33: “Abandoning [the term ‘puritanism’] would 
also do a grave disservice to the seventeenth-century men and women […]. Even as 
a term of opprobrium the label remains useful, for […] the actual difference between 
Puritan caricature and sympathetic description is largely one of perspective: contem-
poraries did not disagree over what Puritans believed but over the value, negative or 
positive, of those beliefs.”
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als een ketterij moet worden aangemerkt.120 Samuel Young (fl. 1695), die 
anoniem het antinomianisme bestrijdt, vindt dat Crisps boodschap 
gevaarlijker en vloekwaardiger is dan die van Faustus Socinus (1539-
1604).121 Dat laat zien dat men het antinomianisme zeker niet als een toe-
laatbare variant van de gereformeerde leer wenst aan te merken. Hier 
geldt dus voor de historicus de taak van seeing things their way.

Over de vraag welke opvattingen kenmerkend en beslissend zijn om 
van antinomianisme te spreken, verschillen uiteraard de meningen. Bax-
ter schroomt niet zelfs Anthony Burgess van antinomianisme te beschul-
digen, alhoewel Burgess zelf daartegen heeft gepubliceerd.122 Ook de felle 
tegenstander van het antinomianisme Samuel Rutherford wordt ervan 
beschuldigd antinomiaan te zijn.123 Dit neemt echter niet weg dat som-
mige auteurs – bijvoorbeeld John Eaton, Tobias Crisp, Samuel Richardson 
(fl. 1643-1658), John Saltmarsh, Henry Denne (1606-c.1660) – gewoon-
lijk als antinomianen worden aangemerkt. De Westminster Assembly bij-
voorbeeld publiceert een lijst van auteurs en hun boeken die worden 
veroordeeld.124 Kortom – het is nodig in dit onderzoek het begrip antino-
mianisme (en ook neonomianisme) te gebruiken, niet allereerst omdat 
het concepten zouden zijn die de onderzoeker niet missen kan, maar 
omdat het historische aanduidingen zijn die in de zeventiende eeuw wor-
den gebruikt. Ze kunnen dan ook niet worden geëlimineerd in een onder-
zoek dat plaatvindt volgens het uitgangspunt “seeing things their way”.

120   Of het geoorloofd is het antinomianisme als een ketterij te duiden, is onder andere 
van belang voor de vraag wat men van het parlement kan verwachten. Als het anti-
nomianisme inderdaad als ketterij moet worden aangemerkt, betekent dit niet alleen 
dat de kerk haar geestelijke middelen van overtuigen en tucht moet inzetten ter 
bestrijding, maar dat er ook op de burgerlijke overheid de plicht rust met de publieke 
middelen van straf en bestrijding de antinomiaanse invloeden te onderdrukken. Zie 
Van den Brink, “Schade aan de leer van vrije genade”, 110–111; Gamble, “Westmin-
ster Assembly against Antinomian Soteriology”, 153–174. Zie ook noot 104-105.

121   Young, Censure of Pamphlets, 9: “I say it again on mature thoughts, Socinus preached 
not more dangerous, more damnable Doctrine, than Dr. Crisp.”

122   Zie voor Baxters beschuldiging van antinomianisme aan het adres van Owen en Bur-
gess: Owen, Works, 12:593. Burgess publiceert tegen het antinomianisme o.a. Bur-
gess, Vindiciae Legis; Burgess, Doctrine of Justification. 

123   Coffey, Politics, 135; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 49.
124   Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 5:23: “The names of some bookes complained 

of[:] The Honycombe. Christ alone exalted. The dangerous dead faith. A sermon 
upon Rev. 3:18. The Doctrine and conversation of John the Baptist. The names of the 
persons complained of Mr Randall. Mr Batte. Mr Lancaster. Mr Symson of Algate. 
Mr Haydon. Mr Emerson Mr Erbury Mr Towne. Mr Den.” De afgevaardigde John 
Lightfoot vermeldt in zijn dagboek dezelfde titels en auteurs; zie Lightfoot, Works of 
Lightfoot, 13:9.
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Diverse bestrijders van het antonomianisme maken onderscheid tus-
sen leerstellig en praktisch antinomianisme.125 Praktisch antinomianisme 
staat voor daadwerkelijke losbandigheid en wetteloosheid, het leerstellig 
antinomianisme is een dogmatische opvatting waarin de betekenis van 
de wet wordt geminimaliseerd.126 Met deze onderscheiding erkennen de 
antagonisten dat veel antinomianen een godzalig leven leiden, maar dat 
dit hun bezwaren tegen de antinomiaanse opvattingen niet wegneemt. In 
deze studie zal het gaan over het leerstellig antinomianisme. Als het alge-
meen aanvaarde kenmerk van het antinomianisme geldt de overtuiging 
dat Christus de wet zo volkomen heeft vervuld door zijn gehoorzaam-
heid, dat de gelovigen niet meer “onder de wet” zijn. Hun tegenstanders 
erkennen dit ook als het gaat om de veroordelende kracht van de wet, 
maar niet wat het verplichtende en voorschrijvende karakter van de wet 
betreft. Dat onderscheid maken de antinomianen echter gewoonlijk 
niet.127

In dit boek zullen de benamingen antinomianisme en neonomianisme 
in neutrale zin worden gebezigd, dus niet in de pejoratieve zin die het 
gebruik in de zeventiende eeuw kenmerkt. Personen zoals Tobias Crisp, 
John Eaton, John Saltmarsh en Isaac Chauncy die door anderen van anti-
nomianisme worden beschuldigd, zullen zodoende als antinomianen wor-
den aangemerkt. George Bull, Richard Baxter, William Cave (1637-1713), 
Daniel Williams en William Lorimer (1640/1-1722) die van neonomia-
nisme worden beschuldigd, zullen als neonomiaan worden bestempeld.128 

125   Sedgwick, Antinomianism Anatomized, 29–30: “… learn that there are two sorts of 
Antinomians. One Doctrinall […] Another practicall”. Burgess, Vindiciae Legis, 273–
274: “… a two-fold Antinomianism: one in life and practice, the other in doctrine”. 
Evenzo Binning, Works, 180: “… either in opinion or practice …” Ook in de secundaire 
literatuur wordt dit onderscheid aangebracht: Daniel, “Gill and Antinomianism”. 171; 
Toon, Hyper-Calvinism, 28; Van den Brink, “Comrie en het antinomianisme”, 114; Van 
den Brink, Witsius en het antinomianisme, 12; Van den Brink, “Calvin, Witsius and the 
Antinomians”, 230; Muller, “‘Reception of Calvin’”, 271.

126   Door deze onderscheiding te maken, wordt duidelijk dat een eventuele beschuldiging 
van antinomianisme niet als laster kan worden terzijde gesteld met het argument dat 
de betreffende persoon geen bandeloos leven leidt; contra Nuovo, Christianity, Anti-
quity, and Enlightenment, 32: “… since [the antinomians] did not advocate law-
lessness, [antinomianism] is rather an odious label than a proper description of their 
doctrine or their mode of life.”

127   Vgl. Trueman, “Reformed Orthodoxy in Britain”, 278: “[Antinomianism’s] critics saw 
it as essentially emphasizing the objective work of Christ to such an extent that the 
moral imperatives of the Christian life were completely undermined.”

128   Strikt genomen zou elke keer dat de aanduidingen in deze zin worden gebruikt, de 
benamingen tussen aanhalingstekens (dus als “antinomiaan” en “neonomiaan”) moe-
ten worden weergegeven, om duidelijk te maken dat de aanduiding niet de opvatting 
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Omdat, zoals duidelijk zal worden gemaakt, zowel de antinomianen als de 
neonomianen opvattingen huldigen die door de meesten van hun gerefor-
meerde tijdgenoten niet worden aanvaard, wordt met regelmaat gesproken 
over de positie van “de meeste gereformeerde theologen”. Voor deze aan-
duiding is gekozen om daarmee recht te doen aan het gegeven dat de 
besproken antinomianen en neonomianen in historisch opzicht evengoed 
tot het gereformeerd protestantisme behoren (ze zijn niet rooms-katholiek 
of luthers maar gereformeerd) hoewel zij systematisch-theologisch bezien 
afwijkend zijn. Door te spreken over “de meeste gereformeerde theologen” 
wordt de suggestie voorkomen dat antinomianen en neonomianen bij 
voorbaat in normatieve zin als ongereformeerd worden beschouwd.129

1.4.5. Gebruikte teksten
De primaire teksten die van belang zijn voor dit onderzoek zijn divers 
van aard. Bijna alle teksten waarnaar wordt verwezen, zijn gepubliceerde 
teksten. Van manuscripten en (ongepubliceerde) brieven is weinig 
gebruik gemaakt. Dit heeft te maken met het publieke karakter van het 
debat: het oogmerk van deze studie is niet de opvattingen van één 
bepaalde persoon zo grondig mogelijk te analyseren, maar te analyseren 
hoe de diverse personen het inhoudelijke gesprek met socinianen, armi-
nianen, antinomianen en neonomianen zijn aangegaan. Dit gesprek vond 
plaats door middel van gedrukte geschriften, en om die reden vormen de 
gedrukte boeken en pamfletten de belangrijkste bron voor dit onderzoek.

Er is gebruik gemaakt van de meest relevante primaire teksten, zonder 
uiteraard uitputtend te zijn. Sommige auteurs zijn (zeer) uitvoerig geraad-
pleegd, namelijk degenen die in een of beide van twee categorieën wor-
den ondergebracht: de eerste categorie betreft auteurs die expliciet hebben 
geschreven over de vraagstukken van voldoening, toerekening, straf en 
vergeving. Hierbij valt te denken aan Faustus Socinus, Hugo Grotius, 
Johannes Crellius (1590-1633), John Owen (1616-1683), Andreas Essenius 

van de auteur van deze studie weergeeft maar de beoordeling van bepaalde zeven-
tiende-eeuwse schrijvers. Omdat dit typografisch niet fraai is, is daarvan echter afge-
zien. Hetzelfde geldt overigens voor typeringen als puritein, rooms-katholiek, 
sociniaan, arminiaan, etc.

129   Ongeveer dezelfde kwestie speelt bij de vraag of Arminius wel of niet als gerefor-
meerd theoloog dient te worden aangemerkt. William den Boer bepleit “het reforma-
torisch karakter van zijn theologie”, Den Boer, “Duplex amor Dei”, 204,318; Den 
Boer, God’s Twofold Love, 207–208,324; Den Boer, “‘Cum Delectu,’” 82–86. Het gege-
ven dat Arminius in historisch opzicht gereformeerd was (hij was predikant in 
Amsterdam en hoogleraar in Leiden) betekent echter niet dat hij in confessioneel 
opzicht ook als gereformeerd moet worden beschouwd, aldus Muller, “Arminius and 
Reformed Tradition.”
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(1618-1677), Petrus de Witte (1622-1669) en Edward Stillingfleet (1635-
1699). De tweede categorie betreft de auteurs die over het antinomia-
nisme hebben geschreven. Voorbeelden van schrijvers uit de tweede 
antinomiaanse controverse zijn Anthony Burgess (1600-1663), Samuel 
Rutherford, Richard Baxter en Tobias Crisp (1600-1643). Uiteraard 
komen vooral ook de betrokkenen in de derde controverse ter sprake, 
zoals Daniel Williams, Isaac Chauncy en Stephen Lobb (1647?-1699). 
Ook zijn er Nederlandse auteurs die over het antinomianisme hebben 
gepubliceerd, zoals Johannes Hoornbeek, Melchior Leydecker (1642-
1712), Johannes Hulsius en uiteraard Herman Witsius.

Een met enige regelmaat gehoorde opmerking is dat Crisps preken (de 
enige geschriften die hij heeft nagelaten) niet mogen worden geanaly-
seerd alsof het academische uiteenzettingen zijn. Ze behoren tot een 
ander genre en om die reden kunnen er geen stellige conclusies over zijn 
dogmatische positie aan worden ontleend.130 Dit is echter een visie die bij 
nadere overweging niet staande kan blijven. Er zijn namelijk veel meer 
dogmatische werken gepubliceerd die de neerslag zijn van preken. Illus-
tratief is hier The True Doctrine of Justification (1648) van Anthony Bur-
gess, een geschrift dat dertig preken tegen het antinomianisme bevat, 
gehouden in Lawrence Jewry te Londen.131 Daarvoor had hij reeds 30 
andere preken tegen het antinomianisme gehouden die als Vindiciae 
Legis (1646) zijn gepubliceerd.132 En niet minder dan honderd Londense 
predikanten dragen op aan Thomas Edwards (1599-1647) wekelijks te 
preken in Christ’s Church, en zich in deze preken strikt te richten op de 
dwalingen van anabaptisten en antinomianen.133 Er zijn meer voorbeel-
den te geven van preken die een sterk dogmatisch of elenchisch karakter 
hebben – te denken valt aan de preken die voor het Parlement gehouden 
worden of aan de preken uitgegeven als Morning Exercises at Cripple 
Gate.134 Thomas Jacomb (1623-1687) wijst erop dat veel christenen geen 
polemische verhandelingen lezen, maar wel de preken waarin dezelfde 
zaken aan de orde komen. Ook zijn eigen geschrift Several Sermons  
 

130   Allison, The Rise of Moralism, 172; Daniel, “Hyper-Calvinism”, 60; Pederson, Unity in 
Diversity, 237–238.

131   De derde uitgave in 1655 is de definitieve versie; deze is voor dit onderzoek geraad-
pleegd, Burgess, Doctrine of Justification.

132   Burgess, Vindiciae Legis.
133   Aldus Baillie, Letters and Journals, 2:215–216.
134   De preken gehouden gedurende 1659-1689 zijn in de 19e eeuw in 6 banden uitgege-

ven als Nichols, Morning Exercises.
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(1672) over Romeinen 8:1-14 is daarom de directe neerslag van een 
serie preken.135 

Daarbij komt dat Crisp in zijn preken expliciet aandacht geeft aan vra-
gen die in dit onderzoek aan de orde zijn. Hij bespreekt de definitie van 
toerekening, de verhouding van zonde en schuld, het verschil tussen vol-
doening en betaling en de vraag naar de proportionaliteit van de straf. Dit 
laat zien dat het onjuist zou zijn deze of vergelijkbare geschriften buiten 
het onderzoek te laten, alleen omwille van het feit dat zij niet tot het genre 
van de academische literatuur behoren.

1.5. Structuur van dit onderzoek
Dit onderzoek kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 wordt de histo-
rische context geschetst van de Engelse antinomiaanse controverse in 
1690-1700. Er vindt een bespreking plaats van de historische achtergron-
den van het antinomianisme en neonomianisme in de zestiende en 
zeventiende eeuw, de discussiepunten, de geschriften en de chronologi-
sche ontwikkeling in het debat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
de Nederlandse theoloog Herman Witsius die met zijn Animadversiones 
Irenicae (1696) op verzoek van de strijdende partijen een bemiddelings-
poging onderneemt.

Hoofdstuk 3 en 4 richten zich op het concept van de toerekening. In 
hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe vanaf de Reformatie aan het begin van 
de zestiende eeuw er een voortgaande ontwikkeling is geweest in de 
interpretatie van dit begrip, tot aan het einde van de zeventiende eeuw als 
het antinomiaanse conflict plaatsvindt. Vanwege de consequenties die 
sociniaanse en arminiaanse theologen aan het begrip imputatio verbin-
den, vindt er onder gereformeerde theologen een verdergaande specifica-
tie en wijziging plaats in hun duiding van de toerekening. De conceptuele 
veranderingen die gaandeweg plaatsvinden, zijn van groot belang om de 
strijd tussen antinomianisme en neonomianisme te begrijpen. Afhanke-
lijk van op welke fase in deze ontwikkeling men teruggrijpt en zich 
beroept, hebben de diverse betrokkenen een andere visie op wat er onder 
toerekening moet worden verstaan.

Hoofdstuk 4 schetst welke systematische duidingen van de toereke-
ning er in de tweede helft van de zeventiende eeuw in het gereformeerde 
protestantisme zijn. Er kunnen drie visies op de toerekening worden 
onderscheiden, aangeduid met de namen van representatieve vertegen-

135   Jacomb, Romans, [ix, xii]: “It contains what I preach’d. […] I observe that many pri-
vate Christians will read over those Controversies in a Sermon, which they care not 
to read in Treatises professedly penn’d about them.”
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woordigers: de positie van Piscator, de positie van Wotton en de positie 
van Owen. Ook komt de vraag aan de orde of de antinomianen een eigen 
visie hebben, die niet bij een van de drie genoemde kan worden onderge-
bracht en als een zelfstandige positie moet worden aangemerkt.

Hoofdstuk 5 bespreekt de vraag naar de wetshandhaving. Het onder-
werp van de wet is van belang, omdat neo- en antinomianen de andere 
partij verwijten een verkeerde visie op de wet te hebben (zie § 1.1). God 
heeft gedreigd dat er straf volgt bij wetsovertreding (Genesis 2:16-17). Als 
Hij de wet handhaaft, lijkt strafvoltrekking jegens de zondaar onvermij-
delijk. Hoe kan God niettemin de (gelovige) zondaar ongestraft laten en 
vrijspreken? Sommigen, zoals Socinus en Grotius, stellen dat God beslo-
ten heeft tot afschaffing (abrogatio) of buitenwerkingstelling (dispensatio) 
van de wet. De meeste gereformeerde theologen in de zeventiende eeuw 
stellen dat God de wet handhaaft en door middel van toerekening de straf 
overdraagt op Christus, zodat enerzijds de zondaar ongestraft blijft maar 
niettemin de zonde wordt gestraft (namelijk aan Christus). In dit hoofd-
stuk komt ter sprake hoe de toerekening van de zonden aan Christus 
samenhangt met de legitimiteit van strafoverdracht, en dus ook met wets-
handhaving.

Hoofdstuk 6 laat zien hoe verschillen in de visie op toerekening 
(hoofdstuk 3-4) en wetshandhaving (hoofdstuk 5) doorwerken in de con-
ceptuele duiding van straf en vergeving. Socinus bijvoorbeeld wijst de 
toerekening af en acht daarmee ook strafoverdracht onmogelijk. Veel 
gereformeerde theologen stellen dat de zonden wel aan Christus worden 
toegerekend en dat de strafoverdracht daarmee is gelegitimeerd. Grotius 
erkent geen toerekening maar wel strafoverdracht. Strafoverdracht zon-
der toerekening acht hij mogelijk door geen retributieve rechtvaardiging 
van de straf te hanteren (zoals Socinus en veel gereformeerde theologen) 
maar een consequentialistische rechtvaardiging. Ook de samenhang tus-
sen toerekening en vergeving wordt in dit hoofdstuk onderzocht.

In de vraag naar de proportionaliteit van de straf komen allerlei aspec-
ten uit de voorgaande hoofdstukken samen. Daarom zal hoofdstuk 7 
ingaan op de noties van rechtvaardigheid en proportionaliteit. De toereke-
ning van de zonden aan Christus impliceert dat de omvang van de straf die 
Hij draagt, proportioneel is aan de toegerekende overtredingen. Volgens 
Socinus is dit onmogelijk, omdat Christus dan eeuwig gestraft zou moeten 
worden. Grotius en veel gereformeerde theologen repliceren door te onder-
scheiden tussen aritmetische en geometrische proportie, volgens respectie-
velijk commutatieve en distributieve rechtvaardigheid. Aansluitend wordt 
bezien welke visie neo- en antinomianen hebben op de mate van de straf 
die Christus plaatsvervangend heeft moeten ondergaan. 
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Hoofdstuk 8 draagt het opschrift “Synthese en relevantie”. Allereerst 
worden de resultaten van het onderzoek bondig gepresenteerd, zowel 
voor het dogmahistorische onderzoek van het antinomianisme, alsook 
voor het terrein van het historisch onderzoek en voor de daarvoor 
geschikte methodologie. Vervolgens wordt ingegaan op de relevantie van 
het onderzoek voor andere terreinen dan de (dogma)geschiedenis, voor-
namelijk voor de systematische theologie.
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HOOFDSTUK 2 
De antinomiaanse controverse  

(1690-1700) in context

2.1. Inleiding
De antinomiaanse controverse in de jaren 1690-1700 vindt bepaald niet 
in het luchtledige plaats. Het is van belang zicht te hebben op de context 
van het conflict, mede om te begrijpen waarom Witsius, als buitenlands 
theoloog, besluit zich over de geschilpunten uit te spreken. 

Welke kerkelijke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in de jaren 
voorafgaande aan het conflict? De decennia sinds de Westminster Assem-
bly (1643-1653) hebben in kerkelijk opzicht uitzonderlijk grote verande-
ringen laten zien. De Assembly kwam samen om na te denken over een 
nieuwe vorm van kerkregering en over de nadere reformatie van de kerk.1 
Maar wanneer na Cromwells dood in 1659 zijn zoon Richard hem 
opvolgt, moet deze de loyaliteit van het leger ontberen. In 1660 wordt de 
monarchie hersteld als Charles II (1630-1685) tot koning wordt gekroond. 
Daarmee komt een einde aan de periode van het interregnum (1649-
1660). Het herstel van de monarchie (aangeduid als de Restoration) heeft 
directe gevolgen voor de kerk. In 1661-1665 wordt de Clarendon Code 
vastgesteld, die uit vier onderdelen bestaat.2 Allereerst is er de Corpora-
tion Act, die vereist dat allen met een overheidsambt deelnemen aan de 
communie in de Anglicaanse kerk. Wie dit weigert, wordt uitgesloten van 
elke publieke functie. De Act of Uniformity, vervolgens, stelt het gebruik 
van The Book of Common Prayer in de eredienst verplicht. Meer dan 2000 
predikanten weigeren dit, waarop zij uit de Anglicaanse kerk worden 
gezet – een gebeurtenis die wordt aangeduid als the great ejection. Deze 
predikanten worden aangeduid als de nonconformisten of de dissenters.3 

1    Letham, Assembly, 30–31; Van Dixhoorn, “Reforming the Reformation”; Van Dix-
hoorn, Minutes and Papers; Letham, Assembly, 30–31; Van Dixhoorn, “Reforming the 
Reformation”; Van Dixhoorn, Minutes and Papers.

2   Griffiths, Religion and Learning, 21–46; Key, “Clarendon Code”; Schochet, “Failure of 
Comprehension”, 176. 

3   Spurr, “Later Stuart Puritanism”, 90. Zie ook Watts, The Dissenters. Wanneer in het ver-
volg over nonconformisten wordt gesproken, worden daarmee allereerst deze gerefor-
meerde nonconformisten bedoeld, dus de presbyterianen en de independenten, al 
behoren ook de quakers en rooms-katholieken tot de nonconformisten. De meeste 
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De volgende maatregel is de Conventicle Act (1664); deze wet verbiedt dat 
er meer dan vijf mensen mogen samenkomen, waardoor de nonconfor-
misten worden belemmerd in religieuze samenkomsten bijeen te komen. 
De Five Mile Act ten slotte verbiedt aan nonconformistische voorgangers 
te verblijven binnen een straal van vijf mijl (8 km) ten opzichte van de 
woonplaats waar zij voorafgaande aan the great ejection hun ambt hadden 
vervuld.

Charles II overlijdt in 1685. Zijn broer James volgt hem op als koning 
James II. James II is echter reeds voordien tot het rooms-katholicisme 
overgegaan, en op de tweede zondag na zijn kroning gaat hij openlijk ter 
mis.4 Er ontstaat een complexe situatie: iemand die tot de Roomse kerk 
behoort en dus geen lid is van de Anglicaanse kerk, is niettemin het hoofd 
van diezelfde kerk. 

Eén van de maatregelen die James II reeds spoedig neemt, is dat hij de 
Corporation Act ongedaan maakt, die sterk anti-rooms van karakter is. 
Aan 68 nieuwe rooms-katholieke officieren verleent hij dispensatie, zodat 
zij de Corporation Act niet behoeven te ondertekenen. Wanneer het par-
lement protesteert tegen de verleende ontheffing, beroept James II zich 
op zijn gezag als monarch.5 In 1687 stelt hij de sanctie zelfs geheel buiten 
werking. De parlementaire weerstand hiertegen beantwoordt hij door het 
parlement te ontbinden. Velen beschouwen dit als een bewijs dat hij 
voornemens is de absolute monarchie in Engeland in te voeren.6 De 
gedachte lijkt gerechtvaardigd dat James II de situatie in Frankrijk als een 
lichtend voorbeeld ziet: een sterke monarch, die niet door een parlement 
wordt gehinderd, en die de rooms-katholieke godsdienst ten dienste 
staat.7

De zorgen lopen zo hoog op dat een aantal Anglicaanse bisschoppen 
aan de Nederlandse prins Willem III (1650-1702) vraagt hen te hulp te 

independenten accepteren de benaming dissenters; de presbyterianen wijzen die 
bewoording echter gewoonlijk af en kiezen voor nonconformists. Spurr, English Puritan-
ism, 131–132.

4   Wagenaar, Vaderlandsche historie, 15:297; Carpenter, Compton, 81.
5   Troost, Willem III, 178.
6   Ibid., 177–180.
7   Carpenter, Compton, 59: “… in the eyes of those who admired Louis XIV, parliaments 

seemed relics of a feudal and barbaric past. Such institutions were in fact fast disappear-
ing over Europe, and the Renaissance monarch, himself symbolising the unity of his 
people, seemed to be a more efficient guarantor of law and order – and it was law and 
order which most people wanted. But the prestige and policy of the French monarchy 
seemed to support the argument that the new pattern of kingship needed the Roman 
Catholic religion, perhaps in a Gallican form, for its support. Protestantism […] was 
regarded as being ‘insolent to princes’, and to have nurtured in rebellion.”
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schieten. Willem is getrouwd met Mary Stuart (1662-1694) en heeft dus 
banden met het Engelse koningshuis. Zo vindt in 1689 de Glorious Revo-
lution plaats: de Nederlandse prins wordt koning van Engeland en zijn 
vrouw Mary wordt koningin.8 Eén van de eerste wetten die het konink-
lijke paar uitvaardigt, de Act of Toleration, geeft aan de nonconformisten 
de vrijheid hun godsdienst naar eigen inzicht vorm te geven.9 De Act of 
Toleration geeft weliswaar nieuwe vrijheden aan de nonconformisten, 
maar zij zijn en blijven tweederangsburgers. De Corporation Act blijft van 
kracht, zodat burgerlijke ambten nog steeds alleen openstaan voor de 
leden van de Anglicaanse kerk – slechts blijven zij gevrijwaard van de 
uitvoering van de gedreigde straf.10

De Glorious Revolution biedt niettemin een mogelijkheid voor de 
nonconformisten, die zij sinds 1662 niet meer hebben bezeten: een eigen 
theologische opleiding voor toekomstige predikanten. Wat door de Cla-
rendon Code onmogelijk was, komt nu weer in het verschiet.11 Om dit 
mogelijk te maken, zoeken de groeperingen van presbyterianen en inde-
pendenten toenadering tot elkaar. Hoewel zij verschillen in opvatting 
over de beste vorm van kerkregering, worden er pogingen ondernomen 
een gezamenlijke dogmatische verklaring op te stellen, die als uitgangs-
punt voor een theologisch seminarie kan dienen. Zeker voor de indepen-
denten is het van groot belang grip te hebben op de opleiding van de 
voorgangers: independente gemeenten mogen immers zelf hun voorgan-
gers kiezen.12 Er wordt daarom in maart 1691 een document opgesteld, 
de Heads of Agreement assented to by the United Ministers in and about 
London, waarin de overeenkomsten worden vastgelegd betreffende 
diverse punten van kerkregering.13 Vervolgens wordt op 6 april 1691 de 

8   Bastiaanse en Bots, Glorieuze revolutie; Israel, “The Dutch Role in the Glorious Revolu-
tion”; Van den Berg, “Dutch Calvinism.”

9   De tekst van de Act of Toleration is te vinden in Jones, Protestant Nonconformist Texts, 
397–400. Confer Mews, The Digest of English Case Law Containing the Reported Deci-
sions of the Superior Courts, 106: “The 1 Will. & M. sess. 1, c. 18, s. 4, exempting persons 
who shall take the oaths and subscribe the declaration there mentioned, from prosecu-
tion in the ecclesiastical court for nonconformity to the Church of England, extends not 
only to lay persons, but to clergymen who, after being ordained, dissent from the 
church.”

10   Schochet, “Failure of Comprehension”, 177; Spurr, “Later Stuart Puritanism.”
11   Walker, Creeds and Platforms, 445; Spurr, “Later Stuart Puritanism”, 98–99.
12   Thomas, “The Break-Up of Nonconformity”, 37 verwijst naar Baxter, Everlasting Rest, 

187: “O if you knew the weakness of poor people and how apt they are to be deceived 
you would not give deceivers liberty to do their worst.” 

13   Voor de Heads of Agreement, zie Walker, Creeds and Platforms, 455–462. Een samen-
vatting is aanwezig in Jones, Protestant Nonconformist Texts, 400–403. Voor de diverse 
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zogeheten Happy Union tussen presbyterianen en independenten een feit. 
Op drie predikanten na onderschrijven alle nonconformistische predikanten 
te Londen de overeenkomst.14 De bedoeling van de Happy Union is dat er een 
gemeenschappelijk fonds (common fund) komt waarmee studenten worden 
geholpen, de opleiding bekostigd en predikanten financieel worden 
gesteund.15 De Happy Union is echter geen lang leven beschoren. De samen-
werking zal stuklopen op de discussie die ontstaat over het antinomianisme.16 

2.2. Het verloop van de antinomiaanse controverse 1690-1700
In 1690 vindt de heruitgave plaats van Christ Alone Exalted, de preken 
van Tobias Crisp.17 Het zijn dezelfde preken die bijna vijftig jaar daarvoor 
veel hadden bijgedragen aan de tweede antinomiaanse controverse.18 De 
heruitgave bevat een voorwoord van Samuel Crisp, zoon van de overle-
den schrijver. Hij voegt acht tot dan toe onuitgegeven preken toe en hij 
vindt twaalf predikanten bereid te verklaren dat deze nieuw uitgegeven 
preken metterdaad aan Tobias Crisp moeten worden toegeschreven. In 
zijn voorwoord bekritiseert hij Richard Baxter en diens theologie heftig. 
Bovendien geeft hij in 1691 een verhandeling uit onder de titel Christ 
made Sin, waarin hij de naam van een andere vooraanstaande predikant 
noemt, Daniel Williams.19 Omdat Samuel Crisp hem persoonlijk heeft 
genoemd en aangevallen, acht Williams het geoorloofd te reageren.20 Dat 
doet hij met Gospel-Truth Stated and Vindicated (1692), waarin hij 22 
antinomiaanse misvattingen opsomt en weerspreekt.21 De congregationa-

edities, zie Walker, Creeds and Platforms, 440–441. De Heads of Agreement hebben 
grote invloed uitgeoefend in de kerk van New England, ibid., 444–445.

14   Williams, “Answer to Report”, 4:323; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:306. Zie 
tevens Thomas, “The Break-Up of Nonconformity”; Ramsey, “Witsius and Dissenters”, 
144. De drie predikanten zijn Nathanael Mather, Thomas Cole en Richard Taylor: Wil-
liams, “Answer to Report”, 4:323.

15   Walker, Creeds and Platforms, 445; Gordon, Freedom after Ejection, 158–167; Thomas, 
“The Break-Up of Nonconformity”, 36–37.

16   Een history of the union wordt gepubliceerd door Taylor, History of the Union. Taylor is 
overigens één van de drie personen die weigerden de heads of agreement te onderte-
kenen, zie noot 14.

17   Crisp, Christ Alone Exalted.
18   De titel staat op de lijst waarvan de Westminster Assembly besluit dat ze moeten wor-

den verbrand, zie hoofdstuk 1 noot 124.
19   De verwijzing naar Williams is te vinden in Crisp, Christ Made Sin, xix. Voor biogra-

fische gegevens over Williams, zie Evans, “Funeral Sermon”; Wykes, “Williams”; Van 
den Brink, Witsius en het antinomianisme, 42–44; Wykes, “Role of Williams”.

20   Williams, “Defence”, 3:278. 
21   Williams, Gospel-Truth Stated and Vindicated. Verwijzingen naar Gospel-Truth vinden 

in deze studie plaats naar een latere editie: Williams, “Gospel-Truth”.
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list Isaac Chauncy antwoordt daarop met Neonomianism unmask’d, 
waarin hij dezelfde 22 punten verdedigt.22 Chauncy geeft zijn boek de 
vorm van een gesprek tussen Antinomian, Neonomian en Calvinist. In dit 
boek beschuldigt Chauncy Williams ervan een neonomiaan te zijn. Met 
deze wederzijdse betichtingen van anti- en neonomianisme is de derde 
antinomiaanse controverse een feit.

De discussie over de dogmatische meningsverschillen heeft invloed 
op de Happy Union. Williams vindt zestien presbyterianen bereid in het 
voorwoord van zijn Gospel-Truth te verklaren dat hij de opvattingen van 
Crisp correct heeft weergegeven; in de tweede druk die hetzelfde jaar ver-
schijnt, is het aantal zelfs tot 49 uitgebereid.23 De independenten vatten 
daarom, niet verwonderlijk, Williams’ geschrift op als een presbyteri-
aanse verklaring die tegen hen als independenten is gericht.24 Robert 
Traill (1642-1719) versterkt de suggestie dat de breuklijn samenvalt met 
de ecclesiologische partijen: anoniem publiceert hij een pamflet over de 
rechtvaardiging door het geloof, waarin hij niet alleen Williams en diens 
geschrift bekritiseert maar de volledige groep van presbyterianen.25 Met 
de publicatie van Traills geschrift wordt de hoop op een broederlijke 
samenspreking tussen independenten en presbyterianen definitief de 
bodem ingeslagen.26 

Zes independenten komen vervolgens met een beschuldiging van 
heterodoxie aan het adres van Williams. Volgens hen leert Williams dat 
de sanctie van de wet is afgeschaft en verbastert hij het evangelie tot een 
nieuwe wet.27 Isaac Chauncy brengt dit document in op de vergadering 
van de verenigde predikanten, en meldt dat, wat wat de independenten 
betreft, de Happy Union verbroken is, waarna hij de vergadering verlaat.28 
Nathanael Mather (1631-1697) houdt twee preken waarin hij Williams 
aanvalt en hem als een semi-sociniaan bestempelt.29 

22   Chauncy, Neonomianism Unmask’d. Over Chauncy, zie Spivey, “Chauncy”.
23   Taylor, History of the Union, 9; Walker, Creeds and Platforms, 451; Thomas, “The 

Break-Up of Nonconformity”, 46.
24   Taylor, History of the Union, 6–7; Walker, Creeds and Platforms, 451n1.
25   Traill, “Vindication”. 
26   Calamy, Abridgement of Baxter’s History, 1:516; Thomas, “The Break-Up of Noncon-

formity”, 46–47.
27   De lijst van beschuldigingen is te vinden in Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 3:96–

97. Mather, Cole en Taylor, die de Heads of Agreement niet hadden ondertekend, beho-
ren allen tot het zestal; Williams, “Answer to Report”, 4:323–324; Taylor, History of the 
Union, 10.

28   Williams, “Answer to Report”, 4:323–324; Taylor, History of the Union, 10.
29   Mather, Righteousness of God, 6,45,75; Williams, “Man Made Righteous”, 4:269; Wykes, 

“Role of Williams”, 132.
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De independent Richard Taylor (-1697) stelt dat niet de opvattingen 
van Tobias Crisp de aanleiding zijn tot de controverse, maar de opvattin-
gen van Daniel Williams.30 Duidelijk is in ieder geval dat de persoon van 
Williams een belangrijke rol speelt. In september 1687 was hij vanuit Ier-
land naar Londen gekomen, en binnen opvallend korte tijd krijgt hij daar 
een belangrijke positie onder de nonconformisten.31 De waardering voor 
zijn opstelling is verschillend. Sommigen beschouwen hem als uitzonder-
lijk begaafd en een krachtig dienaar van het evangelie.32 Anderen echter 
bestempelen hem als een bundeling van trots, gemaaktheid en slechte 
manieren.33 Gedurende de controverse worden de onderlinge verhoudin-
gen nog complexer als Williams in het voorjaar van 1695 wordt beschul-
digd van onzedelijkheid: hij zou een dame hebben betast. Er volgt een 
acht weken durend onderzoek door een commissie, die Williams volledig 
onschuldig verklaart.34

Overigens speelt het karakter van Williams’ belangrijkste opponent 
Isaac Chauncy ongetwijfeld ook een rol. Chauncy is de zoon van Charles 
Chauncy, de president van Harvard College. Hij studeert (vermoedelijk) 
aan Harvard, maar komt vervolgens naar Londen waar hij zich als arts 
vestigt. Daarnaast wordt hij predikant van een kleine gemeente. Een 
populaire prediker is hij echter niet: veel van zijn preken gaan over het 
neonomianisme van Williams en verder vaak over kerkregering. Het 
grootste deel van de gemeente zoekt daarom haar heil elders en Chauncy 
besluit het predikambt neer te leggen.35 Williams is uitermate kritisch over 

30   Taylor, History of the Union, 10: “It was not for Doctor Crisp’s Opinions that they were 
concern’d, as the unthinking Vulgar are made to Believe, by the Invidious and Unchar-
itable Reports of some, who stick not to say any thing when it will serve their Interest 
but that which raised Displeasure in them, was, because the great Truths of the Gospel 
taught by the First Reformers, were craftily Undermined by one Man, who had the 
chief of the Presbyterian Party, to step in as his Seconds, to Abett and Support him in 
his Quarrel.” Lobb laat het aanvankelijk in het midden, Lobb, Peaceable Enquiry, A3: 
“It was (we know) upon the Printing over again Dr. Crisps Works the Offence was 
given, or taken.”

31   Wykes, “Role of Williams”, 129–130.
32   Ibid., 130,136: “His supporters noted ‘those great qualificacons and endowments wch 

he is ...extraordinarily gifted and graced wth more then many others [...] giveing light, 
and instruccon in the great mysterys of the Gospel, building upp of Saints, and bring-
ing in Sinners, and carrying on the worke of Convercon in the world’.”

33   Ibid., 136, een citaat van John Fox: “… the greatest bundle of pride, affectation, and ill 
manners I had ever met with.”

34   Williams, “Postscript”, 4:524–530.
35   Wilson, History of Dissenting Churches, 1:290–291: “Dr. Chauncey was a Divine of 

considerable learning; but rigid in his principles, and very unpopular as a preacher. He 
greatly distinguished himself in the controversy that followed the publication of Dr. 
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de stijl en toon van Chauncy’s Neonomianism Unmask’d. Nog nooit heeft 
hij een geschrift gelezen met zulke beledigende taal, heftige razernij, en 
onbarmhartige veroordelingen.36 Chauncy’s geest was slecht en zijn 
beschuldigingen waren vele, aldus de historici Bogue en Bennett. Als 
Chauncy zich had gehouden aan dezelfde methode als Williams (een hel-
dere formulering van de geschilpunten met vervolgens de argumenten), 
dan was de controverse mogelijk spoedig voorbij geweest.37 Walter Wil-
son, de geschiedschrijver van de dissenters, merkt op dat een onpartijdige 
waarnemer ten onrechte zou denken dat het om zaken van eeuwigheids-
belang ging. De discussie bleef zijns inziens voortbestaan vanwege de 
onwil elkaar te begrijpen.38 

De derde antinomiaanse controverse kan in twee fasen worden ver-
deeld. In de eerste periode staat voornamelijk de discussie over de recht-
vaardiging door het geloof centraal.39 In 1696 komt er echter een nieuw 
facet in de discussie. De independent Lobb stelt dat de controverse terug-
gevoerd kan worden op twee hoofdzaken: de voldoening door Christus 
en de straffende kracht van de wet.40 Williams protesteert dat beide zaken 
ten onrechte door Lobb tegen hem worden ingebracht, en dat ze aanvan-
kelijk geen onderdeel van het debat hebben uitgemaakt.41 Wanneer Lobb 
hem van sociniaanse opvattingen over de voldoening door Christus 

Crisp’s works, by his zeal against Dr. Williams, and what was then called the Neono-
mian doctrine. This he frequently made the subject of his ministry. But what rendered 
him chiefly unpopular, was his frequent preaching upon the order and discipline of 
gospel churches, by which he, at last, preached away most of his people. This deter-
mined him, at length, wholly to quit the ministry.” Zie tevens Spivey, “Chauncy”.

36   Williams, “Defence”, 3:286: “Mr. Chauncy is the Author I here deal with. I have long 
read Books, and from five years old have had no Employment besides my Studies; yea, 
before nineteen I was regularly admitted a Preacher; yet I never met with a Tract par-
allel to his for abusive Language, violent Rage, and uncharitable Censures. Many great 
Divines dissuade me from a Reply, assuring me it was at best needless.”

37   Bogue en Bennett, History, 1:404: “Had this champion followed the method of the 
writer whom he attacked, by fairly stating what were the truths which he held, and the 
errors which he opposed, the controversy must have speedily been terminated; or, at 
least, every one must have seen what was the subject in dispute. But his book, drawn 
up in the form of a dialogue, does not present those clear ideas, that accuracy of defi-
nition, nor that precision of argument, which are adapted to bring controversies to a 
close, or satisfy the minds of the persons engaged. His spirit was bad, and his accusa-
tions against Dr. Williams for heresy were numerous; but they were mostly as weak as 
they were bitter.”

38   Wilson, History of Dissenting Churches, 2:203.
39   Zie de titel van Lobb, Peaceable Enquiry: “… about Justification”.
40   Lobb, Report, A2.
41   Williams, “Answer to Report”, 4:349–350.
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beschuldigt en zich daarvoor beroept op John Edwards (1637-1716) en 
op de bisschop van Worcester, Edward Stillingfleet, wendt Williams zich 
rechtstreeks tot beide godgeleerden met de vraag of zij inderdaad van 
mening zijn dat hij een sociniaanse verzoeningsleer voorstaat. Beiden 
verdedigen Williams tegen de aanklacht van socinianisme.42 Wanneer 
ook Lobb zich vervolgens tot Stillingfleet wendt, krijgt hij van de bisschop te 
horen dat deze zijn visie onbegrijpelijk vindt.43 Stillingfleet verdedigt behalve 
Williams ook Baxter tegen de beschuldiging van socinianisme. 

In het voorjaar van 1695 worden hernieuwde pogingen ondernomen 
om de breuk tussen presbyterianen en independenten te herstellen. In 
feite willen de congregationalisten dat de presbyterianen Williams laten 
vallen, wat zij echter beslist niet doen. Wel komen enkele personen uit elk 
van beide groepen overeen dat ze zullen pogen een gezamenlijke over-
eenkomst op te stellen. In de voorbereidingen voor de overeenkomst stelt 
de independent Lobb een lijst van verschillen op tussen de opvattingen 
van Williams en van William Bates (1625-1699), evenals Williams een 
presbyteriaan.44 Kort hierna wordt een verzoeningsgeschrift opgesteld, 
waarin de presbyterianen expliciet afstand nemen van enkele uitspraken 
die Williams in zijn Gospel-Truth had gedaan.45 Zij sturen deze First Paper 
(zoals het document later zou worden genoemd) naar de independenten, 
die er zeer mee zijn ingenomen.46 Als Williams er echter van hoort, is hij 
verontwaardigd.47 Hij stelt een eigen versie op van een verzoeningsge-
schrift, dat bekend wordt als de Second Paper.48 Vanuit beide papers wordt 
tenslotte een derde versie opgesteld, de Third Paper; deze wordt als offici-
eel stuk vanuit de bijeenkomst van de united ministers verzonden aan de 
independenten. 

Over deze Third Paper zijn de ontvangers echter ontstemd. Zij con-
stateren verschillen ten opzichte van de First Paper, en stellen dat de 
belijdenis van de persoonsverwisseling tussen Christus en de uitverko-

42   Ibid., 4:404–429. Over Edwards, zie Yoo, John Edwards. Over Stillingfleet, zie Till, 
“Stillingfleet”; Stillingfleet, Works, 1:1–46.

43   Stillingfleet, “Two Discourses”. Zie vnl. 364. De brieven van Lobb zijn te vinden in 
ibid., 3:369,371.

44   Deze brief kwam in handen van John Humphrey, die hem publiceerde; Williams rea-
geerde met Williams “Answer to Humphrey”. Zie Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 
25–26; Taylor, History of the Union, 28–29.

45   Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 25–26.
46   Williams, “Answer to Report”, 4:356–357; Taylor, History of the Union, 34. De tekst van 

de First Paper is te vinden in Lobb, Report, 11–15; Taylor, History of the Union, 29–32; 
Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 457–461, ibid., 29–32.

47   Williams, “Answer to Report”, 4:381.
48   Ibid., 4:398–403.
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renen in de Third Paper ontbreekt.49 Er breekt een nieuwe discussie los, 
nu over de vraag of er verschil is tussen een commutation of person en een 
commutation of persons. Williams erkent het laatste, maar wijst het eerste 
af.50 Hij erkent dat Jezus in de plaats van zondaren de straf heeft gedragen, 
maar hij ontkent dat er een zodanige persoonsverwisseling moest plaats-
vinden dat ook de ambten, daden, eigenschappen en kenmerken van 
Christus op de uitverkorenen zouden overgaan en andersom.51 

Vlak voor de eeuwwisseling poogt Williams nog eenmaal de contro-
verse te beëindigen met zijn An End to Discord (1699).52 Gezien het feit 
dat Chauncy in 1700 toch weer een nieuw geschrift uitgeeft (Alexiphar-
macon), moet Williams’ poging als tevergeefs worden beschouwd.53 De 
Happy Union wordt nimmer hersteld, de beide groeperingen richten hun 
eigen financiële fonds op en beleggen afzonderlijke bijeenkomsten (op 
hetzelfde tijdstip) voor hun doordeweekse kerkdiensten.54 

2.3. Achtergronden van het antinomianisme 
In de eerste editie van zijn Gereformeerde Dogmatiek (1908) schrijft Her-
man Bavinck: “Het is te begrijpen, dat dit antinomianisme juist in de 
Geref. kerk zooveel ingang vond; de Geref. heilsorde toont er onmisken-
baar verwantschap mede [….]. Vooral werd dit gevoelen in Engeland 
tegenover het veldwinnend neonomisme met klaarheid ontwikkeld door 
de zoogenaamde antinomianen, maar die beter als antineonomianen 
worden aangeduid.”55 Blijkbaar acht Bavinck in de theologiegeschiedenis 
een verband aanwezig tussen gereformeerde theologie en antinomia-
nisme. Volgens Mark Jones is het antinomianisme vanaf het begin de 
onwelkome gast van de Reformatie.56 

49   Lobb, Report, 4; Williams, “Answer to Report”, 4:362.
50   Williams, “Answer to Report”, 4:374–378,400–401: “Nevertheless we deny, that by a Com-

mutation of Persons there is such a reciprocal Change of Condition betwixt Christ and 
Sinners, or such an imputation, or translation of qualities, as implies, that Christ was as 
sinful as we, and we as righteous as Christ […]; we deny, that Christ came into the room of 
the Elect to repent or believe for them, or that Believers are accounted to have done and 
suffered what Christ did, or that they are justified by the Law of works” (400-401).

51   Zie ook Williams, “Gospel-Truth”, 3:45.
52   Williams, “End to Discord”.
53   Chauncy, Alexipharmacon.
54   Walker, Creeds and Platforms, 452; Thomas, “The Break-Up of Nonconformity”, 

47–48,56.
55   Bavinck, Dogmatiek, 3:452–453. Vervolgens verwijst Bavinck (kennelijk instemmend) naar 

John Eaton, William Eyre, Tobias Crisp, John Saltmarsh, Samuel Crisp en Isaac Chauncy. 
56   Jones, Antinomianism. Zie ook HC 24.64, waar de vraag wordt gesteld of de gerefor-

meerde leer geen zorgeloze en goddeloze mensen maakt. 
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De personen die als “antinomianen” in de controverse verwikkeld 
raken, wijzen deze benaming als lasterlijk en inadequaat terzijde. Traill 
bijvoorbeeld stelt dat degenen die worden aangeklaagd van antinomia-
nisme, in de praktijk niet losbandiger maar juist strikter en godzaliger 
zijn dan de anderen.57 Feitelijk sluiten de vermeende antinomianen zich 
aan bij “de eerste en beste hervormers” en zijn de neonomianen degenen 
die een nieuw systeem hebben ingevoerd, aldus Mather.58 Volgens Chau-
ncy zijn de opvattingen van Crisp niet antinomiaans maar calvinistisch.59 

In het vervolg van deze paragraaf wordt beschreven wat de achter-
gronden en invloeden zijn op het antinomianisme zoals dat in de derde 
antinomiaanse controverse aanwezig is. Het doel is niet alleen een histo-
rische beschrijving van eerdere antinomiaanse debatten te geven, maar 
ook om te verhelderen waarom (afhankelijk van iemands overtuiging) 
bepaalde opvattingen of uitdrukkingen als onmisbaar of juist als ontoe-
laatbaar worden geacht.

2.3.1. Luther en het antinomianisme
Wie op zoek gaat naar de wortels en achtergronden van het leerstellig 
antinomianisme, komt onvermijdelijk terecht bij de reformator Maarten 
Luther.60 Veel antinomianen beroepen zich op hem en betogen dat zij (in 
tegenstelling tot hun tegenstanders) trouw zijn gebleven aan de werkelijk 
reformatorische leer over genade, geloof en rechtvaardiging.61 John Eaton 
citeert in The Honey-Combe of Free Justification (1641) Luther in totaal 

57   Traill, “Vindication”, 1:254.
58   Mather, Righteousness of God, [i]; Taylor, History of the Union, 9: “Mr. Daniel Williams 

Published a Book against Doctor Crisp’s Opinions, and with the Confutation of the 
Doctor’s Opinions, he did interweave several Notions of his own, which have been 
reckoned contrary to the Received and Approved Doctrine of the Reformed Churches. 
To speak the least of the Book, it goes as far from the Doctrine of the First and Best 
Reformers, as the New Method, or the Amyraldian Scheme does, if it does not take 
fome steps farther.”

59   Chauncy, Alexipharmacon, 3.
60   Volgens Rutherford gaat het antinomianisme terug tot aan de tijd van Paulus, gezien 

Rom. 6:1-2. De directe bron voor de zeventiende-eeuwse antinomianen zijn volgens 
hem de Katharen, een religieuze beweging in de 12e en 13e eeuw, Rutherford, Spirituall 
Antichrist, 1:1. In de geschiedenis van de theologie begint het begrip van de toereke-
ning pas in de laat-scholastieke school van het ockhamisme een rol van betekenis te 
spelen, aldus Joest, “Imputation”, 695. Om praktische redenen start dit onderzoek bij 
de Reformatie, want (aldus Leydecker, Oeffeningen, 10.): “… noit zijn’er meerder en 
erger Antinomiaanen geweest, als in het begin der Reformatie”.

61   Eaton, Honey-Combe, 44,92,98,147,380; Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:316; 
Eyre, Vindicae Justificationis, 29: “[Luther and Calvin] are no Enemies ot the Doctrine 
which I do here maintain.”
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meer dan honderd maal instemmend.62 Robert Towne (1592-1663) citeert 
Luther 23 keer in 170 pagina’s.63 Saltmarsh klaagt dat Luther in zijn tijd 
wordt beschouwd als iemand die te veel wordt geciteerd en die te veel 
over vrije genade heeft geschreven.64 Robert Lancaster (fl. 1643) betoogt 
dat Crisp wordt bekritiseerd voor bepaalde zegswijzen die echter ook bij 
Luther en Calvijn te vinden zijn.65 Volgens Wayne Baker kunnen de 
tweede en derde antinomiaanse controversen zelfs als een strijd over 
Luther worden bestempeld.66

Vanwege het antinomiaanse beroep op Luther zien gereformeerde 
bestrijders zich genoodzaakt zich uit te spreken over hun eigen visie op 
Luther. Rutherford wijst erop dat Luther zes disputaties tegen de antino-
mianen heeft gehouden. Sommige van Luthers uitdrukkingen moeten 
volgens Rutherford echter worden gezien in het licht van diens karakter: 
de reformator was nogal fel van aard en geneigd om te overdrijven als hij 
streed tegen de rechtvaardiging door de werken.67 De aantijging van anti-
nomiaanse zijde dat de gereformeerde theologen de leer van Luther en 
Calvijn hebben opgegeven, acht Rutherford onwaar: het zijn juist de anti-
nomianen die Luther verloochenen.68 Door Luther de vader te noemen 
van hun eigen ketterij, verharden de antinomianen de rooms-katholieken 
in hun leugens.69 Rutherford neemt een volledige vertaling van Luthers 
geschrift Wider die Antinomer (1539) op in zijn eigen geschrift Spirituall 

62   Eaton, Honey-Combe. Zie ook Wallace, Puritans and Predestination, 115; Baker, “Sola 
Fide Sola Gratia”, 121; Bozeman, The Precisianist Strain, 190; Como, Blown by the 
Spirit, 185. Eaton citeert ook Calvijn ongeveer 40 keer, Zanchi zevenmaal en Beza 
viermaal, zie Bozeman, “Glory”, 643.

63   Aldus Baker, “Sola Fide Sola Gratia”, 120–121, verwijzend naar Towne, Assertion of 
Grace.

64   Saltmarsh, Free Grace, 210: “Why Luther is not quoted here. Luther I could quote, but 
he is now lookt on by some as one that is both over-quoted, and over-writ Free-grace, 
and bending himself against works, which was the Popery and Antichristianism of 
those times.”

65   Lancaster, Vindiciae Evangelii, 9–10,41–42.
66   Baker, “Sola Fide Sola Gratia”; Cooper, “The Antinomians Redeemed”; Cooper, “Reas-

sessing the Radicals.”
67   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:86: “‘Antinomians now, as of old, pretended that 

Luther is of their mind, and alleadge diverse testimonies out of Luther. But Luther 
instituted six publicke disputations, at Wittingburg, against the Antinomians, but the 
style of Luther was according to his Spirit and zeale; hot, hyperbolicke, vehement 
against justification by works, and therefore these distinctions are to bee observed to 
cleare Luthers minde.” Voor de disputaties van Luther tegen de antinomianen, zie 
Luther, WA, 39/1:342–584; Luther, WA, 39/2:124–144.

68   Rutherford, Christ Dying, 251–252.
69   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:162.
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Antichrist (1648).70 Baxter erkent dat de antinomianen zich soms uit-
drukken op dezelfde wijze als Luther, maar dat is niet allesbepalend: soms 
drukte Luther zich onzorgvuldig uit, zeker in zijn commentaar op Paulus’ 
brief aan de Galaten.71 Bijna alle antinomiaanse dwalingen zijn volgens 
Baxter ontstaan door een ondoordacht verzet tegen het pausdom; maar 
veel rooms-katholieke theologen zijn zuiverder in de leer van de recht-
vaardiging dan de antinomianen.72

De antinomianen, van hun zijde, moeten verklaren waarom Luther en 
Calvijn en ook latere gereformeerde theologen zo fel tegen het antinomi-
anisme hebben geschreven.73 Lancaster durft staande te houden dat er 
niets belangrijks staat in de geschriften van Crisp dat niet voordien reeds 
is beweerd door de beste en meest orthodoxe protestantse theologen.74 
Volgens William Eyre (c. 1612-1670) geldt de kritiek van Luther en Cal-
vijn de losse levenspraktijk van degenen die zij bestreden.75 Traill erkent 
dat Burgess en Rutherford tegen Crisp hebben geschreven, maar hij is 
ervan overtuigd dat zij, als zij in zijn tijd hadden geleefd, hun pen zouden 
opgenomen hebben tegen Williams en anderen die Crisp bestrijden.76 
Chauncy stelt dat in de ogen van de moderne godgeleerden Luther zelf 
een antinomiaan is en Calvijn slechts weinig beter.77 Evenals Eyre betoogt 
hij dat Luther en Calvijn zich teweer stelden tegen het praktische antino-
mianisme, niet tegen het leerstellige.78 

70   Ibid., 1:69–80; Cooper, Fear and Polemic, 44. Voor het genoemde geschrift van Luther, 
zie Luther, WA, 50:461–477. Ook Sedgwick en Burgess betogen dat het beroep op 
Luther onterecht is; zie Baker, “Sola Fide Sola Gratia”, 127.

71   Baxter, Justifying Righteousness, 15–16. Baxter acht overigens dat hij in sommige 
opzichten meer licht ontvangen heeft dan Calvijn, zie Packer, Redemption and Resto-
ration, 242–243.

72   Baxter, Catholick Theologie, 2:289: “Almost all the Libertine Antinomian errors, have 
come in by an injudicious opposition to Popery […]. I know this to be true, who ever 
is offended at it: Aquinas, Scotus, Gabriel, Bellarmine, Pererius, Tolet, Yea, Vasquez, 
Suarez and Molina are not near so erroneous about Justification, Grace, Faith and 
good works, as Richardson, Randal, Sympson, Towne, Crispe, Saltmarsh, and many 
such others are.”

73   Over het beroep op Calvijn, zie Van den Brink, “Calvin, Witsius and the Antinomi-
ans”; Pederson, Unity in Diversity, 235.

74   Lancaster, Vindiciae Evangelii, 43.
75   Eyre, Vindicae Justificationis, 29.
76   Traill, “Vindication”, 1:261–262.
77   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:2: “As for Luther, he was an Antinomian himself, 

and Calvin but a little better, according to the Opinion of our Modern Divines.”
78   Ibid.: “They merited this Name of Antinomians by the loose Opinions, and looser 

Practices, against whom Luther wrote several Books, and Calvin also.” Zo ook Lan-
caster, “To the Christian Reader”, 1:xxxvii.
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2.3.2. De invloed van de tweede antinomiaanse controverse
In de controverse van de jaren 1690-1700 zijn de antinomianen niet 
alleen beïnvloed door Luther, maar ook door de antinomianen uit de 
tweede antinomiaanse controverse van een halve eeuw daarvoor. De dui-
delijkste lijn is uiteraard zichtbaar in Christ Alone Exalted van Tobias 
Crisp: de herpublicatie van dezelfde preken die in de tweede antinomi-
aanse controverse (1640-1645) zoveel kritiek hebben opgeroepen, staat 
aan het begin van de derde antinomiaanse discussie. Maar niet alleen de 
publicaties van Crisp worden herdrukt; ook andere geschriften van vroe-
gere antinomianen worden (opnieuw) uitgegeven. Zo verschijnt in 1694 
het boek Vindiciae Evangelii van de antinomiaan Robert Lancaster (fl. 
1643), die in 1642 de uitgave van Eatons Honey-Combe verzorgde en een 
voorwoord schreef in Crisps Christ Alone Exalted.79 William Eyres Vindi-
ciae Gratiae, aanvankelijk gepubliceerd in 1653, wordt in 1695 heruitge-
geven.80 Free-Grace, or The Flowings of Christ’s blood freely to Sinners 
(1645) van John Saltmarsh ontvangt in 1700 eveneens een herdruk.81

De uitgave van geschriften die afkomstig zijn uit de eerdere antinomi-
aanse discussie laat zien dat de antinomianen van de derde controverse 
zich congeniaal voelen met de opvattingen van hun voorgangers.82 De 
tendens, soms in de secundaire literatuur aanwezig, om de participanten 
in de tweede antinomiaanse controverse wel als antinomianen aan te dui-
den maar de deelnemers aan de derde controverse als anti-neonomianen 
te bestempelen, is te ongenuanceerd.83 Weliswaar spelen tijdens de derde 
controverse factoren mee die in de tweede niet of nauwelijks aan de orde 

79   Lancaster, Vindiciae Evangelii. Over Lancasters betrokkenheid bij Eaton en Crisp, zie 
Como, Blown by the Spirit, 70.

80   Eyre, Vindicae Justificationis.
81   Saltmarsh, Free-Grace, 1700.
82   Overigens vinden ook aan neonomiaanse zijde heruitgaven plaats: Grotius’ De Satis-

factione verschijnt in 1692 in Engelse vertaling: Grotius, Satisfaction of Christ. De titel-
pagina vermeldt: “A Work very necessary in these Times for the preventing of the 
Growth of Socinianism”. Winthrops verslag van de eerste antinomiaanse controverse 
in New England wordt eveneens weer gepubliceerd: Winthrop, Rise, Reign, Ruin of the 
Antinomians.

83   Hall, The Antinomian Controversy, xix; Daniel, “Gill and Antinomianism”, 177; Fesko, 
Beyond Calvin, 340. Vgl. ook Buchanan, Doctrine of Justification, 176–177. Bavinck 
stelt zelfs dat ook Crisp als anti-neonomiaan moet worden beschouwd, wat historisch 
gezien inadequaat is, aangezien de benaming neonomiaan pas in 1692 voor het eerst 
wordt gebruikt; Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, 1:156–157: “De neonomianen leg-
den den grond der rechtvaardiging in het geloof […]. Daartegenover stonden ande-
ren, die ten onrechte anti-nomianen werden genoemd maar eigenlijk anti-neonomianen 
moesten heeten en den grond der rechtvaardiging alleen stelden in de toegerekende 
gerechtigheid van Christus, zooals Dr. Crisp.” Evenzo ibid., 4:530. 
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zijn, maar dat is geen reden de continuïteit te ontkennen die de betrokke-
nen zelf hebben geëxpliciteerd door de (her)uitgave van oudere antino-
miaanse geschriften.84

2.3.3. Kenmerken van het leerstellig antinomianisme
Het is geen eenvoudige taak samen te vatten wat de kritiek van gere-

formeerde zijde op het leerstellig antinomianisme is. Dat heeft allereerst 
te maken met het feit dat de bestrijders van het antinomianisme verschil-
len van mening over de vraag in hoeveel en in welke punten het antino-
mianisme kan worden samengevat. De Assembly van 30 augustus 1637 in 
New England veroordeelt in totaal 82 antinomiaanse dwalingen.85 Geor-
gius Hornius (1620-1670) geeft een opsomming van 180 dwalingen.86 
Johannes Hoornbeek reduceert het antinomianisme tot slechts drie 
opvattingen: zij dwalen in hun visie op de verzoening door Christus, in 
hun visie op de toepassing (applicatio) en zij wijzen de wet af als leefregel 
voor een christen.87 Baxter ziet uiteindelijk twee peilers van het antinomi-
anisme: de leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid en de onvoor-
waardelijkheid van het verbond der genade.88 Veel gereformeerde 
theologen hanteren hun eigen opsomming, waarin overigens de invloed 
van de lijst uit New England vaak merkbaar is.89 Leydecker wijst op der-
tien onderscheidingen die de antinomianen ten onrechte niet maken; 
John Flavel (c.1630-1691) geeft een lijst van tien dwalingen.90 Ook heden-
daagse wetenschappers vervaardigen vaak hun eigen opsomming: Barry 

84   Buchanan stelt dat de eigenlijke aanleiding voor de derde controverse niet de heruit-
gave van de preken van Crisp is, maar de opkomst van het arminianisme; Buchanan, 
Doctrine of Justification, 176: “But the real cause of the controversy, was the introduc-
tion into England, first of the Arminian, and secondly of the New Methodist, doc-
trines,—which involved in substance, although not precisely in the same form, the 
Neonomian theory.”

85   Zie de opsomming in Winthrop, “Rise, Reign, and Ruine”, 219–243.
86   Hornius, Historia, 293–314. Overigens bevat deze opsomming ook de dwalingen van 

enthousiasten, sceptici, arianen en anabaptisten.
87   Hoornbeek, Summa Controversiarum, 813: “Tres praecipui (meo judicio) articuli, in 

quibus exponendis a nobis abeunt: Christ redemtio; ejus ad nos applicatio; vitae obe-
dientia, an aut quomodo justa legem instituenda.”

88   Baxter, Aphorismes of Justification, 1:173; Boersma, A Hot Pepper Corn, 67,69; McKel-
vey, “Eternal Justification”, 224. Voor Crisps afwijzing van de rechtvaardiging van eeu-
wigheid, zie Van den Brink en Jones, “Goodwin and Maccovius on Eternal Justification”, 
134. De opvatting wordt ten onrechte aan Crisp toegeschreven door Daniel, “Gill and 
Antinomianism”, 185.

89   Leydecker, Oeffeningen, 27–30; Flavel, Works, 5:557; Williams, “Gospel-Truth”, 3:240–
241.

90   Leydecker, Oeffeningen, 153–156; Flavel, Works, 5:555–557.
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H. Howson vermeldt zeven karakteristieken, Mark Jones geeft een lijst 
van negen discussiepunten.91 

Ondanks deze diversiteit zijn niettemin enkele structurerende kenmer-
ken van het antinomianisme te geven, die ook door de antinomianen zelf 
worden erkend. Hieronder worden er drie genoemd, waarbij een keuze is 
gemaakt die bepaald wordt door de bespreking in de hoofdstukken 3-7. Evi-
dent is dat, ten eerste, zij fel gekant zijn tegen werkheiligheid (de poging om 
door eigen goede werken gerechtvaardigd te worden). Hoewel ook het armi-
nianisme en het socinianisme door de antinomianen worden bekritiseerd, is 
vooral de rooms-katholieke leer het voorwerp van hun kritiek. Hun gerefor-
meerde tijdgenoten zijn ontrouw aan de erfenis van de reformatie, aldus de 
antinomianen.92 De tegenstelling tussen het verbond der werken (foedus ope-
rum) en het verbond der genade (foedus gratiae) is, aldus diverse antinomia-
nen, hierin gelegen dat in het werkverbond de mens wel wat moet verrichten 
maar in het genadeverbond niets doet.93 Alleen door de volslagen passiviteit 
van de mens te benadrukken, kan volgens de antinomianen het genadeka-
rakter van het heil worden gewaarborgd.

Een tweede belangrijke kenmerk van het antinomianisme is de opvat-
ting van een persoonsverwisseling (commutatio personae) tussen Chris-
tus en de gelovige. De gedachte van de persoonsverwisseling is reeds te 
vinden in Luthers De Libertate Christiana (1520).94 De antinomianen 
spreken echter zodanig over de persoonsverwisseling dat Christus de 
persoon van de zondaar wordt, en omgekeerd. De zonden van de gelovi-
gen worden Christus’ eigen zonden, en de gerechtigheid van de Midde-
laar wordt de eigen gerechtigheid van de zondaar.95 Ook tegen deze 

91   Howson, Theology of Knollys, 114; Jones, Antinomianism, 8–9. Howson, Theology of 
Knollys, 114; Jones, Antinomianism, 8–9.

92   De neonomianen zijn “no friend of the doctrine of the first Reformers”, aldus Taylor, 
History of the Union, 36. Zie ook de antinomiaanse kritiek, geciteerd Hulsius bij Gata-
ker, Gods Eye, 10–13; Hulsius, Antinomianery, 57–58.

93   Winthrop, “Rise, Reign, and Ruine”, 227 (error 33); Rutherford, Spirituall Antichrist, 
2:62; Shepard, Theses Sabbaticae, 62; Eyre, Vindicae Justificationis, 73; Leydecker, Oeff-
eningen, 38; Williams, “Gospel-Truth”, 3:241. Vgl. ook Comrie, Catechismus, **. Zie 
tevens Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 54–55; Jones, Antinomianism, 43.

94   Luther, WA, 7:39–73.
95   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:273–274: “Mark it well, Christ himself is not so 

completely righteous, but we are as righteous as he was; nor we so completely sinful, 
but he became, being made sin, as completely sinful as we; nay more, the righteousness 
that Christ hath with the Father, we are the same, for ‘we are made the righteousness 
of God’; and that very sinfulness that we were, Christ is made before God; so that here 
is a direct change, Christ takes our persons and condition, and stands in our stead, we 
take his person and condition, and stand in his stead.”
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opvatting verzetten gereformeerde theologen zich.96 Hulsius merkt op dat 
God de zondaar beschouwt “niet dat hy alles gedaen heeft, maer als of wy 
zelve geen zonden gedaen hadden, en als of wy alles volbragt hadden dat 
Christus gedaen heeft”.97

Op een dusdanige opvatting van de persoonsverwisseling richt zich de 
kritiek van de bestrijders van het antinomianisme. Gisbertus Voetius 
(1589-1676) en Flavel bijvoorbeeld benadrukken dat de daad van het 
geloof weliswaar mogelijk is dankzij Gods genade, maar niettemin blijft 
het een daad van de mens.98 Witsius schrijft in de Animadversiones dat 
‘geloof ’ in de rechtvaardiging gewoonlijk, om niet te zeggen altijd, duidt 
op een zekere daad van de mens die wordt gerechtvaardigd.99 De opvat-
ting van Saltmarsh dat Christus (plaatsvervangend) heeft geloofd, 
gehoorzaamd en zich heeft bekeerd, wordt dan ook uitvoerig bestreden 
door veel gereformeerde theologen.100 Het verschil tussen de rechtvaar-
digheid die de wet en die het evangelie vraagt, is dat het in het eerste geval 
moet gaan om eigen, persoonlijke rechtvaardigheid en het in het tweede 
geval toegerekende rechtvaardigheid betreft.101

Een derde kenmerk van het antinomianisme is volgens de opponen-
ten dat men de onderscheiding tussen verwerving (impetratio) en toepas-
sing (applicatio) niet in acht neemt.102 De verwerving houdt in dat 

96   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:123: “[Antinomians] pervert Luthers doctrine, to 
say a beleever is Godded with God, and Christed with Christ…” Zie ook Taylor, Regula 
Vitae, A5v, 135; Strehle, Catholic Roots, 46; Lim, Mystery Unveiled, 95,98,335.

97   Hulsius, Antinomianery, 232, cursivering toegevoegd. Zie hierover uitvoeriger hoofd-
stuk 4. 

98   Voetius, Catechisatie, 1:560; Flavel, Works, 6:352–353. Zie ook noot 50.
99   Witsius, Animadversiones, 105–106.
100   Saltmarsh, Free Grace, 84: “Christ hath beleeved perfectly, he hath repented perfectly, he 

hath sorrowed for sin perfectly, he hath obeyed perfectly, he hath mortified sin per-
fectly, and all is ours, and we are Christs, and Christ is Gods.” Vgl. Saltmarsh, Sparkles 
of Glory, 323. Deze uitspraak wordt door diverse bestrijders van het antinomianisme 
kritisch geciteerd: Rutherford, Christ Dying, 75–76,321,511; Rutherford, Spirituall Anti-
christ, 2:66,130–131,193–197,221; Shepard, Theses Sabbaticae, 63 (Th. 94); Burgess, 
Doctrine of Justification, 2:123; Baxter, Aphorismes of Justification, 1:113–114; Baxter, 
Method for Settled Peace, 78,491; Baxter, Justifying Righteousness, 1:22, 2:102; Baxter, 
Defence of the Nonconformists, 110; Flavel, Works, 3:557,587–588. Zie verder ook Alli-
son, The Rise of Moralism, 155; McGrath, “Puritans and Human Will”, 57; Cooper, Fear 
and Polemic, 27,95; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 56; Brown, “Baxter”, 
135–136,137; Van den Brink, “Calvin, Witsius and the Antinomians”, 233.

101   George Downame, A Treatise of Justification (London: Nicolas Bourne, 1633), 27; 
Hulsius, Antinomianery, 235.

102   Leydecker, Oeffeningen, 155: “Ook maeken sy geen onderscheid tusschen de verwer-
vinge der salige weldaden in Christi dood, en de toepassinge der selve aen de Geloovige.” 
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Christus de wet heeft volbracht en de straf heeft gedragen; Hij verkreeg 
daarmee het recht op de hemelse weldaden. Maar door de toepassing 
worden wij “ingehuldigt / en gevestigt in de bezittinge des zelfs”, aldus 
Hulsius.103 Als er gesproken wordt over voorwaarden, conditities of daden 
van de mens die moeten worden verricht om behouden te worden, betreft 
het geen zaken die voorwaarden zijn voor de verwerving, maar voor de 
toepassing, aldus veel gereformeerde theologen.104 Door te onderschei-
den tussen verwerving en toepassing beogen zij de aantijging van werk-
heiligheid te weerleggen: de daad van het geloof is geen verdienende 
oorzaak van de rechtvaardiging maar een instrumentele oorzaak.105 Dit 
onderscheid maakt het tevens mogelijk te stellen (contra de antinomia-
nen) dat zolang iemand niet gelooft, hij nog niet gerechtvaardigd is: hoe-
wel de verwerving er is, is er nog geen toepassing.

Deze drie kenmerken laten zien dat de anti-papistische inzet van het 
antinomianisme zich doorvertaalt in de duiding van theologische concep-
ten zoals toerekening en plaatsvervanging. Gelijktijdig met de plaatsverwis-
seling vindt, aldus de antinomianen, zowel de toerekening van de zonden 
aan Christus plaats, alsook de toerekening van de gerechtigheid aan de gelo-
vige. De antinomiaanse duiding van de persoonsverwisseling maakt 
zodoende het onderscheid tussen verwerving en toepassing overbodig.

2.4. Achtergronden van het neonomianisme
Na de achtergronden van het antinomianisme (§ 2.3.) te hebben bespro-
ken, dienen nu de achtergronden van het neonomianisme ter sprake te 
komen. Drie personen spelen een grote rol in het ontstaan en in de ont-
wikkeling van het neonomianisme: Faustus Socinus, Hugo Grotius en 
Richard Baxter. Faustus Socinus is een Italiaanse jurist die kritiek uitoe-
fent op de triniteitsleer, de tweenaturenleer en de verzoening door vol-
doening.106 Zijn geschrift De Servatore (1594) is de neerslag van zijn 

Vgl. Hoornbeek, Summa Controversiarum, 814; Hulsius, Antinomianery, 176,206,223; 
Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 54–55; Jones, Antinomianism, 29.

103   Hulsius, Antinomianery, 176. Vgl. voor het onderscheid ook Owen, Works, 10:223–
224; Van den Brink, “John Owen on Impetration and Application”, 88–89.

104   Hoornbeek, Summa Controversiarum, 814: “Denique sic eo convenientius loqueren-
tur, quo applicationem redemtionis ad animam fieri docerent ex solo Dei dono et 
actione singulari, non ex hominis viribus aut sunergeiai aliqua.”

105   Flavel, Works, 6:348–349,353; Leydecker, Oeffeningen, 50–52.
106   Over Socinus en het socinianisme, zie onder anderen Kühler, Socinianisme; Van Slee, 

Socinianisme; Wilbur, Unitarianism; Franks, Work of Christ, 362–377; de Groot, “Soz-
zini”; Janse, “Antisocinianisme”; de Groot, “Socinus en Nederland”; Visser, Biblio-
graphia Sociniana; Mortimer, Reason and Religion; Mortimer, “Justice in Grotius and 
the Socinians”.
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schriftelijke correspondentie met de Geneefse gereformeerde predikant 
Jacques Covet (1546-1608) over de voldoenings- en rechtvaardigings-
leer.107 Socinus zelf kan bepaald niet als neonomiaan avant la lettre wor-
den aangeduid, als daarmee wordt gedoeld op iemand die zich historisch 
binnen de gereformeerde bedding bevindt. Hij bestrijdt immers in De 
Servatore de gereformeerde voldoenings- en rechtvaardigingsleer uitvoe-
rig, en stelt dat het lijden van Christus niet als plaatsvervangende straf 
kan worden aangemerkt.108 Toch is Socinus van grote betekenis, aange-
zien hij stelt dat het evangelie een nieuwe wet is die in de plaats gekomen 
is van de oude wet, die met de komst van Christus is afgeschaft (zie hier-
over uitvoerig hoofdstuk 5). De beschuldiging van socinianisme of 
semi-socinianisme aan het adres van de neomianen vloeit voort uit het 
gemeenschappelijke punt dat zowel de socinianen als de neonomianen 
het evangelie als een (nieuwe) wet beschouwen.

Socinus is ook van belang voor het neonomianisme vanwege de reac-
ties die hij heeft opgeroepen. Zijn felle en scherpzinnige kritiek op de 
katholieke (en in het bijzonder op de gereformeerde) verzoeningsleer 
noopt de verdedigers daarvan tal van zaken opnieuw te doordenken: 
nieuwe vragen leiden tot nieuwe antwoorden. De zeventiende eeuw kent 
dan ook een overvloed van antisociniaanse geschriften: tussen 1600 en 
1800 verschijnen en meer dan 700 publicaties tegen het socinianisme in 
Duitsland en meer dan 400 in de Republiek der Nederlanden – zowel van 
rooms-katholieke, lutherse als gereformeerde zijde.109 Eén van de neono-
miaanse kritiekpunten tegen het antinomianisme is dat het te vatbaar is 
voor de sociniaanse kritiek. Het neonomianisme is zelf mede ontstaan als 
respons op het socinianisme. Sommige van de nieuwe antwoorden die 
door het socinianisme zijn opgeroepen, krijgen daarin namelijk zelf een 
verstrekkende invloed. 

2.4.1. Grotius en het socinianisme
De persoon die verreweg het meest bepalend is voor het neonomianisme, 
is de Nederlandse jurist Hugo Grotius.110 In de jaren voor de Dordtse 
Synode (1618-1619) heeft Grotius reeds door enkele spraakmakende 
publicaties van zich laten horen. Als openlijk voorstander van het armi-
nianisme is hij in harde botsing gekomen met de Franeker hoogleraar 

107   Voor een biografische schets van Covet, zie Junod, Histoire, 12.
108   Socinus, De Servatore. Boek drie van De Servatore is in Engelse vertaling beschikbaar 

in Gomes, “De Servatore Part III”.
109   Janse, “Antisocinianisme”, 181; Janse, “Reformed Antisocinianism”, 3.
110   Voor een zeer uitvoerige biografie over Grotius, zie Nellen, Hugo de Groot.
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Sybrandus Lubbertus (1555-1625).111 Grotius hekelt in zijn Ordinum Pie-
tas (1613) de kritiek van gereformeerde theologen op de benoeming tot 
professor te Leiden van de van sociniaanse sympathieën verdachte Con-
rad Vorstius (1569-1622).112 Grotius krijgt vervolgens met veel kritiek te 
maken, en veel gereformeerden wantrouwen hem vanwege zijn armini-
aanse sympathieën.

In 1617 publiceert Hugo Grotius De Satisfactione, een kritiek op Soci-
nus’ opvattingen over de dood van Christus.113 Volgens sommigen is zijn 
oogmerk zichzelf en de mede-arminianen te zuiveren van de verdenking 
dat zij sociniaansgezind zijn.114 Grotius verdedigt in De Satisfactione de 
opvatting dat het lijden en sterven van Christus wel degelijk als een straf 
en genoegdoening (satisfactio) moet worden aangemerkt. Opvallend aan 
zijn kritiek op Socinus is dat Grotius veelvuldig gebruik maakt van juri-
dische begrippen. In de voorrede op De Satisfactione schrijft Gerhardus 
Johannes Vossius (1577-1649): “[Grotius] achtte het niet onwaardig om, 
als een christelijke rechtsgeleerde, aan de tegenstander van het katholieke 
geloof de wapens te ontworstelen die deze aan het recht had ontleend, en 
hij merkte dat hij dit gemakkelijk kon doen.”115 

Hoewel hij volgens de titel van het boek pretendeert de katholieke 
visie op de genoegdoening weer te geven, gaat Grotius niettemin eigen 
wegen.116 De opvatting van Grotius over de voldoening wordt in de gere-
formeerde wereld dan ook verschillend gewaardeerd. Meteen na de ver-
schijning van De Satisfactione komt er een venijnige respons van de 
Groningse hoogleraar Herman Ravensperger (1586-1625), die aan Gro-
tius het verwijt maakt te veel met Socinus te zijn meegegaan.117 Mogelijk 

111   Zie over dit conflict Trigland, Kerckelycke Geschiedenissen, 665–671; Van der Woude, 
Lubbertus, 259–308; Rabbie, “Introduction”, 13–15; Grotius, Pietas, 1–45,73; Nellen, 
Hugo de Groot, 148–163.

112   Grotius, Pietas.
113   Grotius, De satisfactione ed. 1617. Een kritische editie met Engelse vertaling is Gro-

tius, De satisfactione ed. 1990. Een Nederlandse vertaling is beschikbaar in Grotius, 
Verdediging van het algemeene geloof aangaande de genoegdoening van Christus, tegen 
Faustus Socinus van Sena. Voor de achtergronden van De Satisfactione, zie Rabbie, 
“Introduction”; Mühlegger, “Reactie Grotius op socinianisme”; Blom, “Grotius and 
Socinianism”; Nellen, Hugo de Groot, 198–204; Mühlegger, Hugo Grotius, 252–266.

114   Brandt, Historie der Reformatie, 2:527; Schlüter, Theologie des Grotius, 36; Rabbie, 
“Introduction”, 16–19; Mühlegger, “Reactie Grotius op socinianisme”, 222; Nellen, 
Hugo de Groot, 198,430; Mühlegger, Hugo Grotius, 262.

115   Grotius, De satisfactione ed. 1617, [iv]; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 88–89; Mor-
timer, “Justice in Grotius and the Socinians”, 82.

116   Haentjens, De Groot, 94–95.
117   Ravensperger, Iudicium. Zie over dit conflict Van Ruler, “Waardigheid”. 
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schrijft Ravensperger op aansporing van Lubbertus, die kort daarvoor een 
forse confrontatie met Grotius heeft gehad.118 Vossius, de vriend van Gro-
tius en degene die in De Satisfactione het voorwoord heeft geschreven, geeft 
een erudiete reactie op Ravensberger.119 Ook diverse gereformeerde theo-
logen erkennen dat de respons van Ravensberger ongenuanceerd en soms 
ook onterecht is. Owen bijvoorbeeld, erkent dat Ravensberger soms ver-
keerd zat in zijn beoordeling van Grotius en dat de respons van Vossius 
begrijpelijk was.120 Sommige gereformeerde theologen, zoals John Ball 
(1585-1640) en Daniel Williams, citeren Vossius’ verdediging instem-
mend.121 

Andreas Walaeus (1573-1639), Johannes Polyander (1568-1646), 
Antonius Thysius (1565-1640) en anderen spreken, anders dan Ravens-
berger, hun waardering uit voor Grotius’ De Satisfactione – overigens 
zonder in alles met hem in te stemmen.122 De arminiaanse historicus 
Geeraert Brandt (1626-1685) beweert: “Veele Gereformeerde Theologan-
ten oordeelden, dat’er niemant ooit geleerder, verstandiger, noch bondi-
ger van hadt geschreven.”123 Onder Engelse theologen krijgt de grotiaanse 
satisfactieleer een grote en langdurige invloed.124 De Anglicaanse theo-
loog Edward Stillingfleet geeft in zijn verhandelingen over het socinia-
nisme eveneens blijk van vergaande grotiaanse invloeden.125 Ames 
noteert dat Grotius Socinus heeft afgestraft.126 Van de antagonisten der 
socinianen raadt Voetius vooral (imprimis) Grotius aan.127 Owen stelt dat 
Grotius het socinianisme heeft ontzenuwd.128 Witsius spreekt over de kri-
tiek op Socinus bij “Grotius, Junius, Turrettini, Hoornbeek, Essenius en 
dergelijke helden”.129 Op talrijke momenten steunt Essenius in Triumphus 

118   Rademaker, Vossius, 109; Nellen, Hugo de Groot, 203; Rabbie, “Introduction”, 40–41; 
Mühlegger, Hugo Grotius, 265; Van Ruler, “Waardigheid”, 142.

119   Vossius, Responsio. Over Vossius, zie Rademaker, Vossius.
120   Owen, Works, 12:27; Huber, de jure civitatis, 131–132. Zie ook Brandt, Huig de Groot, 

98, die Lydius, Walaeus en Vossius vermeldt. Grotius meldt dat volgens Walaeus ook 
Festus Hommius niet ingenomen was, Rabbie, “Appendix II”, 494.

121   Ball, Covenant of Grace, 275,279,281.
122   Aldus Vossius, Responsio, b–b3.
123   Brandt, Historie der Reformatie, 2:527.
124   Foster, “Introduction”.
125   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:245–248. Over Stillingfleet zie Till, “Stillingfleet”.
126   Ames, Coronis, 121–122.
127   Voetius, Selectae Disputationes, 2:230.
128   Owen, Works, 12:345. Ook waarderend is Charnock, Works 3:338. Foster, “Introduc-

tion”, xix merkt op over Heideggers Corpus Theologiae Christianae: “Sentence after 
sentence is taken from the ‘Defence’ (ch. ii.) entire or with the slightest modifica-
tions.”

129   Witsius (DOF 2.5.14).
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Crucis (1649) en in De leere onser verlossinge (1651) op de argumenten 
van Grotius in zijn verdediging van de satisfactieleer, overigens meestal 
zonder hem te noemen.130 Leydecker verwijst veelvuldig naar Grotius en 
dan meestal instemmend.131 Ook Chauncy weet gedeelten uit De Satisfac-
tione te waarderen.132 De bewering van Nellen dat De Satisfactione spoe-
dig in vergetelheid raakt, is dan ook beslist onjuist.133

Er is echter ook kritiek op Grotius. De twee belangrijkste gerefor-
meerde theologen die Grotius bekritiseren, zijn André Rivet (1572-1651) 
en John Owen. De Engelse theoloog John Owen erkent Grotius’ kwalitei-
ten als rechtsgeleerde, waarbij vergeleken hij zichzelf maar een zwakke 
beoordelaar vindt – maar aangezien Grotius de waarheid van God op 
andere onderdelen zo dwaas heeft verraden en Gods Woord heeft ver-
minkt, verdient Grotius alleen maar instemming in wat door de rede 
wordt ondersteund, aldus Owen.134 

Veelgehoorde kritiek op Grotius is, dat hij zich (ondanks zijn bestrij-
ding van Socinus) bepaalde sociniaanse opvattingen heeft eigengemaakt. 
Dit betreft bijvoorbeeld zijn visie op de triniteit: Grotius kiest in De Veri-
tate niet de insteek om de christelijke leerstellingen te bespreken, maar 
om de waarheid van het christelijke geloof te verdedigen. Hoewel deze 
opzet niet gebruikelijk is, is ze toch ook niet origineel: een vrijwel iden-
tiek betoog treft men aan in een geschrift van Faustus Socinus, De Aucto-
ritate Sacrae Scripturae Liber.135 De Veritate bevat, aldus Grotius’ critici, 
niets waarmee een sociniaan niet zou kunnen instemmen.136 Dat is ook 
niet verwonderlijk, aangezien Grotius het geschrift van Socinus raad-
pleegt zonder te weten dat het om een werk van Socinus gaat.137

130   Essenius, Triumphus crucis; Essenius, Verlossinge door voldoeninge.
131   Voor een uitvoeriger uiteenzetting over genoegdoening en vergeving verwijst Ley-

decker zijn lezers naar hoofdstuk 6 uit De Satisfactione, Leydecker, Synopsis, 285–286. 
In Leydecker, Vis veritatis, 82 verwijst hij in één adem naar Grotius, Turrettini, 
Hoornbeek en Essenius.

132   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:21; verwijzend naar Grotius’ uitleg van de 
Griekse uitdrukking dia hamartias.

133   Nellen, Hugo de Groot, 203. 
134   Owen, Works, 10:271. Anthony Burgess noemt Grotius in zijn werk over de recht-

vaardiging ruim tienmaal, maar in alle gevallen negatief; Burgess, Doctrine of Justifi-
cation, 1:40, 1:150, 1:270, 1:282; 2:51, 2:128, 2:196, 2:200, 2:218, 2:307, 2:367.

135   Heering, Apologeet, 117. 
136   Mühlegger, “Pluralization and Authority in Grotius’ Early Works”, 109,119.
137   De overeenstemmingen tussen beide boeken zijn zo groot dat het zeer waarschijnlijk 

is dat Grotius dit werk bij de hand heeft als hij zijn eigen boek schrijft. Maar vermoe-
delijk weet hij niet dat zijn bron een werk van Socinus is. Conrad Vorstius, die Soci-
nus’ geschrift in Steinfurt had uitgegeven, ontkent namelijk in zijn voorrede ten 
stelligste dat het om een werk van Socinus gaat: Heering, Apologeet, 118–119. Op blz. 
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Het vermoeden dat Grotius gaandeweg meer neigt naar het socinia-
nisme, wordt versterkt door zijn relatie tot bepaalde socinianen. De soci-
niaan Johan Crellius schrijft met zijn Ad librum Grotii Responsio (1623) 
een reactie op Grotius’ De Satisfactione.138 Maar in plaats van hem te 
weerleggen, schrijft Grotius aan Crellius in 1631-32 enkele vriendelijke 
brieven: “Ik heb het vaste voornemen uw werk keer op keer aandachtig te 
lezen, en ik heb daar al veel voordeel mee geoogst. Altijd heb ik de vrede 
liefgehad en nog steeds heb ik die lief; en het doet me verdriet om zoveel 
vijandschap te zien tegen degenen die zichzelf christenen noemen over 
zulke onbeduidende zaken.”139 Ook met andere socinianen correspon-
deert Grotius op vriendschappelijke wijze.140 

Omdat Grotius Crellius niet repliceert, wordt de verdenking dat Gro-
tius zelf op meerdere punten sociniaanse opvattingen heeft, steeds vaker 
en sterker gehoord.141 Marten Schoock (1614-1669) schrijft: “Hadde de 
Heere Grotius noch liefde tot Christus / hy soude zijn boeck van de Vol-
doeninge Christi, defenderen of door yemant van sijne confraters de 
Remonstranten doen verdedigen tegen ’t Examen van den Sociniaensche 
Leeraer Crellius. Maer ’t schijnt God betert / dat hy in een schip met zijn 
oude tegenpartije geraeckt is / en nu geen lust meer en heeft om de saecke 
van de gheheele Christenheyt teghen de Sociniaensche Turcken te 
beschermen.”142

Diverse auteurs wijzen hierbij op uitlatingen van Grotius in vroegere 
jaren en constateren dat hij in de loop der tijd van mening is veranderd 
over het socinianisme. Aanvankelijk stelt hij dat de socinianen de naam 
van christenen niet waard zijn, maar gaandeweg wordt zijn oordeel mil-
der.143 Rivet stelt dat Grotius niet op Crellius geantwoord heeft, niet omdat 

127-136 bespreekt Heering de overeenkomsten tussen Socinus’ De Auctoritate en 
Grotius’ De Veritate in hun visie op de inspiratie van de Heilige Schrift. Zie ook Nel-
len, “Minimal Religion, Deism and Socinianism”, 25–57.

138   Crellius, Ad librum Grotii. Diverse gereformeerde theologen zien de Responsio als een 
scherpzinnige repliek, zie bijv. Owen, Works, 10:506: “… the most acute and learned 
of all the adversaries” (506); ibid., 10:565: “…his usual artifice and acuteness”; ibid., 
2:369; Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:248: “… [t]he subtillest of our Adversaries”. 
Zie ook Mortimer, Reason and Religion, 29; contra Kühler, Socinianisme, 86.

139   De brief is te vinden in Grotius, BW, 5:49–50 (no 1769, 20 juni 1632). Zie ook de brief 
van 10 mei 1631 in ibid., 4:392 (no 1633); Rabbie, “Appendix II”, 498. Mogelijk werd 
de briefwisseling voor het eerst gepubliceerd door John Owen in 1655, zie Owen, 
Works, 12:638.

140   Nellen, “In Strict Confidence”.
141   Haentjens, De Groot, 90; Rabbie, “Commentary”, 44–47.
142   Schoock, Ontdeckinge, 114.
143   Grotius, BW, 1:186 (no 216; 11 nov. 1611); Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 
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hij zijn visie niet zou hebben kunnen verantwoorden, maar omdat Grotius 
zelf van mening veranderd is en daarom niet wilde antwoorden.144 Als Gro-
tius in De iure belli et pacis (1625) stelt dat ketters niet vanwege hun geloofs-
overtuiging mogen worden gedood, spreekt Rivet de verdenking uit dat hij 
dit schrijft om een milde houding van de overheid ten opzichte van het 
socinianisme te bevorderen.145 Essenius verzucht dat het goed zou zijn 
geweest als Grotius altijd bij zijn aanvankelijke mening over de socinianen 
gebleven was.146 Volgens Stephen Lobb zou Crellius op zijn sterfbed hebben 
gezegd, dat als hij destijds het hoofdstuk over de mededeling van straf in 
Grotius’ De iure belli et pacis had gelezen, hij nooit diens boek over de vol-
doening zou hebben weersproken.147 Sarah Mortimer veronderstelt dat 
Grotius inderdaad onder invloed van Crellius’ Responsio zijn eigen mening 
over straf en rechtvaardigheid heeft veranderd.148

In de laatste jaren van zijn leven komt Grotius in harde botsing met de 
Leidse hoogleraar André Rivet.149 Behalve over het kerkbegrip gaat deze 
discussie ook over de rechtvaardiging, in het bijzonder over de vraag hoe 
de uitdrukking in Romeinen 4:5 moet worden uitgelegd dat “het geloof 
wordt gerekend tot rechtvaardigheid”. Grotius verdedigt de arminiaanse 
opvatting dat God de menselijke daad van het geloven in genade wil 
beschouwen alsof het de volledige vervulling van de wet is. Hij leest het 
woord ‘geloof ’ daarmee in eigenlijke zin (in sensu proprio). Hiertegen-
over plaatst Rivet de opvatting dat het geloof het middel of instrument is 
waarmee de volmaakte gerechtigheid van Christus wordt aangenomen; 
als het geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid, moet het woord 
geloof in oneigenlijke, metaforische zin worden opgevat (in sensu meta-
phorico), als aanduiding voor het object van het geloof of voor het middel 
van toerekening.150 

Dezelfde bezwaren tegen de interpretatie van Grotius had Lubbertus 
reeds in 1611 tegen Socinus ingebracht. Dat Grotius op het punt van de 
rechtvaardiging nu dezelfde kritiek krijgt als Socinus, versterkt des te 

*3v; Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:617; De Witte, Wederlegginge, *4v; Kühler, 
Socinianisme, 77; Rabbie, “Introduction”, 7. Voor de ontwikkelingsgang van Grotius 
richting het socinianisme, zie tevens Palladini, “Image of Christ”.

144   Geciteerd bij Essenius, Verlossinge door voldoeninge, *4.
145   Nellen, “Minimal Religion, Deism and Socinianism”, 27–28,35. Zie Grotius, De iure 

belli et pacis, 2.20.44–51.
146   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, *3v.
147   Lobb, Growth of Error, 133.
148   Mortimer, “Justice in Grotius and the Socinians”.
149   Honders, Rivetus, 88–106; Bots, “Grotius et Rivet”; Nellen, Hugo de Groot, 562–571.
150   Honders, Rivetus, 96–97. Voor de discussie over ‘in metaforische zin’ of ‘in eigenlijke 

zin’, zie tevens Van den Brink, “Elke daad is een werk”.
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meer de verdenking dat hij uiteindelijk op cruciale punten de inzichten 
van Socinus deelt. Volgens zijn eigen inzicht is Grotius het overigens in 
het leerstuk van de rechtvaardiging door het geloof met Socinus eens. In 
een brief van 1639 schrijft hij aan Vossius dat hij zich niet schaamt in te 
stemmen met die punten waarin Socinus gelijk heeft, zoals bijvoorbeeld 
over de gerechtigheid door het geloof.151 Grotius vindt de visie van Cal-
vijn op de voldoening gevaarlijker dan die van Socinus.152 Hij neemt het 
op voor Socinus als Voetius aan Socinus het verwijt maakt dat deze niet 
het middelaarswerk maar de voorschriften van Christus als de hoofdzaak 
van de christelijke godsdienst beschouwt.153 

Een factor die Grotius voorgoed de verdenking van socinianisme 
oplevert, is zijn verklaring van Jesaja 53 (gepubliceerd in 1644).154 Van de 
lijdende knecht zegt Jesaja dat deze plaatsvervangend lijdt: “Onze ziekten 
heeft Híj op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem 
echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is 
om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld” 
(Jesaja 53:4-5 HSV). Evenals Socinus stelt Grotius dat dit gedeelte geen 
betrekking heeft op de Messias, maar een beschrijving is van de lijdende 
profeet Jeremia. Daarmee neemt hij afstand van zijn eigen eerdere uitleg 
in De Satisfactione (1617) en De Veritate (1626) waarin hij dit gedeelte 
nog wel op de Messias betrekt.155 Met zijn nieuwe visie bekritiseert Gro-

151   Grotius, BW, 10:13 (no 3917, 1 jan 1639): “…neque me pudeat consentire Socino, si 
quando is in veram veteremque sententiam incidit, ut sane fecit in controversia de 
Iustitia per fidem et aliis nonnullis”. Vgl. Haentjens, De Groot, 91; Grotius, De satis-
factione ed. 1990, 86. Voor een Nederlandse vertaling van deze brief zie Brandt, His-
torie der Reformatie 2:528.

152   Grotius, Rivetiani apologetici Discussio, 39: “Satisfecisse Christum pro hominum pec-
catis, doctrina est vera et Catholica: sed mire a Calvino et eum sequentibus deprav-
ata, ita ut eorum error errore Socini in hac re periculosior.” Zie voor Rivets reactie 
hierop Rivet, Dialysis, 100. George Bull daarentegen haalt de opmerking instemmend 
aan, Bull, Examen Censurae, 52.

153   Brief aan zijn broer Willem de Groot, Grotius, BW, 3:391–392 (no 1325, 28 okt 1628): 
“Sed forte illi cum Voetio sentiunt Socinianum esse, praecipuam Religionis partem in 
observatione mandatorum Christi ponere. Ego vero ita sensisse video primorum saecu-
lorum Christianos, coetus, doctores, martyres, pauca esse quae sciri opus sit, caeterum ex 
animi obfequentis proposito nos apud Deum aestimari.” Vgl. Haentjens, De Groot, 91.

154   Grotius, Opera omnia, 1:323-325. Zie ook Honders, Rivetus, 64,95; Nellen, Hugo de 
Groot, 513.

155   Honders, Rivetus, 64; Owen, Works, 12:623: “…in his Annotations he gives such an 
exposition of that whole chapter of Isaiah as is manifestly and universally inconsis-
tent with any such design in the words as that which he intends to prove from them 
in his book De Satisfactione.” In zijn annotaties bij Matth. 28:20 betrekt Grotius Jes. 
53 overigens nog op Christus, zie Grotius, Opera omnia theologica, 2:194b. 
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tius één van de belangrijkste schriftbewijzen voor de gereformeerde visie 
op de plaatsvervanging. Er komt dan ook veel kritiek op Grotius’ com-
mentaar op Jesaja 53. Rivet beschuldigt hem ervan met de vijanden van 
het christendom te heulen.156 Owen besteedt in Vindiciae Evangelicae 
(1655), een werk tegen het socinianisme, tientallen pagina’s aan de uitleg 
van Grotius over Jesaja 53.157 Volgens Owen is de kerngedachte van Gro-
tius’ annotaties op bijbelteksten die over verzoening gaan, ontleend aan 
Socinus, Crellius en andere personen van die factie.158

Overigens heeft Stephen Lobb, zelf antinomiaans participant in de anti-
nomiaanse discussie, een merkwaardige mening over Grotius’ uitleg van Jes-
aja 53. Het is voor Lobb niet evident dat de annotaties werkelijk van de hand 
van Grotius zijn: het lijkt meer op een uittreksel uit een sociniaans commen-
taar, met het oogmerk om ze te beoordelen. Curcellaeus, de corrector van de 
drukproeven, was geen betrouwbaar man, en bovendien maakt Grotius zelf 
er melding van dat Curcellaeus zijn annotaties hier en daar gewijzigd heeft. 
Het zou dus goed kunnen, aldus Lobb, dat hetgeen postuum in Grotius’ com-
mentaar over Jesaja 53 terecht gekomen is, daar ten onrechte is gekomen 
door een welbewuste verandering van de corrector.159

De betekenis van Grotius voor het neonomianisme is, samenvattend, 
tweeërlei: enerzijds formuleert hij in De Satisfactione nieuwe argumenten 
tegen het socinianisme die dan ook door veel gereformeerde theologen 
worden gewaardeerd en overgenomen. Anderzijds is in zijn eigen biogra-
fie een toenemende openheid naar het socinianisme waarneembaar die 
de gereformeerde lezers van zijn geschriften alert maakt: behalve voor 
arminiaanse elementen moeten zij ook op hun hoede zijn voor socini-
aanse invloeden. 

Een beroep op Grotius is dan ook bepaald niet bij voorbaat doorslag-
gevend. Volgens sommige antinomianen is ‘grotiaanse theologie’ niets 
anders dan arminiaanse en sociniaanse theologie – maar anderen voeren 
hem op als een autoriteit die de persoonsverwisseling tussen Christus en 
de gelovige onweerlegbaar heeft verdedigd.160 

156   Nellen, Hugo de Groot, 516. Zie ook de kritiek van Owen, Works, 12:618–638. 
157   Owen, Works, 12:455–485.
158   Ibid., 12:625–626: “… where any mention is made of reconciliation, the substance of 

his annotations on those places seeming to be taken out of Socinus, Crellius, and 
some others of that party.”

159   Lobb, Growth of Error, 133. Overigens zijn de Annotata op het Oude Testament niet pos-
tuum verschenen zoals Lobb beweert, maar in 1644, dus een jaar voor Grotius’ dood.

160   Samuel Crisp spreekt over “Grotian divinity”, “new Grotian divinity”, “our Grotian, 
Pelagian divinity”, “modern naturalists, or Grotians, borderers on Pelagianism”, 
“self-justiciaries, or Grotian Christians”, “the Socinian, and all his diminutive disciples, 
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2.4.2. Grotius en ‘the Grotian Religion’
Naast Grotius’ directe betrokkenheid bij de voldoeningsleer in De Satis-
factione is er nog een andere wijze waarop hij van betekenis is voor het 
antinomiaanse debat, en wel in zijn visie op het eigene van de christelijke 
godsdienst en op de verhouding van kerk en staat. Reeds in 1613 betoogt 
Grotius in Ordinum Pietas, met een beroep op de Staten van Holland en 
West-Friesland, dat er geen autonome kerkregering behoort te bestaan 
naast de burgerlijke overheid. Vervolgens werkt hij dit uit in De Imperio 
Summarum Potestatum Circa Sacra.161 In dit werk blijkt wat zijn ideaal is: 
een kerk zoals de Anglicaanse kerk.162 Eén van de formele kenmerken van 
de ideale christelijke kerk is volgens Grotius het episcopaat.163 In Neder-
land is naar zijn mening de kerk te ver doorgeschoten in het reformeren, 
en het episcopaat is er ten onrechte afgeschaft.164

Als Grotius in 1619, na de dood van raadspensionaris Johan van 
Oldenbarneveldt, in slot Loevestein gevangen wordt gezet, gebruikt hij 
zijn tijd om zijn Bewijs van den waren godsdienst te schrijven. Dit werk 
vertaalt hij in 1626 in het Latijn als De veritate religionis Christianae.165 
Grotius zet in op de redelijkheid van het christelijke geloof, waarbij hij 
onderwerpen die slechts via openbaring kenbaar zijn (zoals de drieëen-
heid) buiten beschouwing laat. Zijn intentie is een minimale basis te 
geven van de godsdienst, zodat religieuze strijd en godsdienstoorlogen 
kunnen worden voorkomen.166 Hij ziet het christelijke geloof niet als een  

the Arminians, the Grotians, the whole herd of Free-willers”, “Socinians, Papists, 
Arminians and Grotians”, Crisp, Christ Made Sin, xix,xxxi,xxxiv,xxxv,xxxvii, 7,13,60. 
Zie daartegenover in de First Paper (in Lobb, Report, 12) het beroep op Grotius voor 
de persoonsverwisseling: “… the Learned H. Grotius, and the Reverend Dr. Stilling-
fleet, now Bishop of Worcester, do not only Assert, but Irrefragably Prove, in Concur-
rence with the Common Sentiment of Protestants; in as much as we conceive the 
Doctrine of Justification, and of Christs Satisfaction, on which it depends cannot be 
duly Explained and Defended, consistently with the Denial of any Commutation of 
Persons between Christ, and Believers.”

161   Hoewel reeds geschreven in 1617 wordt het pas in 1647 gepubliceerd, twee jaar na 
Grotius’ dood. Voor 1647 circuleert het echter reeds veelvuldig in handschrift.

162   Rabbie, “Grotius’ denken over kerk en staat”, 204: “Zijn ideaal was een tolerante en 
brede kerk naar het model van de Church of England, waarbij wel moet gezegd dat 
zijn beeld van de Engelse situatie gekenmerkt wordt door overdreven optimisme.”

163   Wolf, Irenik, 56–58.
164   Rabbie, “Grotius’ denken over kerk en staat”, 194. Vgl. Trevor-Roper, “Grotius and 

England”, 78: “… he remained a Protestant and, in foro interno, an Anglican to the 
end.”

165   Heering, Apologeet.
166   Dunthorne, “History, Theology and Tolerance”; Mortimer, “De Veritate.”
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oplossing voor het probleem van de zondeval, maar als een middel voor 
een moreel hoogstaand leven.167

Deze combinatie van Grotius’ standpunten over kerkregering, het 
straffen van ketters en de verhouding van kerk en staat sluit sterk aan bij 
het verlangen van diverse theologen in de Church of England: Grotius’ 
minimale godsdienst is terug te vinden in publicaties door Henry Ham-
mond (1605-1660) en William Chillingworth (1602-1644) die vergelijk-
baar zijn met Grotius’ De veritate.168 Bisschop Simon Patrick (1626-1707) 
vertaalt Grotius De veritate in het Engels.169 Vanaf ongeveer 1640 is het 
vooral de zogeheten Tew Circle die zich in Grotius’ politieke en theologi-
sche opvattingen verdiept, een royalistische groepering met sociniaanse 
sympathieën.170 Hammond, een belangrijke participant in de Tew Circle, 
erkent dat van de recente schrijvers Grotius de grootste invloed op hem 
heeft uitgeoefend.171 Als John Owen kritiek op Grotius’ Annotationes uit-
oefent, neemt Hammond de verdediging van Grotius op zich.172 

Er ontstaat zelfs binnen de Anglicaanse kerk een beweging die bekend 
komt te staan als de ‘Grotian Religion’.173 Dit is een beweging van bis-
schoppen in de Church of England die zich fel tegen puriteinse en calvi-
nistische invloeden verzet. Ook hierin speelt Hammond een belangrijke 
rol. Hammond ziet in Grotius’ opvattingen over de kerk veel meer moge-
lijkheden om het Anglicaanse episcopaat te verdedigen dan in de visie 
van Arminius (1560-1609), aan wie hij zich weliswaar leerstellig verwant 
weet, maar wiens opvattingen weinig aanknopingspunten bieden voor 

167   Mortimer, “De Veritate”, 87: “Grotian Christianity is heterodox, at least in De veritate, 
and it is more similar to Socinianism than is usually recognised. It has long been 
known that Grotius used Socinus’s arguments in books two and three, but Grotius 
was borrowing more than just arguments for the credibility of the Biblical text. Like 
Socinus, and perhaps Vorstius, Grotius wanted to get away from the traditional, 
Reformed model of apologetics, in which Christianity provided the explanation of - 
and solution for - the problems of corrupted human nature.”

168   Tuck, Philosophy and Government, 271–273.
169   Voor de populariteit van De Veritate, zie Dunthorne, “History, Theology and Toler-

ance”, 115.
170   Trevor-Roper, Catholics, Anglicans and Puritans, 192–195; Griffin, Latitudinarianism; 

Tuck, Philosophy and Government, 271–273; Mortimer, Reason and Religion, 63–85.
171   Hammond, Ansvver to Animadversions, 124: “…from whom I have from my first 

entrance on the consideration of Divine and Moral learning received more useful 
notions than I have from any Writer of this last age.” Vgl. Mortimer, Reason and Reli-
gion, 83.

172   Hammond, Ansvver to Animadversions, 131. Vgl. Owen, Works, 12:618. Mortimer, 
“Justice in Grotius and the Socinians”, 83. Voor Owens kritiek op Grotius, zie noot 
157.

173   Tuck, Philosophy and Government, 272–273.
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een standpunt over kerkregering. Het is daarom allerminst verbazend dat 
Owen spreekt over “the doctor’s [i.e. Hammond’s] great friend, Grotius, 
to whom he is beholden for more than one rare notion”.174

De voorstanders van de ‘Grotian Religion’ vinden overigens een tegen-
stander in Richard Baxter (1615-1691), predikant van Kidderminster. 
Hoewel (zoals in § 2.4.4. ter sprake zal komen) Baxter zelf verregaand 
door Grotius’ satisfactieleer is beïnvloed en ook een fervent voorstander 
is van kerkelijke eenheid, heeft hij toch veel moeite met de ecclesiologi-
sche invalshoek van Grotius. Voornamelijk puttend uit de discussie die 
Grotius in de jaren 1640 heeft gevoerd met de Leidse professor André 
Rivet, betoogt Baxter dat Grotius op allerlei punten zich heeft aangeslo-
ten bij de Rooms-katholieke kerk.175 Grotius’ pogingen om te komen tot 
hereniging van de christelijke kerken komt volgens Baxter feitelijk neer 
op de conclusie dat alle protestanten zich aan de roomse leer moeten aan-
passen. De publicatie van Baxter roept verontwaardigde reacties op en 
verscheiden bisschoppen dienen hem van repliek.176 

Grotius’ populariteit onder anglicaanse theologen die kritisch staan 
tegenover het calvinisme, maakt hem in de ogen van veel nonconformis-
ten verdacht. De minimal religion van De Veritate staat ver af van hetgeen 
de gereformeerde nonconformisten zelf als kenmerkend voor de ware 
godsdienst beschouwen. De betrokkenen in de antinomiaanse discussie 
die zich op Grotius willen beroepen, proberen dan ook duidelijk te maken 
dat zij aansluiten bij geschriften van Grotius uit de tijd dat hij nog ortho-
dox was.177 Dat de antinomiaanse tegenstanders door een dusdanige toe-
voeging niet worden overtuigd, ligt voor de hand.

2.4.3. Baxters betekenis voor het neonomianisme
De waardering voor Grotius’ voldoeningsleer is waarschijnlijk nergens zo 
groot en zo expliciet als bij de reeds genoemde Richard Baxter. Baxter 
verklaart dat hij na de bijbel geen boek zozeer waardeert als De Satisfac-
tione van Grotius.178 Baxter pleit Grotius vrij van de vaak geuite beschul-
diging van socinianisme. Hij vindt het ontoelaatbaar een opvatting 

174   Owen, Works, 11:42.
175   Baxter, Grotian Religion. De discussie of Grotius werkelijk is teruggekeerd tot de 

roomse kerk wordt tot in de negentiende eeuw gevoerd, gezien Broere, De terugkeer 
van Hugo de Groot tot het katholieke geloof; Bosch Kemper, Terugkeer.

176   Boersma, A Hot Pepper Corn, 57; Lim, In Pursuit of Purity, Unity, and Liberty, 206–207.
177   Baxter, Justifying Righteousness, 189: “… Grotius (then Orthodox, thirty years before 

his death) …” Vgl. ook Robinson, Plea for the Late Baxter, 89,118.
178   Baxter, Grotian Religion, 4. Voor de vele instemmende verwijzingen van Baxter naar 

Grotius’ visie, zie Boersma, A Hot Pepper Corn, 26n9,201n40.
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sociniaans te noemen, eenvoudigweg omdat de betreffende opvatting bij 
Grotius te vinden is.179

De betekenis van Baxter voor het neonomianisme is vooral daarin 
gelegen, dat hij als nonconformist de opvattingen van Grotius binnen het 
puritanisme heeft ‘gepopulariseerd’. Volgens Leydecker is de invloed van 
Baxter zelfs zo groot geweest, dat van zijn “mond by na de gaantsche Stad 
Londe afhing”.180 Ook op John Goodwin (c. 1594-1665) heeft Grotius veel 
invloed, maar Goodwin spreekt (op den duur) duidelijk zijn sympathie 
uit voor het arminianisme, terwijl Baxter altijd heeft gehandhaafd dat hij 
de Dordtse Leerregels onderschrijft.181 

Gezien de invloedrijke positie van Baxter is het begrijpelijk dat de kri-
tiek van Samuel Crisp in zijn voorwoord bij Christ Alone Exalted (1690) 
zich allereerst tegen Baxter richt. Als Baxter in 1691 overlijdt, neemt 
Daniel Williams de taak op zich het antinomianisme van Tobias Crisp te 
bestrijden; Chauncy past in 1692 de benaming neonomianisme welis-
waar allereerst op Williams toe, maar achter Williams ziet hij de opvattin-
gen van Baxter. En als Lobb Williams ervan beschuldigt sociniaans te 
zijn, doet hij dat door de opvattingen van Baxter te analyseren. Stilling-
fleet die op Lobb reageert, wijst erop dat Lobbs beschuldigingen van soci-
nianisme aan het adres van Williams gebaseerd zijn op de onterechte 
veronderstelling dat Williams exact dezelfde opvatting heeft als Baxter.182 
Uit deze gegevens wordt duidelijk hoe sterk men het neonomianisme 
associeert met de opvattingen van Baxter.

 
2.4.4. Leerstellige kenmerken van neonomianisme
Wat zijn de leerstellige kenmerken van het neonomianisme? Zoals vermeld 
in hoofdstuk 1 wordt de aanduiding “neonomianisme” in historische zin 

179   Baxter, Grotian Religion, 89.
180   Leydecker, Oeffeningen, 57–58. Lobb weerspreekt deze uitspraak van Leydecker ech-

ter, zie Lobb, Appeal to Bishop, [iii]: “I differ from the Learned Leydecker in this…”, 
met in de kantlijn: “Quin etiam nuper Baxter. ----- a cujus ore tota fere Londinensis 
Civitas Pendebat, Dissert. Histor. Theologic. Ad. De Antinom. § 36.” Lobb verwijst 
naar een van de zeven Latijnse disputaties die Leydecker in het academische onder-
wijs heeft gebruikt (1696), en die ten grondslag liggen aan de Oeffeningen, de Neder-
landstalige publicatie over het antinomianisme.

181   Coffey, Goodwin, 73–74. Voor Baxters instemming met Dordt, zie Moore, “Atone-
ment”, 153; Burton, Hallowing of Logic, 319.

182   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:400–402. Chauncy reageerde op Stillingfleet in 
Chauncy, Alexipharmacon, 60–74. Op de vraag naar de overeenstemming tussen 
Baxter en Williams gaat Chauncy niet in. Williams heeft zelf verklaard niet in alles 
met Baxter in te stemmen, Williams, “Defence”, 3:343; Ramsey, “Anti-Antinomia-
nism”, 12; Ramsey, “Witsius and Dissenters”, 148.
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gebruikt, dus als aanduiding voor de positie van degenen die door hun 
tegenstanders neonomianen worden genoemd. Het is dan ook geen sys-
tematische omschrijving die zou mogen dienen om te bepalen wie er wel 
en wie er niet neonomiaans is. Binnen de groep van neonomianen zijn er 
immers grote verschillen. Aan de ene zijde van het spectrum staat George 
Bull, aan de andere zijde Daniel Williams. Bull wijst de rechtvaardiging 
op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus radicaal af, 
Williams wil die juist staande houden. Niettemin kunnen er drie zaken 
worden vermeld die als karakteristiek voor de neonomianen gelden. 

Het eerste kenmerk dat kan worden genoemd, is de opvatting dat het 
evangelie een wet is.183 Volgens de neonomianen legt het evangelie als een 
wet van genade (law of grace) vast wat de criteria zijn op grond waarvan 
God besluit sommige personen hun zonden te vergeven, of niet. Het 
evangelie is de maatstaf (rule) waarnaar God zal oordelen.184 De criteria 
bestaan in geloof en bekering: degenen bij wie God geloof en bekering 
ziet, spreekt Hij vrij van de veroordeling. Als het evangelie geen wet zou 
zijn, zou er ook geen ruimte zijn om te spreken over het bevel tot geloof 
en bekering, van de belofte van vrijspraak en van de bedreiging van straf 
bij ongeloof en onbekeerlijkheid, aldus de neonomianen.185 Voor dit punt 
kunnen de neonomianen zich beroepen op een keur van gereformeerde 
theologen.186

Vervolgens is voor neonomianen het evangelie niet alleen een wet 
maar ook een nieuwe wet. Hoewel de neonomiaan William Lorimer aan-
geeft dat hij bereid is het bijvoeglijke naamwoord “nieuw” in te trekken, 
handhaaft Williams de gedachte van het evangelie als nieuwe wet.187 De 
toevoeging “nieuw” geeft Chauncy aanleiding tot de verdenking dat vol-
gens Williams de oude wet is afgeschaft en dat God de straf die in de oude 

183   Het uitvoerigst hierover is Lorimer, Apology; Lorimer, Remarks on Goodwins Dis-
course.

184   Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 115.
185   Williams, “Defence”, 3:348: “I mean by the Gospel being a Law, that God in Christ our 

Redeemer doth by the Gospel expressly command sinners to receive Christ with a 
true operative Faith; and promiseth, that though they are condemned by Adam’s Law, 
yet upon their so believing, they shall be united to Christ, and justified by his Righ-
teousness; and that, persevering in Faith by sincere Holiness, they shall be saved for 
his sake. He also threatens, that if any shall die unbelieving, impenitent, ungodly 
Rejecters of his Grace, they shall be barr’d from these Benefits.” Zie ook Ramsey, 
“Anti-Antinomianism”, 96–100.

186   Williams beroept zich op Calvijn, de Dordtse Synode, Goodwin, Owen, Charnock en 
vele anderen; zie Williams, “Defence”, 3:381–407; Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 
100. 

187   Williams, “Defence”, 3:345; Lorimer, Remarks on Goodwins Discourse, 179.
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wet is gedreigd, niet meer uitvoert.188 Ook betreffende dit tweede punt 
kunnen de neonomianen tal van citaten aanleveren van gereformeerde 
theologen die het evangelie een nieuwe wet hebben genoemd.189 Maar de 
uitdrukkingen zijn uiteraard niet allesbepalend. Dit tweede kenmerk 
betreft feitelijk de vraag of de “oude” wet wordt gehandhaafd, en of dus de 
straf die bij overtreding van deze wet was gedreigd, wel of niet wordt uit-
gevoerd. In hoofdstuk 5 zal ter sprake komen dat volgens de neonomia-
nen weliswaar geen sprake is van afschaffing (abrogatio) van de wet, maar 
wel van buitenwerkingstelling (dispensatio) van de gedreigde sanctie. 

Een derde eigenschap die aan het neonomianisme wordt toegeschre-
ven, is de opvatting dat er in de voldoeningsleer geen sprake is van de 
toerekening van de zonden zelf aan Christus, maar slechts de toerekening 
van de gevolgen van de zonden. Slechts de straf (als vrucht en gevolg van 
de zonde) wordt Hem meegedeeld. En evenzo wordt in de rechtvaardi-
ging niet de gerechtigheid zelf aan de gelovigen geschonken, maar zij 
delen slechts in de vrucht van Christus’ gerechtigheid.190 Dit betreft de 
vraag naar de definitie van de toerekening (imputatio). Dit punt zal voor-
namelijk in hoofdstuk 4 aan de orde worden gesteld, en de consequenties 
van het verschil in opvatting voor de concepten van straf, vergeving en 
strafmaat komen in de hoofdstukken 6 en 7 ter sprake. 

2.5. Herman Witsius 
Het is een opvallend gegeven dat Herman Witsius een poging onder-
neemt om te bemiddelen in de Engelse controverse tussen antinomianen 
en neonomianen, tussen presbyterianen en independenten. Zijn status 
als internationaal bekend gereformeerd theoloog maakt de Animadversi-
ones Irenicae een geschikt middel om na te gaan hoe de opvattingen van 
het antinomianisme en het neonomianisme zich verhouden tot de 
mainstream gereformeerde theologie (zie § 1.2.).

Allereerst zal een beknopte biografische en bibliografische schets van 
Witsius worden gegeven (§ 2.5.1.). Daarna komt zijn relatie tot Engeland 
en de Engelse theologen aan de orde (§ 2.5.2.). Enkele jaren voor hij zijn 
Animadversiones schrijft, is Witsius namelijk in Engeland geweest om 
met diverse theologen te spreken. In § 2.5.3. komt ter sprake hoe Witsius 
staat tegenover het antinomianisme.

188   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:21,27,30; Williams, “Defence”, 3:304–305.
189   Lorimer verwijst o.a. naar de Dordtse synode, de Leidse professoren, Hugo Binning, 

James Durham en Matthew Poole; Lorimer, Remarks on Goodwins Discourse, 179.
190   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:7,32; Williams, “Defence”, 3:276,314; Ramsey, 

“Anti-Antinomianism”, 109. Zie voor dit verwijt aan Williams eveneens Comrie, Cat-
echismus, 68.



-  64  -

2.5.1. Biografische en bibliografische schets van Witsius
Herman Witsius wordt te Enkhuizen geboren op 12 februari 1636, als de 
zoon van de plaatselijke burgemeester Claes Jacobsz. Wits; zijn moeder is 
Johanna Hermanni.191 Reeds voor zijn geboorte hebben zijn ouders hun 
kind bestemd voor de dienst aan God. Zijn eerste scholing ontvangt Her-
man van zijn oom Petrus Hermanni, waarna hij zijn academische theolo-
gische opleiding in Utrecht begint als hij 15 jaar oud is. Over zijn 
hoogleraren Andreas Essenius, Johannes Hoornbeek en Gisbertus Voe-
tius heeft Witsius blijvend met grote waardering gesproken. Zijn studies 
zet Witsius vervolgens voort in Groningen bij onder anderen Samuel 
Maresius (1599-1673). In 1653 keert hij echter naar Utrecht terug: zijn 
aanvankelijk voornemen in Leiden te gaan studeren wordt belemmerd 
doordat daar de pest woedt.192 

In 1657 wordt Witsius predikant in Westwoud in de provincie Fries-
land, in 1661 gevolgd door Wormer. Vanuit Friesland vertrekt hij in 1666 
naar Zeeland om er predikant te worden in Goes. Hoewel hij de periode 
in Goes als zeer gezegend ervaart, keert hij echter na twee jaar terug naar 
Friesland waar hij zeven jaren de gemeente van Leeuwarden dient. In zijn 
werk als gemeentepredikant laat Witsius zich kennen als een voorstander 
van de Nadere Reformatie. Hij publiceert enkele stichtelijke werken die 
hiervan blijk geven. Zijn geschrift Twist des Heeren met syn Wijngaert 
(1669) leidt tot veel kritiek, niet alleen omdat hij het zonder approbatie 
uitgeeft, maar vooral omdat hij erin spreekt over collega’s die hun gemeen-
teleden te kennen geven dat zij na kerktijd gerust kunnen overgaan tot 
hun dagelijkse werk.193 

Witsius wordt in 1675 benoemd tot professor aan de universiteit in 
Franeker. Op 22 maart van dat jaar verkrijgt hij de doctorstitel, terwijl hij 
op 15 april het professoraat aanvaardt met een inaugurele rede over de 
ware en oprechte theoloog.194 Al spoedig krijgt hij zijn leerling Johannes 

191   Voor biografische gegevens van Witsius, zie À Marck, Oratio funebris; de lijkrede is ook 
aanwezig in Witsius, Miscellaneae Tomus Primus ed. 1736, 1:*d2–*g3; eveneens in À 
Marck, J. Marckii Scripturariae Exercitationes ad quinque et viginti selecta loca Novi Testa-
menti; Accedit Oratio Funebris in Obitum Clar. Viri H. Witsii, 709–736. Een samenvatting 
bevindt zich in Acta eruditorum 1711, 68–69. Zie verder Van Byler, “Leven van Witsius”, 
3–51; Crookshank, “The Life of the Author”; Fraser, “Memoir”; Van Genderen, Herman 
Witsius, 5–107; Witsius, True Theologian, 7–14; Van Genderen, “Witsius”; Van Sluis, 
“Witsius”; Ramsey en Beeke, Analysis, iii–ix; Beeke en Pederson, “Herman Witsius”; Van 
den Brink, Witsius en het antinomianisme, 121–129; Ramsey en Beeke, Analysis, 3–12.

192   Van Genderen, Herman Witsius, 16.
193   Ibid., 36.
194   “Oratio Inauguralis Franequerena de Vero Theologo”, opgenomen in Witsius, Miscel-

lanae Tomus Alter ed. 1700, 850–870. Voor de genoemde data in 1675, zie Boeles, 
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À Marck (1656-1731) tot collega. Voorgedragen door Witsius wordt à 
Marck op 21-jarige leeftijd professor in de godgeleerdheid. Met hem zal 
Witsius altijd zeer goede contacten onderhouden, en À Marck is ook 
degene die na Witsius’ overlijden de lijkrede uitspreekt, overeenkomstig 
Witsius’ wens.195 

Witsius vertrekt in 1680 naar Utrecht, waar hij tot 1698 zowel predi-
kant als hoogleraar is.196 Het is dus in zijn Utrechtse periode dat het 
geschrift Animadversiones Irenicae verschijnt. De universiteit kent in deze 
periode een spectaculaire toename aan studenten.197 Daaronder bevin-
den zich ook Engelse studenten, bijvoorbeeld Edmund Calamy (1671-
1732), een volgeling van Baxter.198 De relaties met de andere theologische 
hoogleraren Melchior Leydecker (1642-1721) en Petrus van Mastricht 
(1630-1706) zijn vriendschappelijk.199 

De derde plaats waar Witsius professor wordt, is Leiden. Het vele werk 
in Utrecht begint hem zwaar te vallen en hij hoopt in Leiden meer rust te 
krijgen en meer ruimte voor toegewijde studie. Bovendien is zijn komst 
naar Leiden het uitdrukkelijke verzoek van koning-stadhouder Willem 
III.200 Van 1698 tot 1708 is Witsius er hoogleraar. Zijn inaugurele rede 
gaat over de bescheidenheid van de theoloog.201 Al spoedig na zijn komst 
wordt hij ook regent van het Statencollege. Dit theologische college was in 
1592 door de Staten van Holland opgericht om door een gedegen gerefor-
meerde opleiding het gereformeerde karakter van de kerk in Holland te 
bevorderen.202 In oktober 1708 wordt Witsius plotseling ernstig ziek. Na 
enkele dagen, op 22 oktober, overlijdt hij. Hij wordt in de Buurkerk van 
Utrecht begraven. Uit zijn huwelijk met Aletta van Brochorn, met wie hij in 
1660 trouwt, worden vijf kinderen geboren. De twee zoons overlijden op 

Hoogeschool, 2–1:257; Van Genderen, Herman Witsius, 51. Er bestaat een verkorte 
Engelse vertaling van de rede, “The Character of the Genuine Theologian”, 158–170. 
Een volledige vertaling is aanwezig in Herman Witsius, On the Character of a True 
Theologian, bewerkt door J. Ligon Duncan III (Greenville: Reformed Academic Press, 
1994).

195   Van Genderen, Herman Witsius, 53–54,99.
196   Het onderwerp van zijn inaugurele rede is de voortreffelijkheid van de waarheid van 

het evangelie: “Oratio Inauguralis Trajectina de Praestantia Veritatis Euangelicae”, 
opgenomen in Witsius, Miscellanae Tomus Alter ed. 1700, 2:871–903. 

197   Van Genderen, Herman Witsius, 70.
198   Zie over Calamy noot 217.
199   Van Genderen, Herman Witsius, 69; Van Sluis, “Witsius”, 457.
200   À Marck, Oratio funebris, 34; Fraser, “Memoir”, xx–xxi.
201   “Oratio Inauguralis Leidensis de Theologo Modesto”, in Witsius, Miscellanae Tomus 

Alter ed. 1700, II:904–919.
202   Van Genderen, Herman Witsius, 96.
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jonge leeftijd, maar de drie dochters bereiken de volwassen leeftijd. Een 
schoonzoon is betrokken bij de postume uitgave van enkele collegedicta-
ten van Witsius.203

De geschriften van Witsius kunnen globaal in twee groepen worden 
verdeeld – de Nederlandstalige en de Latijnse geschriften. Tot de Neder-
landstalige behoren enkele vroomheidsgeschriften en een aantal polemi-
sche werken waarin Witsius de cartesiaanse twijfel bekritiseert tegen Petrus 
Allinga (1658-1692) en over het Schriftgezag tegen de Franeker hoogleraar 
Herman A. Roëll (1653-1718).204 Voor inzicht in Witsius’ dogmatische 
positie betreffende de onderwerpen die in de Animadversiones ter sprake 
komen, zijn deze boeken van gering belang. Wel van betekenis is de voor-
rede die Witsius schrijft in Apostolische Oudheden, een vertaling van de 
Apostolici van de Engelse kenner der patristiek William Cave.205 De voor-
rede behelst een verkorte samenvatting van een viertal Latijnse verhande-
lingen die in de Miscellenae Sacrae Tomus Alter zijn opgenomen.206 
Tegenover Cave betoogt Witsius dat er met betrekking tot de rechtvaardi-
ging geen tegenspraak is tussen de apostelen Paulus en Jacobus.

Van de Latijnse geschriften kan De Oeconomia Foederum (1677) als 
Witsius’ hoofdwerk worden aangemerkt.207 Er verschijnen meerdere edi-
ties, waarin hij diverse aanpassingen en uitbreidingen aanbrengt.208 Er 
verschijnen van dit werk Nederlandse en Engelse vertalingen.209 Voor het 
huidige onderzoek zal de Oeconomia als de belangrijkste achtergrond 
dienen waartegen de Animadversiones zullen worden geplaatst. Twee 
andere geschriften die vanuit academische disputaties zijn ontstaan, zijn 
eveneens van belang. Witsius geeft in 1681 zijn verhandeling over de 
Apostolische Geloofsbelijdenis uit.210 Een aantal jaren later publiceert hij 

203   Ibid., 80–81. Het betreft de uitgave van Witsius’ Prakticale godgeleertheid.
204   Over zijn polemiek met Allinga, zie Van Genderen, Herman Witsius, 177–182; en 

voor de strijd met Roëll, zie ibid., 83–84; 182–190. 
205   Cave, Apostolische oudheden. Het werk is een vertaling van Cave, Apostolici.
206   Witsius, “Oeffening over den regten sin van Paulus en Jacobus”. Zie ook noot 214.
207   Witsius, Oeconomia.
208   Verwijzingen vinden plaats naar de editie die kort voor de publicatie van de Animad-

versiones verscheen: Witsius, DOF.
209   Voor een overzicht van de geschriften van Witsius, zie Van Genderen, Herman Wit-

sius, 243–252. De Latijnse edities van de Oeconomia staan vermeld onder nr 8, a-d, 
de Nederlandse vertalingen onder 8e-h, de Engelse vertalingen onder 8i-j. Herdruk-
ken van de Engelse uitgave verschenen in 1990 en 2010. Een structuuroverzicht van 
De Oeconomia geven Ramsey en Beeke, Analysis. 

210   Witsius, Exercitationes in Symbolum. Het geschrift is een bewerking van de disputa-
ties gehouden in Franeker. Witsius draagt het op aan de burgerlijke overheid van 
Utrecht.
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dit werk opnieuw, samen met een verhandeling over het Onze Vader.211 
Tweemaal geeft Witsius verder een verzameling uit van ‘heilige mengel-
stoffen’ (miscellaneae sacrae). De eerste band bevat besprekingen over 
onder andere de profetie, de tabernakel en het Joodse sanhedrin – onder-
werpen die geen directe relatie hebben tot het onderwerp van deze stu-
die.212 Het tweede deel bevat 23 verhandelingen (exercitationes) over 
allerlei onderwerpen, met als de belangrijkste een bespreking van de leer 
der rechtvaardiging.213 Witsius bespreekt eerst de opvatting van de heide-
nen (theologia gentilium) over de rechtvaardiging, daarna die van de 
Joden en vervolgens de controversen over de rechtvaardiging in de chris-
telijke kerk ten tijde van de apostelen. Een vierde verhandeling gaat over 
de visie van Paulus. Hierop aansluitend volgt de tekst van de Animadver-
siones.214 De Schotse dogmaticus James Buchanan (1804-1870) heeft later 
deze vier verhandelingen als “bewonderenswaardig” (admirable) gepre-
zen.215

2.5.2. Witsius en Engeland
Witsius’ betrokkenheid op de situatie van de kerk in Engeland dateert 
tenminste uit het voorjaar 1685. Dan brengt hij een bezoek aan Engeland 
omdat hij deel uitmaakt van een politiek gezelschap. Zijn reis naar het 
Britse eiland werpt licht op de context waarin Witsius later de Animad-
versiones zal schrijven. In de Animadversiones beweert Witsius dat hij de 
Engelse taal niet bijzonder goed machtig is.216 Gezien het feit dat hij heeft 
geparticipeerd in de gesprekken van het politieke gezantschap, zal zijn 
beheersing van de Engelse taal beter zijn geweest dan hij doet voorko-
men. Edmund Calamy die in 1699 te Utrecht studeert onder Witsius,  
 
 

211   Witsius, In Symbolum et in Orationem.
212   Witsius, Miscellaneae Tomus Primus Ed. 1692.
213   Witsius, Miscellanae Tomus Alter ed. 1700.
214   De visie van de heidenen wordt besproken in exercitatio 20 (blz. 668-697); de visie 

van de Joden in exercitatio 21 (blz. 698-720); de strijdpunten ten tijde van de aposte-
len in exercitatio 22 (blz. 721-731) en de visie van Paulus in exercitatio 23 (blz. 732-
752). De Animadversiones beslaan aansluitend blz. 753-849.

215   Buchanan, Doctrine of Justification, 420. Naar Buchanans mening is Witsius gekomen 
tot het schrijven van allevier deze verhandelingen door kennisneming van de opvat-
tingen van Cave; evenzo Van Genderen, Herman Witsius, 73. Buchanan verwijst veel-
vuldig naar de vier verhandelingen: Buchanan, Doctrine of Justification, 420,427 
429–431,476,491–492.

216   Witsius, Animadversiones, 6: “…linguae vestratis paullo minus quam mediocriter 
peritus sum”.
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maakt er zelfs speciale vermelding van dat Witsius het Engels goed ver-
staat.217

Het gezantschap bezoekt de nieuwe koning James II, die immers in 
1685 de troon beklimt, om hem geluk te wensen.218 Het gezantschap staat 
onder leiding van Everard van Weede van Dijkveld (1626-1702), een ver-
trouweling van Willem III.219 Van Dijkveld staat bekend als een voortref-
felijk diplomaat en als iemand die uitzonderlijk goed op de hoogte is van 
de situatie in Engeland.220 Ook James II is vol waardering over hem.221 
Andere gezanten zijn Arnout van Citters (1633-1696) en Jacob van Was-
senaar-Duivenvoorde (1620-1687). De vierde persoon is Herman Wit-
sius. Witsius gaat als theoloog mee op het persoonlijke verzoek van Van 
Dijkveld. Dat deze voor Witsius kiest, behoeft geen bevreemding. Zij 
kennen elkaar persoonlijk, zijn zelfs bevriend.222 Van Dijkveld omschrijft 
Witsius als “den schrandersten en bedreevensten in den gantschen Ver-
eenigden Staat”.223 Verder weet Van Dijkveld waarschijnlijk dat Witsius 
een goede naam heeft dankzij diens Oeconomia, zeker onder de dissen-
ters. 

Het gezantschap voert (in het geheim) ook gesprekken met personen 
die veel moeite hebben met de godsdienstige koers van de rooms-katho-
lieke koning. De twee belangrijkste kerkelijke figuren in Engeland, de bis-
schop van Londen en de aartsbisschop van Canterbury, zijn in 1685 
respectievelijk Henry Compton (1632-1713) en William Sancroft (1617-
1693).224 Zeker Compton staat bekend vanwege zijn fel anti-roomse 
opstelling. Hij ziet het als zijn levensmissie de Anglicaanse kerk tegen de 
rooms-katholieke invloeden te beschermen: “To keep England Protestant 

217   Calamy, Account of My Own Life, 1:166: “He was always very civil to the English, and 
carried it with abundance of respect to them, and spake also very respectfully of our 
divines and other writers, with whose works he had been very conversant, as he well 
enough might, by reason of his understanding English well.”

218   Van Genderen, Herman Witsius, 70–74; Van den Berg, “Dutch Calvinism”. Hetzelfde 
artikel is tevens opgenomen in Van den Berg, Religious Currents, 163–182. Voor het 
verslag van de politieke afgevaardigden, zie Wassenaar-Duivenvoorde, Van Weede 
van Dijkveld en Van Citters, Verbaal 1685.

219   Troost, Willem III, 106–107.
220   Carpenter, Compton, 113. Voor het contact tussen Van Dijkveld en James II, zie Bur-

net, History, 1:648.
221   Doesburg, “1685-1689”, 406.
222   Witsius onderstreept hun onderlinge vriendschap door aan Van Weede van Dijckvelt 

zijn Miscellaneae Sacrae I op te dragen. De datum van de dedicatio is 1 oktober 1691.
223   Wagenaar, Vaderlandsche historie, 15:303.
224   Carpenter, Compton; Coleby, “Compton”; Oyly, Life of Sancroft; Vernon, “Burgess”.
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– this was the wish dearest to his heart”.225 A Marck vermeldt in de lijkrede 
van Witsius dat het gezantschap met zowel Sancroft als met Compton 
heeft gesproken.226 Blijkbaar leeft reeds in 1685 bij Willem III de gedachte 
dat hij invloed moet zien te krijgen op de situatie in Engeland. Het is op 
grond van deze overweging waarschijnlijk dat het gezantschap de 
opdracht krijgt ook kerkelijke leiders te benaderen die kritisch tegenover 
James II staan.227 De Franse diplomaat Jean-Antoine d’Avaux (1640-1709) 
beweert dat Willem III reeds in 1685 steun zoekt bij tegenstanders van 
James II; bovendien stelt d’Avaux dat de rol van Witsius daarin belangrijk 
is geweest, omdat er “weinig anderen zozeer als hij in staat waren een 
beweging in Engeland op gang te krijgen”.228 Dat Willem III reeds in 1685 
nadenkt over de vraag hoe de regering van James II kan worden omver-
geworpen, is plausibel.229 Compton behoort namelijk tot de ‘immortal 
seven’, de bisschoppen die in 1688 een brief aan de Nederlandse prins 
Willem III zenden met het verzoek tot zijn invasie.230 Sancroft behoort tot 
de ‘seven bishops’ die gevangen werden gezet toen zij weigerden konink-
lijke besluiten in de kerken af te kondigen.231

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat Van Dijkveld Witsius 
mee wil nemen. Voor de politieke toekomst zijn de theologische vragen 

225   Carpenter, Compton, 60, vgl. 42,67–68.
226   À Marck, Oratio funebris in obitum Hermanni Witsii, 33–34: “…fassus est se cum 

Archi-Episcopo Cantuariensi, Episcopo Londinensi, aliisque tum Episcopalibus tum 
Dissentientibus in Disciplinae Theologis plurimis, conversatum, haud pauca obser-
vasse, quae ad doctrinae suae facerent augmentum, et quibus ad omnem prudentiam 
redderetur instructior.” Wie de anderen zijn die Witsius heeft ontmoet, is niet bekend.

227   Troost, Willem III, 185.
228   d’Avaux, Négociations d’Avaux, 4:304. “M. Dickfeld mene avec lui en Angleterre un 

Ministre d’Utrecht, nommé Vicius […] Il y en a peu qui soient plus capable que lui 
d’exciter quelque mouvement en Angleterre.”

229   Van Genderen bestrijdt de bewering van d’Avaux en suggereert dat d’Avaux de missie 
van 1685 met die van 1687 verwart, Van Genderen, Herman Witsius, 71–72. Dit is 
echter ten onrechte. Het staat immers vast dat Witsius met Compton en Sancroft 
gesproken heeft, en eveneens dat de gesprekken van 1685 gingen over de rol die Wil-
lem III in Engeland zou kunnen spelen. Dat d’Avaux aan de eerste reis van Van Dijk-
veld zou hebben toegeschreven wat alleen gold voor diens tweede reis, is evenmin 
waarschijnlijk. D’Avaux vermeldt namelijk het belang van de aanwezigheid van Wit-
sius, die bij de reis van 1687 niet aanwezig is.

230   Compton spreekt in 1687 opnieuw met Van  Dijkveld. Aan hem geeft de bisschop een 
brief mee voor Willem III, waarin hij zijn waardering uitspreekt en zijn hoop dat de 
Nederlandse prins van grote betekenis kan zijn voor Engeland: Carpenter, Compton, 
113–114. Op blz. 114-116 vermeldt Carpenter de inhoud van nog twee brieven die 
Compton aan Willem III stuurt.

231   Oyly, Life of Sancroft, 250–316; Carpenter, Compton, 122.
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van groot belang: de anglicanen willen de dissenters aan hun zijde heb-
ben in de strijd tegen het gevaar van het rooms-katholicisme. Het is 
daarom nodig een kundig en verstandig theoloog ter beschikking te heb-
ben, die in staat is zo nodig de eenheid tussen anglicanen en dissenters te 
bevorderen. Middels het gezantschap wil Willem III aan de Anglicaanse 
leiders verzekeren dat de Church of England haar voorrechten zou behou-
den, en belooft hij aan de dissenters nieuwe vrijheden.232

2.6. De Animadversiones
In deze studie naar de Engelse antinomiaanse controverse (1690-1700) 
over de toerekening van de zonden aan Christus zal er bijzondere aan-
dacht zijn voor Witsius Animadversiones Irenicae (1696). Witsius is de 
enige theoloog die door de beide strijdende partijen wordt benaderd met 
het verzoek te bemiddelen in het conflict. Dat maakt de Animadversiones 
zeer geschikt als referentiepunt voor de diverse opvattingen. 

In deze paragraaf komt dit geschrift specifieker ter sprake. Eerst komt 
het Nederlandse antinomianisme aan de orde (§ 2.6.1.), daarna de aanlei-
ding die Witsius ertoe brengt de Animadversiones te schrijven (§ 2.6.2.). 
Omdat Witsius in de titel spreekt over de “onzalige benamingen van anti-
nomianen en neonomianen” is het zinvol na te gaan aan wie hij denkt bij 
de beide benamingen (§ 2.6.3.). Vervolgens komt de structuur, opbouw 
en de globale inhoud van Witsius’ geschrift aan de orde (§ 2.6.4.), waarna 
tenslotte aandacht wordt besteed aan de invloed en de doorwerking van 
de Animadversiones (§ 26.5.).

2.6.1. Witsius en het Nederlandse antinomianisme
Het antinomianisme is niet alleen in Engeland een bekend fenomeen 
maar ook in de Nederlanden. Juist in het decennium waarin Witsius zijn 
Animadversiones schrijft, doet er zich ook in Nederland een opleving van 
antinomianisme voor. Voornamelijk in Zeeland zijn er zogeheten Scho-
risten, Verschoristen of Hebreeën, die antinomiaanse ideeën uitdragen 
(zo genoemd naar hun leider Jacobus Verschoor (1648-1700) en vanwege 
hun intentie dat ook gewone gelovigen het Oude Testament in het 

232   Grew, Bentinck and Willem, 101-102: “‘Ostensibly he [Van Dijkveld] was to convince 
James of the friendly intentions of Holland and to smooth away any distrust and 
irritation that existed in his mind against his son-in-law [Willem III]. His secret 
instructions, drafted by Burnet, were to convey to the people generally with a favour-
able impression of the Prince and to remove any existing prejudice against him, to 
assure the Church on the one hand that he would support their privileges, and the 
Dissenters on the other that they might expect full toleration from him.”
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Hebreeuws kunnen lezen).233 Vooral hun bewering dat gelovigen niet 
meer behoeven te bidden om de vergeving van hun zonden is een fel 
bestreden opvatting. Vooraanstaande predikanten zoals Melchior Ley-
decker (1642-1721), Johannes Hulsius, Jacobus Fruytier (1659-1731) en 
David Knibbe (1639-1701) mengen zich in de strijd.234 Ook Carolus 
Tuinman (1659-1728) schrijft uitvoerig tegen de “vrygeesten”.235 De 
opponenten van de Verschoristen zijn allen fel en kritisch: zij achten de 
antinomiaanse opvattingen gevaarlijk.236 De discussie in de Nederlanden 
is in 1696 op haar hoogtepunt, het jaar waarin Witsius zijn Animadversi-
ones schrijft. Dat Witsius van de binnenlandse controverse op de hoogte 
is, is zeker. Hij refereert er zijdelings aan in het voorwoord op de Animad-
versiones.237 In de discussies met de Nederlandse antinomianen heeft 
Witsius zich overigens niet gemengd. 

Ook de antinomiaanse discussies in Engeland zijn in de Nederlanden 
niet onbekend. Leydecker legt een expliciet verband (gezien de titel van 
zijn geschrift) tussen de Engelse antinomianen en de Verschoristen, en 
Hoornbeek geeft een uitvoerige bespreking van het Engelse antinomia-
nisme.238 Leydecker spreekt over Chauncy als ‘die uitnemende man en 
dappere Tegenstander der Baxterianery, die met lof moet genoemt wor-
den’.239 Williams beschouwt hij als ‘een geleerd Man’ die soms zelfs te mild 
over Crisp sprak.240 

De wijze waarop Witsius in de Animadversiones over de antinomianen 
spreekt, is opvallend mild vergeleken met het oordeel van zijn tijdgenoten 

233   Over de Verschoristen zie Meertens, “Verschoor”; Van Leeuwen, “De Antinomia-
nen”; Kromsigt, “Antinomianisme van Verschoor I”; Kromsigt, “Antinomianisme van 
Verschoor II”; Kromsigt, “Antinomianisme van Verschoor III”; Kromsigt, “Antino-
mianisme van Verschoor IV”; Wielema, “‘De gehele Schrift voor de gemene man’: de 
gereformeerde beweging der Hebreeën in Leiden (1684-1693)”; Wielema, March of 
the Libertines, 18–52.

234   Hulsius, Antinomianery; Fruytier, Vertoog Hebreen; Leydecker, Oeffeningen, 73–84; 
Knibbe, “Dwalingen der Schoristen”.

235   Tuinman, Vrijgeesten. Deze reprint bevat drie werken: Calvijn, Johan Kalvijns Onder-
richting, tegen de dolle en dweepersche secte der vrygeesten, die zich geestelijke noemen; 
Tuinman, gruwelleere; Tuinman, De liegende en bedriegende vrygeest.

236   Zie bijvoorbeeld À Brakel, Redelijke Godsdienst, 1:871–872 (1.34.53).
237   Witsius, Animadversiones, 5; Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 180–181. 

Contra Van Genderen, Herman Witsius, 196: “Met geen woord maakte Witsius ech-
ter van hen melding in het geschrift, waarmee hij in 1696 tegen de antinomiaanse 
afwijkingen polemiseerde.”

238   Leydecker, Oeffeningen; Leydecker, Vis veritatis, 2:177,312–319; Hoornbeek, Summa 
Controversiarum, 800–831.

239   Leydecker, Oeffeningen, 45.
240   Ibid., 46. Hij citeert hem tevens instemmend op blz. 47,48,49,51,52,54.
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over de Hebreeën. Volgens de Lutherse theoloog Pfaff (1686-1760) zou 
Witsius zelfs de Verschoristen prijzen om hun godsvrucht (helaas geeft 
Pfaff geen verwijzing naar een van Witsius’ geschriften).241 De relatieve 
mildheid van Witsius heeft diverse auteurs tot de suggestie gebracht dat 
Witsius meer met hun opvattingen sympathiseert dan met die van hun 
tegenstanders.242 Of dat inderdaad het geval is, zal in de komende hoofd-
stukken blijken. 

2.6.2. De aanleiding tot de Animadversiones
De aanleiding voor Witsius om de Animadversiones te gaan schrijven, is 
een verzoek om in de controverse te bemiddelen. Hij vermeldt in de 
voorrede dat hij door de beide strijdende partijen benaderd is en boeken 
van hen heeft ontvangen.243 Dat verzoek heeft Witsius ingewilligd, omdat 
hun situatie hem zeer ter harte gaat.244 Stephen Lobb meldt in Peaceable 
Enquiry (1693) dat “aan Witsius, professor in Utrecht, met de grootste 
hoogachting is verzocht zijn gedachten over de zaak vrijuit kenbaar te 
maken”.245 Aangezien Lobbs geschrift in juli 1693 verschijnt, maakt de 
opmerking van Lobb duidelijk dat het verzoek aan Witsius reeds voor die 
datum aan hem is verzonden. Het is dus pas bijna drie jaar later dat Wit-
sius uiteindelijk zijn geschrift voltooit (februari 1696).246 

Welke concrete personen metterdaad in contact met Witsius treden, is 
niet bekend. Ook is niet bekend waarom juist aan Witsius dit verzoek is 
gericht. Mogelijk kenden sommige independenten hem van zijn bezoek 
aan Engeland in 1685, maar wellicht kent men Witsius alleen door zijn 
geschriften.247 In 1698 beweert Lobb dat zowel Daniel Williams als Isaac 

241   Pfaff, Introductio in historiam, 2:268–269: “H. Witsius Hebraizantibus magnam pieta-
tis speciem adscribit atque eos Leida pulsos transiisse ait in Seelandiam.”

242   Tot degenen die Witsius’ sympathie zien liggen bij de antinomianen, behoren Van 
Heber, Antinomianen, 61–64; Van Genderen, Herman Witsius, 199; Mahlmann, 
“Antinomianismus”, 1:549; Van Vlastuin en Baarssen, “Orthodox theoloog”; Fesko, 
Beyond Calvin, 366,379; Caughey, “Responses”, 219n676.

243   Witsius, Animadversiones, 6.
244   Ibid.
245   Lobb, Peaceable Enquiry, 157: “…Dr Witsius, Divinity Professor at Utricht, (who, 

with the greatest Respect is earnestly desired to communicate his Thoughts freely on 
this occasion)…” Pfaff verwijst naar deze passage: Pfaff, Introductio in historiam, 
2:262.

246   Als datum van afronding vermeldt hij 22 februari 1696, Witsius, Animadversiones, 
237.

247   Wel erg uitgesproken is Michael W. Honeycutt in de voorrede van Witsius, True 
Theologian, 12: “While in England, Witsius had such a profound impact on the lead-
ers of the English church that they later sought his aid in settling a serious contro-
versy.”
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Chauncy contact met Witsius hebben gezocht.248 Williams ontkent echter 
dat hij een verzoek aan Witsius heeft gericht.249 Mogelijk berust Lobbs 
opmerking over Chauncy wel op waarheid. Wellicht zijn er personen die 
in 1685 aanwezig zijn geweest bij de ontmoetingen die het gezantschap 
met de nonconformisten heeft gehad, en gebruikmakend van die per-
soonlijke ontmoeting met Witsius nemen zij dan contact met hem op. 
Witsius vermeldt echter geen namen van individuen. Williams zal hij in 
ieder geval niet hebben gesproken in 1685, want deze bevindt zich dan 
nog in Ierland.250 

De vraag kan worden gesteld in hoeverre Witsius adequaat zicht heeft 
op het conflict in Londen. De Schots-Nederlandse theoloog Alexander 
Comrie (1706-1774) beweert dat Witsius slecht was ingelicht en geen 
correct beeld had van de werkelijke situatie. Hij zou zich hebben laten 
misleiden door de neonomianen.251 Is deze bewering van Comrie cor-
rect? Witsius’ contacten met de dissenters stammen inderdaad van jaren 
terug (1685); hij is een buitenstaander en het is niet bekend welke boeken 
precies aan hem zijn toegezonden.252 

Er dient te worden onderscheiden tussen de vraag of Witsius een goed 
zicht heeft op de theologische geschilpunten, en de vraag of hij de com-
plexiteit van de onderlinge relaties tussen presbyterianen en independen-
ten doorziet. Wellicht overziet hij niet ten volle dat het debat mede gaat 
over de persoonlijkheid van Williams. Als Witsius in 1696 de Animadver-
siones publiceert, is hij nog niet op de hoogte van de inhoud van de First 
Paper (opgesteld in 1696). Hij vermeldt in de tweede editie dat dit 
geschrift hem naderhand is toegezonden: “Nadat ik dit had opgeschre-
ven, werd mij vanuit Londen een verzoeningsgeschrift toegestuurd. 
Hierin trof ik tot mijn grote vreugde zaken aan die naar mijn oordeel zeer 
geschikt zijn om de eensgezindheid onder de broeders te herstellen.”253 
Door de First Paper is hij nu op de hoogte van de spanningen die hierover 

248   Lobb, Defence of the Report, 22: “Witsius, to whom Dr. Chauncey and Mr. Williams 
have appealed in this Controversie…”

249   Williams, “Answer to Report”, 4:456: “I am sorry, that he [Lobb] so boldly averreth 
many gross mistakes in matters of Fact. Thus, […] Pag. 22. I appealed to the learned 
Witsius; but this I never did.”

250   Williams komt in 1687 naar Londen, Wykes, “Role of Williams”, 129.
251   Comrie en Holtius, Examen, 5:9: “Jammer is het alleen; dat de beroemde Witsius is 

verleid geworden door kwaad bericht, zyn Hoog eerw. uit Engelandt door Lorimer en 
anderen toegezonden.” Vgl. Van den Brink, “Comrie en het antinomianisme”, 149; 
Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 161–165.

252   Over Witsius als buitenstaander, zie Ramsey, “Witsius and Dissenters”, 146.
253   Witsius, “Animadversiones 1700”, 769–770. Witsius citeert er tweemaal uit: ibid., 

769–770 en 803. Vgl. Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 215,231,341.
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gaande zijn, en weet hij dat er meer gaande is dan alleen een dogmatisch 
meningsverschil.254 Overigens is de First Paper hem waarschijnlijk toege-
zonden van antinomiaanse zijde: Williams is er immers zeer over ont-
stemd dat Lobb de First Paper heeft gepubliceerd, en wil dat niet de First 
maar de Third Paper het uitgangspunt van het gesprek zou zijn.255 Witsius 
rept echter met geen woord over deze persoonlijke vetes en refereert 
evenmin aan de aanklacht van ontucht die tegen Williams is ingediend; 
hij benoemt hem, integendeel, als “een eerbiedwaardige man”.256 Uit de 
verwijzingen in de Animadversiones valt te herleiden dat Witsius in ieder 
geval kennis heeft genomen van Christ Alone Exalted van Crisp, Williams’ 
Defence of Gospel Truth en Neonomianism Unmask’d van Chauncy.

2.6.3. De geadresseerden in de Animadversiones
Witsius geeft in de titel aan dat hij met zijn geschrift beoogt te bemidde-
len in de strijd tussen antinomianen en neonomianen. Er doet zich nu de 
vraag voor, aan wie Witsius deze benamingen toeschrijft. Met regelmaat 
verwijst Witsius naar de opvattingen van hen die in de twist betrokken 
zijn, maar zelden noemt hij namen. Hij kiest deze benadering welbewust, 
omdat het hem meer om opvattingen dan om personen gaat.257 

Iemand die hij niettemin regelmatig noemt, is William Cave (1637–
1713), een Anglicaanse kerkhistoricus die bekend staat om zijn kennis van 
de patristiek.258 Volgens Cave moeten ook de gehoorzaamheid en de goede 
werken mede worden begrepen onder het bijbelse begrip “geloof”.259 Witsius 
spreekt over degenen die van het evangelie een nieuwe wet maken, “waar-
door het allerlieflijkste, genadevolle en Christusverheerlijkende karakter 
van het evangelie wordt verwoest”.260 Van een nieuwe wet is (aldus Witsius) 

254   Voor de tekst van de First Paper, zie Remarks on Paper, 3–6. Zie tevens Lobb, Report, 
11–15. De Engelse tekst en een Nederlandse vertaling zijn opgenomen in Van den 
Brink, Witsius en het antinomianisme, 457–461. 

255   De Third Paper is te vinden in Williams, “Answer to Report”, 4:325–327. De Engelse 
tekst en een Nederlandse vertaling zijn opgenomen als bijlage 2 in Van den Brink, 
Witsius en het antinomianisme, 462–465.

256   Witsius, Animadversiones, 135: “...Reverendus Vir, Daniel Gulielmus”.
257   Zie noten 282 en 283.
258   Minton, “Cave”. Overigens verwijst hij soms naar Cave als de “zeer geleerde man”. De 

referenties zijn als volgt: Witsius, Animadversiones, 100, verwijzend naar Cave, Anti-
quitates Apostolicae, 128–129; Witsius, Animadversiones, 106; verwijzend naar Cave, 
Antiquitates Apostolicae, 123; Witsius, Animadversiones, 111; verwijzend naar Cave, 
Antiquitates Apostolicae, 123. Witsius, Animadversiones, 112–113; verwijzend naar 
Cave, Antiquitates Apostolicae, 129–130.

259   Witsius, Animadversiones, 81–83.
260   Ibid., 132.
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namelijk dan sprake als een voorwaarde in eigenlijke zin, die door ons moet 
worden vervuld en in plaats komt van de volmaakte gerechtigheid die door 
de (oude) wet werd vereist – een opvatting die bij Cave te vinden is.261 Wit-
sius beschouwt dus in ieder geval Cave als een neonomiaan. 

Volgens Cave sluit Paulus slechts twee soorten werken van de rechtvaar-
diging uit: de volmaakte werken waarop de zaligheid als een beloning zou 
volgen, en de werken die zonder hulp van Gods genade kunnen worden 
verricht. Witsius vermoedt dat het eerste punt Socinus bijzonder zou aan-
staan, en het tweede beschouwt hij als een bedenksel van Roomse leraars. 
Toch wil Witsius niet zover gaan om te beweren dat Cave sociniaans en 
rooms zou zijn.262 Witsius benadrukt dat hij de neonomianen beschouwt 
als broeders die de voldoening door Christus aanprijzen, en die godvruch-
tig Zijn gerechtigheid als de enige verdienende oorzaak van het heil belij-
den, maar die niettemin over het geloof wat minder voorzichtig spreken.263

Van belang is de vraag of Witsius ook Daniel Williams beschouwt als 
iemand met neonomiaanse opvattingen. De beschuldiging van neonomi-
anisme wordt in de controverse immers allereerst tegen Williams 
gericht.264 Verrassend is dat Witsius juist met het oog op Williams ver-
meldt dat “niet allen die onder de benaming van neonomianen bij de 
anderen bekend staan, ook maar iets van de waarheid afwijken in deze 
zaak [van de rechtvaardiging door het geloof].” Weliswaar vindt hij Wil-
liams’ uitleg van ‘de gerechtigheid van het geloof ’ in Fill. 3:9 “een ondoor-
dachte bewering” (inconsiderata assertio).265 Maar tevens prijst hij met 
veel waardering Williams’ “heldere en zorgvuldige onderwijs”.266 Witsius 
beklemtoont dat van een neonomiaanse visie bij Williams geen sprake is: 
Williams is niet schuldig aan de vier karakteristieken van het neonomia-
nisme.267 Daarmee bestrijdt Witsius de beschuldiging die Chauncy tegen 

261   Cave, Antiquitates Apostolicae, 124: ‘This Faith (he tells us) was imputed to Abraham 
for righteousness, that is, God by virtue of the New Covenant made in Christ was 
graciously pleased to look upon this obedience (though in it self imperfect) as that for 
which he accounted him, and would deal with him as a just and a righteous Man. […] 
…whereas now his being pardoned and accepted by God in the way of a mean and 
imperfect obedience…’

262   Witsius, “Oeffening over den regten sin van Paulus en Jacobus”, 33. Ook in de Ani-
madversiones zinspeelt hij op de overeenkomsten met “een sociniaans-papistische 
visie op de rechtvaardiging”, Witsius, Animadversiones, 133.

263   Ibid., 132.
264   Chauncy, Neonomianism Unmask’d. Zie ook Williams, “Postscript”, 4:473.
265   Witsius, “Animadversiones 1700”, 769. Voor de reacties die Williams’ uitleg van dit 

vers opriep, zie Fesko, Beyond Calvin, 361–362.
266   Witsius, Animadversiones, 135.
267   Ibid., 135–138. Zie ook noot 116 in hoofdstuk 1.
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Williams had ingebracht. De bewering dat Witsius van Williams zou heb-
ben gezegd dat deze van het evangelie een nieuwe wet heeft gemaakt, is 
dus zeker onjuist.268

Naast de vraag wie er met de neonomianen worden bedoeld, moet 
ook ter sprake komen aan wie Witsius denkt als hij spreekt over de anti-
nomianen. In ieder geval is duidelijk dat Witsius regelmatig naar de visie 
van Tobias Crisp verwijst. De gedachte dat Christus pas vanaf de drie-
urige duisternis aan het kruis de zonden droeg, is bij Crisp te vinden 
maar wordt door Witsius afgewezen.269 Evenzeer neemt hij afstand van 
Crisps bewering dat Davids klacht over zijn zonden door een leugengeest 
werd ingegeven.270 Dat het zondig zou zijn iets te doen om daarmee je 
gelukzaligheid te bevorderen (zoals Crisp beweert), neemt Witsius even-
min voor zijn rekening.271 Eenmaal verwijst Witsius rechtstreeks naar een 
preek van Crisp. Hij voegt eraan toe dat hij niet verwacht dat iemand in 
staat is diens verwarde uitspraken te ontrafelen.272 Een laatste keer brengt 
hij Crisps opvattingen ter sprake als hij ingaat op de zekerheid van het 
geloof. Opnieuw heeft Witsius zijn bedenkingen bij de mening van 
Crisp.273

In hoofdstuk 12 van de Animadversiones geeft Witsius een opsom-
ming van tien uitspraken die de antinomiaanse broeders gebruiken; 
enerzijds kunnen deze welwillend worden geïnterpreteerd, maar toch is 
een nogal uitvoerige uitleg nodig om ze niet verkeerd te begrijpen.274 
Zeker sommige van deze uitspraken zijn bij Crisp te vinden, maar omdat 
Witsius over “de broeders” spreekt, heeft hij aan meer mensen gedacht 
dan aan hem alleen.275 Als Witsius in hoofdstuk 13 zijn eigen mening over 
de tien uitspraken heeft gegeven, spreekt hij (doelend op de besproken 

268   Comrie, Catechismus, 69; Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, 1:156–157. C. Harinck 
plaatst ten onrechte de opvatting van Baxter, Cave, Bull en Williams op één lijn, 
Harinck, De Schotse verbondsleer, 131. De weergave van Harinck is overigens vaker 
slordig: hij beweert dat Williams een Schot is en dat hij zijn Gospel-Truth in 1698 
publiceert (in plaats van 1692). 

269   Witsius, Animadversiones, 37–38; vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:350–
351.

270   Witsius, Animadversiones, 149; vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:297.
271   Witsius, Animadversiones, 182; vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:159.
272   Witsius, Animadversiones, 203–204. Witsius verwijst naar preek 29, “Inherent quali-

fications are doubtful evidences for heaven”, Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 
2:65–79.

273   Witsius, Animadversiones, 209; vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:93,107–
108.

274   Witsius, Animadversiones, 143–144.
275   Ibid., 152.
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opvattingen) de verzuchting uit dat hopelijk vanaf nu dergelijke “afschu-
welijke uitspraken” (immania isthaec dicta) achterwege worden gelaten, 
omdat ze gemakkelijk aanleiding geven “tot smaad en weerstand tegen 
onze allerheiligste godsdienst”.276

Heeft Witsius ook aan Chauncy gedacht als hij deze verzuchtingen 
slaakt? In ieder geval deelt Chauncy de opvatting van Crisp dat Jezus ook 
nog na zijn dood onder de toorn van God was. Pas bij zijn opstanding zou 
de plaatsvervangende straf ten einde zijn gekomen.277 Speciale aandacht 
besteedt Witsius aan Chauncy’s verwijzing naar Handelingen 13:33 
(“zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, 
heden heb Ik U verwekt”, HSV). Paulus spreekt volgens Chauncy hier 
over de opstanding, en laat door de verwijzing naar Psalm 2 zien dat God 
bij de opstanding Jezus weer als Zijn Zoon heeft geadopteerd; pas bij de 
opstanding werd de toorn van God beëindigd, aldus Chauncy.278 Maar 
Witsius bestrijdt deze exegese: Handelingen 13:33 verwijst niet naar de 
opstanding uit de dood, maar naar de menswording.279

2.6.4. Structuur en kenmerken van de Animadversiones
Gezien de titel moet het geschrift van Witsius worden ondergebracht bij 
de zogeheten irenische theologie.280 De doelstelling om verzoening te 
bewerkstelligen vertaalt zich in een bepaalde benadering. Reeds in de 
proloog stelt Witsius, onder verwijzing naar zijn vroegere leermeester 
Hoornbeek, dat het verschil wellicht minder zit in de zaak zelf dan in de 
bewoordingen.281 Witsius schrijft: “Ik heb niet met al te veel starheid uit-
gezocht wat deze of gene wel of niet heeft gezegd, hoe dat het beste zou 
kunnen worden begrepen door iemand die het leest of hoort, maar: wat 
had moeten worden gezegd, of in ieder geval wat naar mijn mening het 

276   Ibid., 173. Vgl. ibid., 39.
277   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:78–79: “No, his Hypostatical Union was not 

dissolved, nor God’s Fatherly Love removed from his Person; but yet at the same time 
he was under the Suffering of Death, which was Penal for sin, he finished his Soul-suf-
ferings on the Cross, but was under the Separation of Body and Soul, which was part 
of the Threatned Indignation against Sin; as also the Lying of his Body in the Grave. 
[…] He that lies under the Effects of Wrath, is he not under Wrath? If Christ suffereth 
the Effects of Wrath, he suffereth Wrath.” Verwijzing naar deze uitspraken in Witsius, 
Animadversiones, 37–40.

278   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:74. Vgl. Crisp, Christ Alone Exalted, 295.
279   Witsius, Animadversiones, 47–49.
280   Voor Witsius als irenicus, zie Van Genderen, Herman Witsius, 225–227; Van Eijnat-

ten, Liberty and Concord, 32–33,41.
281   Witsius, Animadversiones, 6–7, verwijzend naar Hoornbeek, Summa Controversi-

arum, 827–828.
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meest passend zou kunnen worden gezegd.”282 Dit uitgangpunt geeft aan 
Witsius de ruimte om twee dingen te doen. Enerzijds kan hij een zo gun-
stig mogelijke interpretatie geven aan allerlei uitspraken die in de loop 
van het debat door deze of gene zijn gedaan. Een gunstige uitleg is moge-
lijk als er de bereidheid is de ander als broeder te accepteren. Anderzijds 
schuwt hij niet te onderstrepen dat hij sommige zegswijzen als ongepast, 
ruw, of onverstandig beschouwt. Zijn eigen intentie is om de gehele woor-
denwisseling over te brengen van persoonlijke zaken en wijze van uit-
drukking, naar de zaken zelf.283 Witsius acht het belangrijk dat de 
geschilpunten overzichtelijk worden weergegeven.284 Daartoe verdeelt hij 
de onderwerpen in zes groepen. Allereerst bespreekt hij de verwerving 
van de zaligheid, daarna de toepassing ervan. Hierop volgt de rechtvaar-
diging en het verbond der genade; ten vijfde de betekenis van heiligma-
king en goede werken. Ten slotte bespreekt hij de prediking van wet en 
evangelie.285 De meeste van deze zes hoofdonderwerpen kennen nog 
weer verdere onderverdelingen. De bespreking van de zes onderwerpen 
wordt door een proloog voorafgegaan en afgesloten met een epiloog. De 
uitvoerigheid waarmee de zes hoofdonderwerpen ter sprake komen, wis-
selt sterk. Het hoofdstuk over het genadeverbond omvat slechts enkele 
bladzijden (174-182), terwijl de bespreking van de rechtvaardiging bijna 
100 pagina´s omvat (78-173). 

Het gegeven dat Witsius over zes hoofdonderwerpen spreekt, is niet 
onbelangrijk. De discussie gaat niet slechts over één geïsoleerd leerstuk, 
maar over zes onderling samenhangende loci. Niet alleen de vraag of het 
evangelie een nieuwe wet is, noch alleen de visie op de rechtvaardiging is 
aan de orde. De meningsverschillen raken diverse onderdelen van de 
gereformeerde soteriologie. Er zijn talrijke dwarsverbanden aan te wijzen 
tussen de diverse onderdelen, en ook verbanden met de godsleer, de 
christologie en de providentieleer. Als Witsius’ geschrift vergeleken wordt 
met bijvoorbeeld John Owens werk over de rechtvaardiging door het 
geloof, of met de publicatie van Anthony Burgess tegen het antinomia-
nisme, valt op dat er talrijke parallellen zijn (zoals in hoofdstuk 3-7 nader 
zal blijken).286 

De vele verwijzingen naar gezaghebbende auteurs vormen een belang-
rijk onderdeel van Witsius’ geschrift. Er zijn referenties naar de patres: 
Augustinus (354-430), Chrysostomus (-407), Cyprianus (-258), Gregorius 

282   Witsius, Animadversiones, 7.
283   Ibid.
284   Ibid., 7,9–10.
285   Ibid., 10.
286   Burgess, Doctrine of Justification; Owen, Works, 5:1–400.
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de Grote (c.540-604), Gregorius van Nyssa (330-394), Justinus Martyr 
(c.100-c.165), Oecumenius (c.550-c.600) en Tertullianus (c.160-220).287 
Ruime aandacht is er voor de reformatoren van de eerste en tweede gene-
ratie: Theodorus Beza (1519-1605), Calvijn, Daniel Chamier (1565-1621) 
en Augustinus Marlorat (1506-1562). Witsius laat tevens een aantal 
Engelse auteurs aan het woord: Stephen Charnock (1628-1680), John 
Davenant (1572-1641), Owen, William Perkins (1558-1602) en Anthony 
Tuckney (1599–1670). Nederlandse auteurs die worden geciteerd, zijn de 
Leidse professoren Jacob Alting (1618-1679), Johannes Cloppenburg 
(1592-1652) en Voetius. 

In sommige gevallen is het duidelijk waarom Witsius specifiek de 
betreffende auteur noemt. Calvijn wordt vermeld bij de interpretatie van 
Gal. 3:13 (“Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door 
voor ons een vloek te worden”, HSV), omdat Calvijns uitleg van dit vers 
een belangrijke rol speelt in de discussies.288 Dat Witsius naar Chamier 
verwijst, is ook niet bevreemdend. Voor degenen die stellen dat de recht-
vaardiging aan het geloof voorafgaat, is deze Franse theoloog de belang-
rijkste zegsman.289 Witsius citeert wellicht de bisschop van Salisbury John 
Davenant vanwege diens aanwezigheid op de Synode van Dordrecht 
(1618-1619), waardoor hij onder Engelse gereformeerden groot gezag 
geniet. Soms citeert Witsius overigens auteurs om aan te geven dat de 
meningen over een bepaalde opvatting verdeeld zijn (verwijzingen naar 
Beza en Cloppenburg), soms vermeldt hij zelfs een gezaghebbend per-
soon om aan te geven dat hij afstand neemt van de visie van die persoon 
(Alting en Owen).

287   Een lijst van door Witsius geciteerde werken is te vinden in Van den Brink, Witsius 
en het antinomianisme, 473–475.

288   Witsius, Animadversiones, 43–44; Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 80. Voor de 
uitleg van Calvijn, zie CR 50:209-210. Voor de betekenis van Calvijn in de antinomi-
aanse discussie, zie Van den Brink, “Calvin, Witsius and the Antinomians”.

289   Chamier, Panstratiae, 3:413 (III.13.6.4), 3:960 (III.22.12.5,9). William Twisse verwijst 
naar Chamier als de Westminster Assembly de logische orde van geloof en rechtvaar-
diging bespreekt, Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:47,119–120; Van Dixhoorn, 
“Strange Silence”, 409–410. Wanneer John Cotton in New-England van antinomia-
nisme wordt verdacht, beroept hij zich voor zijn visie op Chamier, Hall, The Antino-
mian Controversy, 197,410. Ook Chauncy verwijst instemmend naar Chamiers visie, 
evenals Samuel Crisp: Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:12, verwijzend naar 
Chamier, Panstratiae, 425 (III.13.10.18); Crisp, Christ Made Sin, vii. Er zijn echter 
ook veel theologen die afstand nemen van de visie van Chamier, zoals Downame, 
Covenant, 95; Shepard, The Sound Beleever, Or, A Treatise of Evangelicall Conversion 
Discovering the Work of Christs Spirit in Reconciling of a Sinner to God, 229; Baillie, 
Dissvvasive Vindicated, 26,29; Burgess, Doctrine of Justification, 1:196; Forbes, Con-
siderationes Modestae, 1:10–11. 
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Er doen zich enkele bijzonderheden voor omtrent de inhoud van de 
verschillende edities van de Animadversiones. De eerste editie verschijnt 
in 1696 in octavo. Een latere uitgave verschijnt in het jaar 1700 te Amster-
dam in de Misscellaneae Sacrae Tomus Alter in quarto.290 Ditzelfde werk 
verschijnt nogmaals in een tweede druk in 1712 te Herborn291, terwijl in 
1736 een uitgave te Leiden plaatsvindt.292 Voor de (eerste) heruitgave in 
1700 heeft Witsius het gehele werk opnieuw doorgelopen en een aantal 
wijzigingen aangebracht.293 Deze wijzigingen zijn tweeledig. In de eerste 
plaats heeft hij passages toegevoegd, voornamelijk literatuurverwijzin-
gen. Daarnaast heeft hij ook twee hoofdstukken compleet verwijderd. 
Het betreft twee hoofdstukken over de rechtvaardiging, hoofdstuk 7 en 8. 
In deze beide hoofdstukken bespreekt hij de opvattingen over de recht-
vaardiging bij de heidenen, de Joden, de vroege christenen en bij Paulus. 
De reden waarom deze beide hoofdstukken in de tweede editie uit de 
Animadversiones verwijderd zijn, is eenvoudig. Naast de Animadversio-
nes bevat dit deel immers ook, zoals reeds gezegd, vier exercitationes over 
de rechtvaardiging.294 Het zijn precies deze vier onderwerpen die ook in 
de beide hoofdstukken in Animadversiones Irenicae aan de orde komen. 
Om doublures te voorkomen zal Witsius hebben besloten de beide hoofd-
stukken achterwege te laten in de tweede uitgave van Animadversiones 
Irenicae. De lezer van deze tweede uitgave wordt immers in de vier voor-
noemde verhandelingen uitvoerig genoeg geïnformeerd. 

In de Nederlandse vertaling van 1754 is gebruik gemaakt van de tekst 
zoals deze is opgenomen in de Miscellaneorum Sacrorum II.295 De twee 
hoofdstukken die wel in de uitgave van 1696 staan maar niet in de her-
ziene uitgaven, zijn zodoende niet in die vertaling aanwezig. De Engelse 
vertaling uit 1807 daarentegen bevat de beide hoofdstukken wel.296 In de 
Latijnse teksteditie die in 2008 is verzorgd, zijn de verschillen tussen de 
beide uitgaven inzichtelijk gemaakt.297

290   Witsius, “Animadversiones 1700”, 753–849.
291   Witsius, ‘Animadversiones Irenicae’ in: Miscellaneorum sacrorum tomus alter 1712, 

591–664.
292   Witsius, ‘Animadversiones Irenicae’ in: Miscellaneorum sacrorum tomus alter 1736, 

591–664. Zie ook Van Genderen, Herman Witsius, 251. Op pagina 3 noemt Van Gen-
deren de overeenkomsten en verschillen tussen de uitgave van 1712 en 1736.

293   Witsius, “Animadversiones 1700”, 849: ‘Ita scribebam, et calidis votis contendebam 
Trajecti in Batavis. viii. Kal. Mart. mdcxcvi et repetebam Lugduni Batavorum 
mdcxcix.’

294   Zie bij noot 214.
295   Witsius, Vredelievende aanmerkingen.
296   Witsius, Conciliatory Animadversions.
297   Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 136–138.
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2.6.5. Doorwerking en invloed van de Animadversiones
Hoe zijn de Animadversiones in Engeland ontvangen en welke invloed 
heeft het geschrift metterdaad gehad op de controverse? Deze vragen zijn 
moeilijk te beantwoorden.298 Donald Fraser (de vertaler van Witsius’ Dis-
sertationes Sacrae) laat zich in 1823 optimistisch uit over de doorwerking 
van Witsius’ geschrift, maar zonder nadere onderbouwing.299 James Ben-
nett beweert in 1840 dat de bemiddeling van Witsius succesvol is geweest, 
maar hij baseert dit ten onrechte op de tekst van de Third Paper die nog 
niet bestaat als Witsius de Animadversiones publiceert.300 In ieder geval is 
duidelijk dat door het late tijdstip waarop Witsius reageert op de verzoe-
ken tot bemiddeling (pas na ruim drie jaar), zijn antwoord op een 
moment komt dat het debat al jaren gaande is en de posities allang zijn 
ingenomen. Van een aanwijsbare doorwerking van de Animadversiones is 
dus geen sprake; verzoening is er in ieder geval niet gekomen. Directe 
verwijzingen naar zijn geschrift zijn er ook nauwelijks. Slechts bij Stephen 
Lobb zijn in 1698 enkele verwijzingen naar de Animadversiones te vin-
den.301 In een reactie op Lobb komt Vincent Alsop (1630-1703) beknopt 
op de verwijzing naar Witsius terug.302 Verder is er nog de kritische 
opmerking van een anonieme bestrijder van de antinomianen (Samuel 
Young) die vindt dat Witsius Crisp te positief heeft weergegeven en ver-
moedt dat Witsius het boek van Crisp maar oppervlakkig gelezen heeft.303

Wel is duidelijk dat het werk van Witsius buiten de directe context van 
de antinomiaanse controverse aandacht krijgt. In de Acta Eruditorum van  
 
 

298   Ramsey, “Witsius and Dissenters”, 161: “I have been unable so far to locate any refer-
ences to it by those involved.”

299   Fraser, “Memoir”, xx: “…he wrote his ‘Conciliatory Animadversions,’ […] which, 
from the judgment, candour, impartiality, and perspicuity with which they are com-
posed, were excellently calculated to unite the sentiments and allay the animosities of 
the contending theologians.”

300   Bennett, Justification as Revealed in Scripture, 298–299. Witsius rondt de Animadver-
siones af op 22 februari 1696, terwijl de Third Paper is gedateerd op 27 oktober 1696, 
zie Witsius, Animadversiones, 237; Williams, “Answer to Report”, 4:346. Witsius 
wordt pas na 1696 op de hoogte gesteld van de First Paper, zie Witsius, “Animadver-
siones 1700”, 769.

301   Lobb, Defence of the Report, 22,32,33.
302   Alsop, Vindication of the Rebuke, 57. 
303   Young, Censure of Pamphlets, 9: “The great God pardon Mr. H---, Dr. B---, Witsius, 

and others, for their favourable character of Dr. Crisp, whereby they have undone 
many a Soul; tho I firmly believe they never read over all the Book, or did it with a 
running eye.”
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1696 wordt aandacht aan de Animadversiones besteed.304 De (niet nader 
genoemde) auteur meldt dat de strijd aan hem onbekend was totdat hij 
kennis nam van het geschrift van Witsius, die hij aanduidt als de ‘zeer 
geëerde Witsius’ (Reverendus maxime Witsius).305 Hij geeft vervolgens 
een uitvoerige samenvatting van het werk. Ook Witsius’ collega-hoogle-
raar Petrus van Mastricht heeft waarschijnlijk de invloed van de Animad-
versiones ondergaan. Als Van Mastricht in Theoretico-practica Theologica 
de visie van de antinomianen noemt betreffende de vraag of Christus 
zondaar is geworden, meldt hij de opvattingen van Chrysostomus, Cal-
vijn en Alting. De verwijzingen naar hun uitspraken komen exact over-
een met die door Witsius worden vermeld, zonder dat Van Mastricht 
overigens Witsius als bron vermeldt.306

Bij de Schotse theoloog Thomas Halyburton (1674–1712) is de invloed 
van Witsius’ Animadversiones Irenicae duidelijk zichtbaar. Halyburton 
schrijft een werk over de vraag of Gods daad van wedergeboorte in orde 
der natuur aan de rechtvaardiging voorafgaat en aansluitend stelt hij de 
vraag waarin Gods daad van rechtvaardigen bestaat.307 In dit werk ver-
wijst hij vijfmaal instemmend naar de Animadversiones.308 Halyburton 
neemt de structuur van Witsius’ visie op de rechtvaardiging (als bestaande 
uit meerdere articuli) geheel over en vormt de kern van zijn eigen ant-
woord op de gestelde vragen.309

Een bijzonder interessante verwijzing naar Witsius’ Animadversiones 
Irenicae is te vinden bij Hugh Maxwel (fl. 1721). Deze Maxwel is een van 
de opponenten van de zogenaamde Marrow Men.310 Tijdens de Marrow 

304   Acta eruditorum 1696, 378–386. Als de Misscellaneae Sacrae Tomus Alter in 1700 
verschijnen waarin de Animadversiones opnieuw worden gepubliceerd, wordt daar-
van melding gemaakt in de Acta eruditorum 1700, 285, waarbij wordt verwezen naar 
de bespreking in de Acta van 1696.

305   Acta eruditorum 1696, 378: “Incognita atque auribus nostris inaudita hactenus nova 
Britannorum quorundam Theologorum pugna fuit, quae praesenti libello compo-
nendo occasionem praebuit.” De genoemde aanduiding voor Witsius staat op 379.

306   Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:620b: “In patribus non desunt, lice 
mente diversa, qui sic loquantur, v.g. Chrysostomus Homil. xi. ad Corinth. Oecume-
nius in cap. ix ad Heb. nec etiam inter Reformatos, v.g. Calvinus in Gal. iii.13. Jac. 
Altingius, Dissert. Theol. Hept. ii. Diss. i.§.4,5,6,7,8.” Vgl. Witsius, Animadversiones, 
26–27.

307   Halyburton, “Regeneration or Justification”; Halyburton, “God’s Act of Justification”. 
Beide verhandelingen verschenen voor het eerst postuum in 1714.

308   Halyburton, “Regeneration or Justification”, 548,551–553.
309   Zie tevens Schultens, Waarschuuwing, 841. 
310   Lachman, Marrow, 161,361–362,389–392. Voor de Marrow Controversy, zie ook 

Geuze, “Sola Gratia”; Harinck, Hart; Ferguson, Whole Christ. Voor de antinomiaanse 
context waarin Fisher opereerde, zie Como, Blown by the Spirit, 3–6. 
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Controversy (1718–1723) vinden in de kerk van Schotland vergelijkbare 
discussies plaats als die er enkele decennia ervoor in Londen zich hebben 
voorgedaan tussen de antinomianen en de neonomianen. In zijn bestrij-
ding van Edward Fishers The Marrow of Modern Divinity (1645) beroept 
Maxwel zich onder andere op Witsius.311 Maxwel betoogt dat degenen die 
bereid zijn onpartijdig kennis te nemen van Witsius’ geschrift, hun dwa-
lingen zullen loslaten en terug zullen keren naar de rechtzinnige leer. 
Witsius leert immers, aldus Maxwel, de voorwaardelijkheid van het ver-
bond der genade en het geloof als een voorwaarde.312 

Lachman wijst dit beroep af en stelt dat Maxwel Witsius verkeerd 
interpreteert. Dat is echter een voorbarige conclusie. Nader onderzoek 
naar de doorwerking van Witsius’ opvattingen in de Marrow Controversy 
is gewenst. Het is niet onwaarschijnlijk dat de vergelijking van Witsius’ 
opvattingen met die van de beide strijdende partijen in de Marrow Con-
troversy nieuw licht werpt op het gehele debat rondom de Marrow. 
Immers, ook Thomas Boston, de bekende verdediger van Fishers Mar-
row, is diepgaand door Witsius beïnvloed.313 Ook volgelingen van de 
Marrow men spreken met waardering over Witsius’ werk. Zo schrijft 
James Hervey (1714–1758) over de Animadversiones: “Het is een uitgele-
zen kleinood van polemische godgeleerdheid, misschien wel het beste 
wat er is. De meest belangrijke verschilpunten worden op een eerlijke 
wijze verwoord, accuraat besproken en op oordeelkundige wijze bepaald. 
De helderheid in het waarnemen en de robuustheid in het argumenteren 
wordt door niets overtroffen dan door de opmerkelijke beknoptheid en 
door de nog opmerkelijker oprechtheid van de gevoelens.”314

Ook de baptistentheoloog John Gill (1697–1771) verwijst vaak naar 
de “uitnemende Witsius”. Gill geeft in 1755 de preken van Tobias Crisp 
opnieuw uit, voorziet ze van een voorwoord en van toelichtingen op 
plaatsen waar Crisp zou kunnen worden misverstaan.315 De wijze waarop 
Gill naar de Animadversiones verwijst, is echter selectief en soms zelfs 

311   Maxwel, Beauty and Purity of Gospel Church, 1:90,92;2:82–86.
312   Lachman, Marrow, 391–392.
313   Ibid., 126.
314   Hervey, Theron and Aspasio, 2:428–429. De uitspraak wordt ook aangehaald door de 

vertaler Thomas Bell in zijn voorwoord op Witsius, Conciliatory Animadversions, 11. 
Overigens is Hervey ook zeer lovend over Neonomianism Unmask’d; zie Brown of 
Whitburn, Memoirs of Hervey, 505: “I value it very much; there are but few books 
whose sentiments I so generally approve, or whose doctrine is so thoroughly evangel-
ical.” 

315   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832. De benaming ‘the excellent Witsius’ is te vinden 
op blz. 1:269.
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dubieus.316 Gill verdedigt zelf de rechtvaardiging voor het geloof en de 
rechtvaardiging van eeuwigheid – waarbij hij suggereert dat hij zich daar-
voor op Witsius kan beroepen.317 De wijze waarop Gill met zowel Crisp 
als Witsius wil instemmen, komt echter in conflict met de wijze waarop 
Witsius zelf over Crisp geschreven heeft.

In de loop van de achttiende eeuw komt er ook kritiek op de opvattin-
gen in de Animadversiones. De Nederlandse theologen Alexander Comrie 
en Nicolaus Holtius (1693-1773) vinden de visie van Witsius op geloof en 
rechtvaardiging niet evenwichtig. Holtius meent dat in de opvatting van 
Witsius de gelovige zichzelf rechtvaardigt.318 Witsius’ opvatting helt naar 
Holtius’ gedachte teveel over “na de party der Roomsgesinden en Remon-
stranten”.319 Ook Comrie heeft kritiek: Witsius kiest in de Animadversiones 
voor een middenweg tussen de “oude Euangelie-Leere” en de neonomia-
nen.320 Deze kritiek op Witsius blijft echter niet onopgemerkt. De Leidse 
professor J.J. Schultens (1716-1778) neemt het voor Witsius op en bestrijdt 
de opvattingen van Holtius en Comrie.321 Bovendien verschijnt er in 1754 
een Nederlandse vertaling van de Animadversiones, bedoeld als tegenwicht 
tegen het antinomianisme van Holtius en Comrie.322

Ook in de negentiende eeuw is er kritiek op Witsius. H.F. Kohlbrugge 
(1803-1875) steekt zijn afkeer van het werk niet onder stoelen of banken 
in een brief van 1 december 1835. In een lange litanie over het verval in 
de gereformeerde theologie noemt hij ook Witsius. Kohlbrugge schrijft: 
“Maar Witsius tegen de Antinomianen…, waarin hij dingen van hen ver-
goelijkt of refuteert, stellingen die ik niet de moeite waard zou achten, ze 

316   Gill verwijst naar Witsius ibid., 15,16,86,90,91,10,269,271.
317   Gill, Body of Divinity, 1:300–301. Gill beriep zich voor de rechtvaardiging van eeu-

wigheid ook ten onrechte op Maccovius, zie Van den Brink, “Maccovius”, 349–350; 
Beeke en Jones, A Puritan Theology, 141,147.

318   Holtius, Rechtvaerdigmaking, 110. Over Holtius zie Flinterman, “Holtius”.
319   Holtius, Rechtvaerdigmaking, 76.
320   Comrie, “Voorreden”, *4r: “Ten tyde van den Eerw. Charnock waren de Disputen 

zeer hevig tusschen de zulken die voor de oude Euangelie-Leere stonden, en Antino-
mianen geheten wierden, van hun, die ‘t Saumursche Systema ’t haare gemaakt 
haden, ter eene, en de zulken die voor de Saumursche Leere uitkwamen en Neono-
mianen genaamd wierden, van de andere zyde […]. Doch de Heer Charnock verkoos 
een middelweg tusschen die beiden, en dezen is de Heer Witsius na hem in zyn Ireni-
cum mede ingeslagen.”

321   Voor Schultens’ verwijzingen naar de Animadversiones, zie Schultens, Waar-
schuuwing, 110,493,511–512,676–678. Schultens is zelf afstammeling van Witsius, zie 
767: ”… mijn zaalige Voorzaat Witsius …”

322   Witsius, Vredelievende aanmerkingen. Voor de reactie van Holtius en Comrie op deze 
vertaling, zie Van den Akker, “Comrie”; Van den Brink, Witsius en het antinomia-
nisme, 262–265. 
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zelfs te noemen, zo walgen zij iemand, die het gevoelen Christi heeft…”323

In 1807 verschijnt een Engelse vertaling van de Animadversiones.324 
De vertaling is van de hand van Thomas Bell (1733–1802), predikant in 
Glasgow, die zich de Nederlandse taal heeft eigen gemaakt om kennis te 
kunnen nemen van de geschriften van de Nederlandse godgeleerden.325 
Bell voorziet de vertaling van uitvoerige toelichtingen en opmerkingen 
(blz. 197-344). Voornamelijk dankzij deze Engelse vertaling van Witsius’ 
geschrift heeft de antinomiaanse controverse van de jaren 1690-1700 nog 
enige bekendheid behouden. In 2008 verschijnt er een nieuwe Neder-
landse vertaling, in een uitgave waarin ook de Latijnse tekst parallel aan 
de vertaling is opgenomen.326

2.7. Samenvatting en conclusies
2.7.1. Samenvatting
De derde antinomiaanse controverse vindt niet plaats in het luchtledige. 
De nonconformisten krijgen dankzij de Glorious Revolution (1689) gele-
genheid voor een eigen theologische opleiding (§ 2.2.). De presbyteria-
nen en congregationalisten komen daarom tot de happy union. De 
eenheid loopt echter stuk op de discussie die ontstaat over het antinomi-
anisme. De preken van Tobias Crisp worden opnieuw uitgegeven, en in 
het voorwoord valt diens zoon Samuel Crisp fel uit naar Baxter en diens 
volgelingen. Ook de presbyteriaan Daniel Williams wordt beschuldigd 
van onrechtzinnigheid. Williams publiceert daarop Gospel-Truth Stated 
and Vindicated (1692), waarin hij betoogt dat Tobias Crisp antinomiaans 
is. De congregationalist Isaac Chauncy beschuldigt vervolgens Williams 
van neonomianisme in Neonomianism Unmask’d (1692). Anderen voe-
gen zich bij Chauncy met beschuldigingen van semi-socinianisme. De 
wegen van presbyterianen en congregationalisten gaan uiteen en alle 
pogingen tot verzoening lopen stuk.

De antinomianen (§ 2.3.) beroepen zich voor hun overtuigingen veel-
vuldig op Luther, Calvijn en andere gereformeerde theologen van de zes-
tiende eeuw. Ook geschriften uit de tweede antinomiaanse controverse 
(1640-1648) kunnen op hun instemming rekenen en sommigen daarvan 
worden heruitgegeven. Het leerstellig antinomianisme wordt ten eerste 
gekenmerkt door de radicale afwijzing van werkheiligheid, zelfs zodanig 
dat aan alle menselijke daden een functie in de toepassing van het heil 

323   Lonkhuyzen, Kohlbrügge.
324   Witsius, Conciliatory Animadversions.
325   Roxburgh, “Bell”.
326   Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 175–455.
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wordt ontzegd. Ten tweede neemt de persoonsverwisseling (commutatio 
personae) een grote plaats in: Christus wordt de ‘eigenaar’ van de zonden 
der gelovigen, en zij worden de bezitter van Christus’ gerechtigheid. Er 
vindt een verwisseling plaats van handelende persoon. De onderschei-
ding tussen verwerving en toepassing, ten derde, wordt door de antino-
mianen niet gehanteerd. Verzoening en rechtvaardiging vonden volgens 
hen plaats op het moment dat Christus stierf. 

Om de positie van de neonomianen te begrijpen (§ 2.4.), is het socini-
aanse debat over de voldoening belangrijk. Faustus Socinus die in De Ser-
vatore (1594) de verzoening door voldoening afwijst, wordt bestreden in 
Hugo Grotius’ De Satisfactione (1617). Dit werk van Grotius ontvangt 
onder gereformeerde theologen zowel waardering als kritiek. Sommigen 
vinden dat Grotius ontoelaatbare concessies aan Socinus heeft gedaan, en 
dat hijzelf gaandeweg richting het socinianisme is opgeschoven. Grotius’ 
respons op het socinianisme is volgens sommigen het onmisbare middel 
tegen de sociniaanse kritiek, volgens anderen echter zelf te sociniaans. 
Daarbij komt dat door het enthousiasme onder Anglicaanse theologen 
voor de minimale, ‘Grotiaanse’ godsdienst, zijn opvattingen door veel 
nonconformisten argwanend worden bezien.

Het neonomianisme kan worden beschouwd als de opvatting waarin 
Grotius’ visie op de plaatsvervanging wordt overgenomen. Drie kenmer-
ken van het neonomianisme zijn hier van belang: ten eerste wordt het 
evangelie beschouwd als een wet, met geboden en bedreigingen. Ten 
tweede zien de neonomianen het als een nieuwe wet, wat de vraag oproept 
of de oude wet is afgeschaft (zie daarover hoofdstuk 5). Ten derde stellen 
zij dat niet de zonden zelf, maar slechts het gevolg van de zonden (dat is: 
de straf) aan Christus wordt toegerekend. Er is dus verschil van opvatting 
tussen neonomianen en antinomianen over de definitie van de toereke-
ning (zie daarover hoofdstuk 4).

Herman Witsius (§ 2.5.) beoogt met de Animadversiones Irenicae te 
bemiddelen in de derde antinomiaanse controverse. Witsius, die in 1696 
hoogleraar is in Utrecht, kan worden gerekend tot de Nadere Reformatie 
en heeft internationale bekenheid vooral vanwege zijn De Oeconomia 
Foederum. In 1685 neemt hij deel aan een politiek gezantschap naar 
Engeland, waar hij spreekt met vertegenwoordigers van de Church of 
England en van de noncorformisten. Waarschijnlijk gaan reeds dan de 
gesprekken over de mogelijkheid de dan regerende rooms-katholieke 
James II van de troon te verdrijven. Witsius’ deelname aan het gezant-
schap vindt waarschijnlijk een verklaring in het gegeven dat de anglica-
nen de nonconformisten aan hun zijde willen hebben in hun strijd tegen 
het rooms-katholicisme.
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Witsius’ Animadversiones verschijnt in 1696 (§ 2.6.). Hij kent het anti-
nomianisme ook vanuit de Nederlandse context, waar namelijk eveneens 
een controverse gaande is, alhoewel hijzelf daarin niet participeert. De 
aanleiding tot het schrijven van de Animadversiones ligt in verzoeken uit 
Engeland, zowel van anti- als van neonomiaanse zijde. Het wordt duide-
lijk dat Witsius bij “antinomianen” ten minste denkt aan Crisp en Chau-
ncy, bij “neonomianen” aan Cave en Williams. Het boek is verdeeld in zes 
hoofddelen, waarbij Witsius veelvuldig naar andere auteurs verwijst. Van 
een merkbare invloed van Witsius’ verzoeningsgeschrift op de derde anti-
nomiaanse controverse is geen sprake. Wel kent het geschrift een zekere 
mate van populariteit in de achttiende eeuw, al zijn er ook kritische stem-
men.

2.7.2. Conclusies
Door de derde antinomiaanse controverse in context te bezien, is het 
mogelijk enkele conclusies te trekken. 
1.  Het leerstellig antinomianisme kent historisch gezien een sterke verbon-

denheid met de Reformatie. Met de Reformatie hebben de antinomia-
nen in ieder geval de felle kritiek op werkheiligheid gemeenschappelijk. 
Critici van de protestantse theologie maken het verwijt dat de reforma-
torische leer tot losbandigheid leidt, en gereformeerde theologen 
bestrijden het antinomianisme omdat dat de gereformeerde leer bij 
buitenstaanders in diskrediet brengt. Het antinomianisme moet 
daarom allereerst als een protest tegen het rooms-katholicisme wor-
den beschouwd, en veel minder als protest tegen arminianisme of 
socinianisme (zie hierover ook hoofdstuk 7).

2.  Het neonomianisme valt slechts te begrijpen als er oog is voor de 
doorwerking van Grotius’ De Satisfactione. Het neonomianisme kan 
dus met evenveel recht als een protest tegen het socinianisme als tegen 
het antinomianisme worden opgevat. De vrees van veel gereformeerde 
theologen dat Grotius teveel aan het socinianisme heeft toegegeven, 
treft men echter ook aan bij de antinomianen, die stellen dat de neo-
nomianen semi-sociniaans zijn. De wijze waarop de neonomianen het 
socinianisme bestrijden, levert hun dan ook van antinomiaanse zijde 
de beschuldiging van socinianisme op. De controverse tussen neono-
mianen en antinomianen kan dan ook niet goed worden begrepen 
zonder daarin de reacties gedurende de zeventiende eeuw op het soci-
nianisme te betrekken (zie hierover ook hoofdstuk 3).

3. Witsius’ Animadversiones vormen een geschikt instrument om te 
bezien in hoeverre er sprake is van conceptuele en dogmatische ver-
schillen tussen de neonomianen en de antinomianen. Hij doet een 
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poging tot verzoening en heeft (naar eigen zeggen) geen vooringeno-
menheid jegens één van beide partijen. Tegelijk geeft hij aan met geen 
van beide groepen volledig in te stemmen. Als betrokken buitenstaan-
der is hij waarschijnlijk niet goed op de hoogte van de gevoeligheden 
rondom de strijdende personen, waardoor zijn nadruk vooral ligt op 
de inhoudelijke verschillen. 



-  89  -

HOOFDSTUK 3 
Toerekening:  

historische ontwikkelingen

3.1. Inleiding
In één van zijn geschriften tegen de antinomianen stelt Richard Baxter 
dat men het ook wel over de rest eens zou worden indien er overeenstem-
ming was over de betekenis van de toerekening.1 Zijn uitspraak sugge-
reert niet alleen dat het verschil in visie op de toerekening een essentieel 
aspect van de meningsverschillen is, maar ook dat het concept van de 
toerekening invloed heeft op hoe men over andere zaken denkt. Zoals 
aangegeven in hoofdstuk 1, richt dit onderzoek zich op de derde antino-
miaanse controverse over de toerekening en daarmee samenhangende 
begrippen, zoals schuld, straf en vergeving. De intentie van deze studie is 
dus een beter inzicht in de antinomiaanse discussie te verkrijgen door de 
verschillen in opvatting over de toerekening in kaart te brengen, en te 
laten zien hoe de opvattingen over de toerekening doorwerken in de 
andere genoemde concepten. 

De ontwikkelingen gedurende de zestiende en zeventiende eeuw in de 
betekenis van het concept toerekening zijn dermate complex en dermate 
omvangrijk, dat het nodig is een afzonderlijk hoofdstuk aan de histori-
sche ontwikkelingen te wijden. In dit hoofdstuk zal een overzicht worden 
gegeven van de veranderingen en verschuivingen, waarna in hoofdstuk 4 
aansluitend ter sprake komt welke posities er bestaan in het gerefor-
meerde landschap op het moment dat de derde antinomiaanse contro-
verse zich voordoet, en wat de keuze is van neonomianen, antinomianen 
en van Witsius. Eerst wordt er dus een diachroon, daarna een synchroon 
overzicht gegeven. 

Zoveel aandacht als er in de secundaire literatuur besteed wordt aan de 
zestiende- en zeventiende-eeuwse debatten over de rechtvaardiging, zo 
weinig aandacht is er voor het concept van de toerekening. Uiteraard komt 
in veel publicaties over de rechtvaardiging ook de toerekening ter sprake, 
maar gewoonlijk blijft het bij een vermelding en is van enige analyse geen 

1   Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:24: “But Mr. Bradshaw truly noted, that if the sense 
of Imputation were well agreed of, the rest might well be reconciled.”
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sprake.2 In The Rise of Moralism (1966) betoogt Allison dat “het klassieke 
Anglicanisme” de toegerekende gerechtigheid van Christus als de for-
mele oorzaak van de rechtvaardiging (causa formalis justificationis) 
beschouwt, en dat de latere ontwikkelingen in de anglicaanse theologie 
van de zeventiende eeuw als een verval moeten worden beschouwd.3 Het 
concept van de toerekening is daarmee van groot belang voor zijn these, 
maar nergens geeft hij een toelichting op wat de conceptuele inhoud 
ervan is.4

De geringe aandacht voor de toerekening in het protestantisme is 
opvallend te noemen, gezien de uitvoerige aandacht die er in de rooms- 
katholieke kritiek (en later ook van sociniaanse zijde, zie § 3.4.) aan 
besteed is. De Lutherse theoloog Johann Gerhard (1582-1637) geeft in 
zijn Loci Communces (1610-1622) een opsomming van de benamingen 
die de opponenten hebben gebruikt: een alleronzinnigste dwaasheid, een 
denkbeeld van Luthers hersenen, een satanische vervalsing, een spook.5 
Volgens de pausgezinden is (zo vermeldt William Forbes [1585-1634]) de 
gereformeerde leer van de toegerekende gerechtigheid van Christus een 
dwaze en goddeloze dwaling, een verzinsel, een fictie, een inbeelding en 
een fantasie, een waanbeeld in de hersenen van Luther.6 Het is, aldus 

2   Enkele publicaties die handelen over de rechtvaardiging maar waarin een goede analyse 
van de toerekening ontbreekt, zijn Buchanan, Doctrine of Justification; Ritschl, Critical 
History; Allison, The Rise of Moralism; McGrath, Iustitia Dei; Clark, “Iustitia Imputata 
Christi”; Vickers, Jesus’ Blood and Righteousness; Allison, “Imputation”; Vainio, Justifica-
tion and Participation; Venema, “Imputation”; Fesko, Beyond Calvin; Klaassen, In Chris-
tus rechtvaardig. Dit geldt ook voor publicaties over de rechtvaardigingsleer door of 
over rooms-katholieke theologen, bijv. Rückert, Rechtfertigungslehre; Feckes, Rechtferti-
gungslehre des Biel; Joest, “Rechtfertigungslehre”; Pesch, Rechtfertigung bei Luther und 
Aquin; Denlinger, Omnes in Adam. Jedin spreekt regelmatig over “Applikation oder 
Imputation”, daarmee implicerend dat de toerekening allereerst gaat over mededeling 
en niet over beoordeling: Jedin, Konzil von Trient, 2:214,215. De canones lijken echter 
eerder aan beoordelen (reputare) te denken, zie Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 
289 (no 799): “… non modo reputamur, sed vere iusti nominamur et sumus …”

3   Allison, The Rise of Moralism, ix–xii, 3–4,10.
4   Ondanks dat hij klaagt over “misunderstandings that have developed with respect to 

modern inadequate treatments of such terms as ‘infusion’, ‘imparting’, and ‘imputation’”, 
ibid., x. 

5   Gerhard, Loci theologici, 3:508: “Ceterum cum doctrinae huic de imputatione justitiae 
Christi admodum iniqui sint Pontificii, adeo ut appellent putativam et imaginariam 
justitiam (Andradius in defens. fid. Trid. p. 477. vocat amentissimam insaniam; Staple-
tonus in Antid. apost p. 97. nominat spectrum cerebri Lutherani; Censura Coloniensis 
dicit, hanc imputationem a seculo non esse auditam; Schmaltzius Photin. vocat Satanae 
imposturam, disp. 2. contra Frantzium; Cornelius a Lapide vocat Larvam, in c. 4. 
Ephes.).” 

6   Forbes, Considerationes Modestae, 1:116–117. 
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sommige rooms-katholieken, niet mogelijk iemand geleerd te noemen op 
grond van andermans geleerdheid, of wijs vanwege andermans wijsheid. 
Evenmin is het mogelijk iemand gerechtvaardigd te noemen op grond 
van de gerechtigheid van een ander. Wie dat beweert, laat zien slechts 
toegerekende geleerdheid te hebben.7

Daartegenover is de toerekening van Christus’ rechtvaardigheid voor 
veel gereformeerde theologen zo wezenlijk, dat volgens hen zonder deze 
toerekening niemand behouden kan worden (al wijst Owen erop dat niet 
ieder die het leerstuk ontkent, verloren gaat).8 Owen vat de tegenstelling 
tussen voor- en tegenstanders samen:

Het gewicht en het belang van dit leerstuk wordt aan alle zijden erkend, 
of het nu waar of onwaar is. Het is geen dispuut over betekenissen, ter-
men en speculaties met weinig betekenis voor de christelijke praktijk 
(daarover wordt onnodig veel geruzied) maar zodanig dat het een 
onmiddellijke invloed heeft op onze gehele plicht hier en nu, met ons 
eeuwig welzijn of onheil tot gevolg. Degenen die de toerekening van de 
rechtvaardigheid verwerpen, stellen dat dit geloof en dit leerstuk de 
noodzaak van evangelische gehoorzaamheid en van de persoonlijke 
rechtvaardigheid en van goede werken omver werpen, en antinomia-
nisme en libertinisme doen opleven. Zo moet het dan noodzakelijker-
wijs verwoestend zijn voor de zaligheid van hen die dit geloven en wier 
praktijk erdoor wordt beïnvloed. Diegenen aan de andere zijde die dit 
wel geloven, zijn van oordeel dat het onmogelijk is dat iemand voor 
God gerechtvaardigd zou worden anders dan door de toerekening van 
Christus’ gerechtigheid, en zijn dienovereenkomstig ook van oordeel 
dat zonder deze toerekening niemand zalig kan worden.9

De discussies over het concept toerekening zijn om twee redenen van 
belang voor het onderzoek naar de antinomiaanse discussie. In de eerste 
plaats speelt bij de tegenstanders van de protestantse visie op de toereke-
ning de vrees voor (praktisch) antinomianisme een grote rol.10 Bij diverse 

7   Hopkins, Works of Hopkins, 2:323–324, overigens zonder nadere verwijzing naar speci-
fieke auteurs. Vázquez wijst de vergelijking met toegerekende wijsheid als een zwak 
argument terzijde, een gegeven waarnaar Davenant graag verwijst; Vázquez, In Primam 
Secundae Thomae Tomus Secundus, 590 (202.3.14); Davenant, “De Justitia”, 400.

8   Owen, Works, 5:163–164, verwijzend naar Tully, Justificatio Paulina, 95: “Hactenus 
autem de Imputatione Justitiae Christi, sine qua nemo unquam aut salvatus est, aut 
salvari queat.”

9   Owen, Works, 5:163.
10   Zie de opgeworpen tegenwerping in Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 371: 
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rooms-katholieke bestrijders komt het argument voor dat de protestantse 
rechtvaardigingsleer onherroepelijk tot losbandigheid brengt.11 Ruther-
ford klaagt, dat door de antinomianen de rooms-katholieken verhard 
worden in hun leugens dat de gereformeerde leer tot een onchristelijke 
levenswandel leidt.12 Ook socinianen geven deze kritiek. De sociniaanse 
Rakowse catechismus vermeldt dat de gereformeerde leer gevaarlijk is, 
omdat die de mensen een venster opendoet om te zondigen en hen uitno-
digt tot laksheid in de godzaligheid.13 God kan van ons geen godzaligheid 
meer eisen als Christus reeds alles overvloedig heeft volbracht, betogen 
Socinus en Crellius.14 Socinus doet daarom de oproep de gereformeerde 
godsdienst vaarwel te zeggen.15 De toerekening van Christus’ gehoor-
zaamheid is niet alleen onmogelijk en zinloos, maar ook verderfelijk, zo 
vat Owen de kritiek van de socinianen samen.16 Arminianen maken het-
zelfde verwijt als de socinianen.17

Om nog een reden is het concept van de toerekening belangrijk. Een 
groot deel van de antinomiaanse discussies betreft rechtstreeks het verschil 

“Imputed Righteousness is the root of Antinomianism.”
11   Zie de besluiten van het concilie van Trente, in Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 

290–293 (art. 804, 808). Evenzo Brereley, Protestants Apologie, 558: “In so much as 
from this knowne ground-worke proceeded that licentious and disordered sect of the 
Antinomi.” Arnauld, Renversement de la morale, 108, met in de kantlijn een verwijzing 
naar de Heidelbergse Catechismus, vraag 60.

12   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:162. Hij verwijst naar de Castro, Adversus haereses, 
300b–301a, die Luther, Brenz en Melanchthon beschuldigt. De eerste editie (Parijs, 
1534) bevat de kritiek op Luther, Brenz en Melanchthon nog niet.

13   Crellius en Schlichtingius, Catechesis ecclesiarum Polonicarum, 271–272: “Cedo etiam, 
qui hac opinio est perniciosa? Ad eum modum, quod hominibus fenestram ad pec-
candi licentiam apperiat, aut certe ad socordiam, in pietate colenda, eos invitet; utut 
ejus patroni pietatem urgeant. Nam si a Christo pro omnibus peccatis nostris, etiam 
futuris, Deo praedita est plenissima solutio, ipso facto ab obligatione ad poenam libe-
rati sumus, ac proinde nulla amplius a nobis conditio exigi jure potest, ut a peccato-
rum poenis liberemur. Quae ergo pie vivendi erit necessitas?”

14   Socinus, De Servatore, 328 (4.4); Crellius, “De Uno Deo Patre”, 632: Zie ook de verwi-
jzingen naar Crellius, Socinus en Völkel en anderen in Gerhard, Disputationes Theolo-
gicae, 683–684; De Witte, Wederlegginge, 2:84–85,232,254; Leydecker, Oeffeningen, 23. 
Vgl. Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 372–373, verwijzend naar Schlichtingius 
en Völkel.

15   Socinus, Opera, 1:707; Lobb, Growth of Error, 46.
16   Owen, Works, 5:252: “Pernicious also they say it is, as that which takes away ‘the neces-

sity of our own personal obedience, introducing antinomianism, libertinism, and all 
manner of evils.’”

17   Zie Tilenus, Leere des Synoden, 18; Voetius, Cracht der Godtsalicheyt, 166,258; Gou-
driaan, Reformed Orthodoxy and Philosophy, 147; Beck, Gisbertus Voetius, 46–47.
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van opvatting over wat toerekening inhoudt.18 In hoofdstuk 4 zal dat debat 
worden beschreven. Om de antinomiaanse discussie over de toerekening te 
kunnen plaatsen, is het echter onmisbaar te onderzoeken hoe er in de daar-
aan voorafgaande 175 jaar (1515-1690) over de toerekening is gedacht. De 
debatten over de toerekening aan het einde van de zeventiende eeuw zijn 
namelijk niet nieuw. Zodra Maarten Luther zijn rechtvaardigingsleer naar 
voren brengt, is de betekenis van de toerekening in zijn theologie onder-
werp van discussie. De meningsverschillen doen zich niet alleen voor in de 
confrontatie met contrareformatorische theologen; ook binnen het protes-
tantisme zelf ontwikkelt zich een waaier aan meningen en opvattingen. Er 
is dan ook gedurende de zestiende en zeventiende eeuw onder protestantse 
theologen geen eenduidig begrip van de toerekening. Integendeel, zoals zal 
blijken, heeft de invulling van dit concept een lange ontwikkeling gekend 
met meerdere stadia. De bewering van Charles Hodge dat het woord toere-
kening bekend en ondubbelzinnig is, kan men niet zomaar bijvallen.19

Om de antinomiaanse discussie op de drempel naar de achttiende eeuw 
te kunnen begrijpen, is een overzicht van de voorafgaande ontwikkelingen 
onmisbaar. Daarom zal in dit hoofdstuk aandacht worden gegeven aan de 
historische veranderingen in de conceptuele inhoud van de toerekening. In 
hoofdstuk 4 zal aansluitend worden ingegaan op de rol van de onenigheden 
over de toerekening in de voldoeningsleer binnen de antinomiaanse con-
troverse, en de wijze waarop Witsius daarop heeft gereageerd.

Dit hoofdstuk kent globaal twee delen. In het eerste gedeelte wordt de 
diachrone ontwikkeling beschreven die er vanaf de Reformatie heeft 
plaatsgevonden; daarom wordt gestart met de visie van Luther (§ 3.2.). 
Aansluitend is er aandacht voor de invloed van Erasmus’ opvatting op 
Lutherse en gereformeerde theologen (§ 3.3.). Daarna zullen respectieve-
lijk de opvattingen van socinianen (§ 3.4.) en arminianen (§ 3.5.) aan de 
orde worden gesteld. Door de confrontatie met Socinus en Arminius 
komt in het begin van de zeventiende eeuw de gereformeerde theologie 
tot een nieuwe begripsinvulling, die ter sprake komt in § 3.6. 

Aansluitend volgt een paragraaf die beschrijft welke posities er, synchroon 
bezien, van belang zijn op het moment van de antinomiaanse discussie. In § 
3.7. worden drie posities beschreven, die worden aangeduid met de namen 
van drie kenmerkende vertegenwoordigers (Piscator, Wotton, Owen). Het 
hoofdstuk sluit af met een samenvatting en enkele conclusies (§ 3.8.).

18   Burgess, Doctrine of Justification, “To the Reader”, [v]: “… The Imputation of Christs 
righteousness; the mistaking of which point is no mean cause of Antinomianism.”

19   Hodge, Systematic Theology, 3:144: “The word impute is familiar and unambiguous. 
[…] Every one understands them. We use the word impute in its simple admitted 
sense…”
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3.2. Luther over de toerekening
Bekend is de uitspraak dat volgens Luther de leer van de rechtvaardiging 
het geloofsartikel is waarmee de kerk staat of valt.20 Luther gaat, naar 
eigen zeggen, de betekenis van de rechtvaardiging door het geloof ver-
staan als hij beseft dat de gerechtigheid die voor God geldt, niet zijn eigen, 
inherente rechtvaardigheid is maar Christus’ vreemde gerechtigheid (ius-
titia aliena). Deze gerechtigheid van Christus is tegelijk ook de gerechtig-
heid van God, omdat God deze gerechtigheid geeft.21 Ze blijft enerzijds 
een vreemde gerechtigheid, anderzijds wordt ze wel degelijk het bezit van 
de gelovige. De gelovige wordt rechtvaardig verklaard, maar ook recht-
vaardig gemaakt. De rechtvaardiging heeft voor Luther daarmee zowel 
een declaratief, als een performatief element.22 

Er is in het Lutheronderzoek discussie over de verhouding van beide 
aspecten. De omvangrijke discussies over de vraag naar de participatio bij 
Luther en Calvijn gaan over de vraag in hoeverre de extrinsieke gerech-
tigheid van Christus de intrinsieke gerechtigheid van de gelovige wordt.23 
Volgens het revisionisme van de zogeheten Finse school komt bij de 
vroege Luther (tot 1525) de gedachte niet voor dat de gerechtigheid van 
Christus aan de gelovigen zou worden toegerekend (en daarmee extrin-
siek zou blijven). Deze school stelt dat bij de vroege Luther de gelovigen 
in de gerechtigheid delen door participatie, op grond van de vereniging met 
Christus (unio cum Christo).24 Door deze unio vindt er theosis plaats, zodat, 
als God de gelovige beoordeelt, Hij hem naar waarheid beoordeelt en beje-
gent als een rechtvaardige.25 De opvatting van Christus’ toegerekende 
gerechtigheid is, aldus de Finse school, pas bij Melanchthon (1497-1560) te 

20   De precieze herkomst van de uitspraak articulus stantis aut cadentis ecclesiae is ondui-
delijk, zie McGrath, Iustitia Dei, vii; Pederson, Unity in Diversity, 146n233. Wel wordt 
de uitspraak veelvuldig aan Luther toegeschreven, zie onder anderen Burgess, Doc-
trine of Justification, 1:a3,3; Baxter, Justifying Righteousness, 17; Owen, Works, 5:65,385; 
Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 325; Brown of Wamphray, Life of Justification 
Opened, titelpagina; Leydecker, De veritate, 341; Leydecker, Heerlykheid, 334; de Moor, 
Commentarius, 3:689.

21   Luther vermeldt zijn ontdekking in de voorrede op het eerste deel van zijn Opera 
Latina (1545); zie Luther, WA, 54:185–186. Zie ook McGrath, Iustitia Dei, 218–219; 
Klaassen, In Christus rechtvaardig, 65–67.

22   McGrath, Iustitia Dei, 227–228,233.
23   Voor de discussies over participatio bij Luther zie vooral Braaten en Jenson, Union 

with Christ. Voor de discussies over participatio bij Calvijn zie onder anderen Fesko, 
Beyond Calvin; Muller, Calvin and the Reformed Tradition, 202–241; Klaassen, In 
Christus rechtvaardig, 154–242.

24   Braaten en Jenson, Union with Christ; McGrath, Iustitia Dei, 225; Klaassen, In Christus 
rechtvaardig, 31–32,109–117.

25   Mannermaa, “Justification and Theosis”, 33–34; Clark, “Iustitia Imputata Christi”, 273.
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vinden (vooral vanaf zijn commentaar op Romeinen uit 1532) en bij de 
latere Lutherse orthodoxie.26 Luther zelf zou de rechtvaardiging vooral 
zien als een genezingsproces (sanatio), en de latere tweedeling van recht-
vaardiging en heiliging niet hanteren. Matthias Flacius Illyricus (1520-
1575) zou de eerste zijn geweest die de tweedeling tussen rechtvaardiging 
en inwoning heeft gemaakt.27 De Finse school zou het indirecte bewijs 
leveren dat Andreas Osiander (1498–1552), die de rechtvaardiging opvat 
als de instorting van goddelijke rechtvaardigheid, zich terecht op Luther 
heeft beroepen.28

De revisionistische interpretatie heeft veel kritiek gekregen.29 Bij der-
gelijke vragen naar continuïteit en discontinuïteit is het van belang de 
historische kwestie te bespreken of er een ontwikkeling in de theologie 
van Luther is aan te wijzen. Wellicht heeft hij invloeden van Melanchthon 
ondergaan, die zijn eigen theologie hebben gevormd.30 De Finse school 
richt zich voornamelijk op de jonge Luther en stelt dat zijn vroege opvat-
tingen als de echte Lutherse theologie moeten worden beschouwd. Critici 
van de Finse school wijzen erop Luther zelf zeer enthousiast is over de 
geschriften van Melanchthon en dat zijn positie pas tot volle ontplooiing 
komt onder de druk van de rooms-katholieke kritiek van na 1517.31 

Scott Clark, een criticus van de Finse school, stelt met een beroep op 
Heiko Oberman, dat de centrale vraag is of de vroege Luther een 
unio-rechtvaardiging leert, of een imputatio-rechtvaardiging. Als hij een 
unio-rechtvaardiging poneert, is de gedachte van de toerekening (impu-
tatio) van Christus’ gerechtigheid aan de gelovige vreemd aan de eigen-
lijke Lutherse theologie; dankzij de vereniging met Christus ontvangt de 
gelovige dan immers metterdaad de gerechtigheid. Daarentegen, als 
Luther een imputatio-rechtvaardiging stelt, zijn de opvattingen van  
 

26   McGrath, Iustitia Dei, 240–241; Klaassen, In Christus rechtvaardig, 132. Het commen-
taar uit 1532 is niet opgenomen in de negentiende-eeuwse editie van de Opera Omnia 
van Melanchthon in het Corpus Reformatorum; men heeft volstaan met het commen-
taar uit 1540; zie Melanchthon, CR 15:493–494.

27   Aldus Vainio, Justification and Participation, 116.
28   Zo bijvoorbeeld McGrath, Iustitia Dei, 242: “Indeed, the new ‘Finnish school’ of Luther 

interpretation may be regarded as an indirect vindication of Osiander’s reading of 
Luther.” Vgl. ook Clark, “Iustitia Imputata Christi”, 270,273. De gedachte dat Osiander 
zich terecht op Luther beroept, is tevens bij Bellarminus te vinden, Bellarminus, 
Disputationes, 6:208 (2.1).

29   Een goed overzicht geeft Clark, “Iustitia Imputata Christi”.
30   Ibid., 287–294.
31   Green, “Influence of Erasmus”; Van ‘t Spijker, “Melanchthon en Bucer over Rechtvaar-

diging”, 243.
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Melanchthon en de latere Lutherse orthodoxie al wezenlijk bij Luther zelf 
aanwezig.32

Een constateerbaar feit is, dat Luther nergens met zoveel woorden 
spreekt over de imputatio iustitiae Christi.33 Dat zou tot de conclusie kun-
nen leiden dat de gedachte van de toegerekende gerechtigheid niet bij 
Luther zelf te vinden is. Wel stelt hij dat de gelovige rechtvaardig wordt 
gerekend (iustus reputatur). Dit roept de vraag op hoe Luther (en Melan-
chthon) de woorden imputatio en reputatio hanteren: zijn dat voor hen 
verschillende zaken, of zijn het synonieme begrippen? In het kader van 
de genoemde discussie over Luthers rechtvaardigingsleer hebben diverse 
wetenschappers onderzoek gedaan naar de functie van reputare en impu-
tare bij Luther en Melanchthon. Sibylle Rolf vermeldt dat Luther impu-
tare en reputare ongeveer 900 maal gebruikt, en de woorden anrechnen en 
zurechnen nog vaker. Imputare en reputare komen ongeveer even vaak 
voor.34 Lowell Green betoogt dat Luther aanvankelijk beide concepten 
dooreen zou hebben gebruikt en pas later tot een explicietere onderschei-
ding zou zijn gekomen, onder invloed van Melanchthon.35 Clark stelt dat 
ook bij de latere Luther de beide woorden inwisselbaar worden gehan-
teerd.36 

32   Oberman, “‘Iustitia Christi’ and ‘Iustitia Dei’: Luther and the Scholastic Doctrines of 
Justification”, 19, geciteerd bij Clark, “Iustitia Imputata Christi”, 284–285: “Heiko 
Oberman put the question of the relation of justification to union in Luther as clearly 
as anyone. In 1966 he wrote of an argument between those who interpret Luther to 
teach ‘imputatio-justification’ over against those who interpret Luther to teach 
‘unio-justification’. This is exactly the question.”

33   Rolf, Zum Herzen sprechen, 180: “In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, 
dass die explizite Rede von der imputatio iustitiae Christi als eine dritte Form der 
imputatio sich so reflektiert noch nicht bei Luther, sondern erst in der Orthodoxie, vor 
allem bei Matthias Flacius Illyricus findet.” Vgl. Klaassen, In Christus rechtvaardig, 
100.

34   Rolf, Zum Herzen sprechen, 32. Omdat het register op de WA (in 2008) nog niet aan de 
z was toegekomen, kon Rolf geen getallen geven van de frequentie van het woord zur-
echnen. Rolf telde 300 maal imputare en 60 keer imputatio; 380 maal reputare en 40 
keer reputatio. Lohse en Trueman beweren (Lohse, Martin Luther’s Theology, 56,261; 
Trueman, “Luther and Justification”, 86–87) dat Luther niet alleen beïnvloed is door de 
Occamistische nadruk op Gods beslissing, maar ook dat die overtuiging versterkt is 
door het feit dat de Vulgaat logizestai met reputatur vertaalt – een merkwaardige bewe-
ring, gezien het feit dat de Vulgaat juist niet alleen met reputare vertaalt maar ook met 
imputare en accepto ferre.

35   Green, “Influence of Erasmus”, 185,195.
36   Clark, “Iustitia Imputata Christi”, 280. Evenzo Lohse, Martin Luther’s Theology, 75. 

Rolf gaat in haar onderzoek naar imputatio bij Luther niet in op de vraag of er beteke-
nisverschil zou kunnen bestaan tussen imputare en reputare.
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Het ligt voor de hand dat Luther zijn woordgebruik ontleent aan de 
Vulgaat. De Vulgaat gebruikt beide werkwoorden als vertaling van het 
Griekse logizesthai, dat zelf weer dient als vertaling van het Hebreeuwse 
chazab.37 Het feit dat de Vulgaat hetzelfde Griekse woord met verschil-
lende Latijnse woorden vertaalt, zou de indruk kunnen geven dat repu-
tare en imputare een gelijke betekenis hebben, of dat het verschil tussen 
beide werkwoorden in het Latijn onhelder is. Green is inderdaad die 
mening toegedaan: Erasmus (1466-1536) zou de eerste zijn geweest die in 
1516 een helder onderscheid tussen beide begrippen zou hebben aange-
bracht.38 

Reeds voor de Reformatie heeft men zich echter al gebogen over de 
vraag of de Vulgaat reputare en imputare onderscheidt. Volgens Lorenzo 
Valla (1407–1457) zou de lezer van de Vulgaat niet vermoeden dat in 
Romeinen 4 de verschillende Latijnse termen reputare, imputare en 
accepto ferre teruggaan op één Grieks woord. Die opmerking laat zien dat 
hij de Latijnse woorden niet als synoniemen beschouwt.39 Hijzelf zou het 
trouwens toejuichen als in alle gevallen het werkwoord putare zou wor-
den gebruikt.40 

Enkele katholieke theologen in de zestiende eeuw brengen tussen 
reputare en imputare een onderscheid aan dat in de secundaire literatuur 
nog geen voldoende aandacht heeft gekregen. De dominicaan Domingo 
de Soto (1494–1560) stelt in zijn verklaring op de brief aan de Romeinen 
(1550) dat reputare gewoonlijk gaat over het toeschrijven van lofwaardige 
zaken, imputare daarentegen van kwalijke zaken. Voor de verloochening 
door Petrus gebruiken we, zo schrijft hij, het woord imputare, voor de 

37   In Romeinen 4:3 schrijft Paulus: “Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde 
God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend.” Daarmee verwijst hij naar Genesis 
15:6: “En hij geloofde in de Heere, en Die rekende hem dat  tot gerechtigheid.” De 
Vulgaat luidt “Quid enim dicit Scriptura? Credidit Abraham Deo et reputatum est illi 
ad justitiam.” 

38   Aldus Green, “Influence of Erasmus”, 185: “The terms imputare and reputare had often 
been confused before Erasmus.”

39   Valla, Opera, 856: “Quis putet graece, hoc est in fonte esse unum verbum pro his omni-
bus, reputare, imputare et accepto ferre: quamquam nunquam me legisse memini 
accepto ferre, sed acceptum ferre: unde acceptilatio: sed alia illa est significatio.” Green 
verwijst naar deze passage, maar stelt ten onrechte dat Valla zelf de begrippen als syno-
niemen beschouwt, Green, “Influence of Erasmus”, 186n9. Valla schrijft immers: “Wie 
zou vermoeden dat in het Grieks, dat is in de grondtaal, er slechts één woord is voor al 
die andere woorden reputare, imputare en accepto ferre?” Over deze passage zie ook 
Elliott, “Romans Commentaries in the Later Middle Ages”, 198–199, waar de passage 
overigens onnauwkeurig is vertaald.

40   Valla, Opera, 856: “Ergo ne multis agam, mallem interpres simpliciter per verbum puto 
transtulisset.” 
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tranen van zijn berouw daarentegen het woord reputare.41 De Vlaamse 
minderbroeder Frans Titelmans (c. 1502–1537) stelt dat het aan het Latijn 
eigen is dat imputare gebruikt wordt in malam partem, wat echter niet het 
geval is bij reputare.42 De Engelse Jezuïet Nicholas Sanders (c.1530-1581) 
verdedigt diezelfde opvatting.43 De Franse Jezuïet Johannes Lorinus 
(1559–1634) bevestigt die lezing: imputare gaat meestal (niet altijd) over 
gebreken die schande en slechtheid bevatten; reputare daarentegen dient 
tot iemands eer, glorie en goede naam.44 

Deze duiding van het verschil tussen imputare en reputare komt over-
een met het gebruik van beide begrippen in de Vulgaat. Daarin is sprake 
van (non-)imputatio van zonden, en reputatio van het geloof. Anders dan 
Green beweert, is het gebruik van imputare of reputare in de Vulgaat niet 
willekeurig. Als het gaat over het niet-toerekenen van de zonden (zoals in 
Psalm 32:2 en Romeinen 4:8) gebruikt de Vulgaat gewoonlijk imputare, 
als het gaat over andere vormen van toerekenen, is reputare gebruikelijk. 
De zojuist genoemde Sanders is nog stelliger: bij zijn weten wordt in de 
Vulgaat logizesthai alleen met imputare vertaald als het gepaard gaat met 
een ontkenning.45 

41   de Soto, Ad Romanos, 122: “Utcunque isti impense latinitati patrocinentur, inficias ire 
tamen nequeunt, quo minus ‘reputare’ in bonam partem accipiatur, imputare vero in 
malam. Illorum enim duorum, qui cum Christo latrones crucifixi sunt, alterius con-
fessio in laudem quidem et gloriam deputata est et reputata, alterius vero blasphemia 
imputata ad culpam. Neque diceret quis apte, negationem Petri reputari ad infideli-
tatem, sed certe imputari: sicuti et fletus poenitentis non est imputatus, sed reputatus 
pro iustitia. Unde in psalmo statim, Beatus vir, cui non imputavit dominus peccatum.” 

42   Titelmans, Ad Romanos, 93r: “Sciendum est itaque verbum imputare, ex usu ac pro-
prietate latini sermonis, in partem malam accipi, et odiosus aliquid in sua includere 
significatione: quod similiter non est de verbo reputare, quod pro deputare hoc in loco 
positum est. Unde quae quis bene operatur, ea reputamus operanti sive deputamus, ad 
honorem et gloriam, ad laudem et nomen bonum. Quae autem mala sunt, imputare 
solent ad dedecus atque ignominiam.” Evenzo ibid., 93v–94r. Over Titelmans, zie 
Parker, Commentaries on Romans, 11–14; Rummel, Erasmus and His Critics, 2:15–22; 
Sartori, “Frans Titelmans, the Congregation of Montaigu, and Biblical Scholarship”, 
215–223.

43   Sanders, De Lutheranorum dissidiis, 523: “Quod si reputare in bonam partem accipitur, 
imputare vero non nisi de illo dicitur, quod grave aut molestum est.” Chamier en Rivet 
bestrijden deze uitspraak, Chamier, Panstratiae, 885 (21.13.4–6); Rivet, Excercitationes 
in Genesin, 399.

44   Lorinus, In Iacobi et Iudae Epistolas Commentarii, 149.
45   Sanders, De Lutheranorum dissidiis, 522–523: “Quod apud Paulu vocatur logizesthai id 

antiqua aeditio modo vertit existimare, modo arbitrari, modo reputare, modo aesti-
mare, modo autem (sed nunquam, quod animadvertere potui, praeterquam, negati-
one praeposita) imputare.”
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Waarschijnlijk sluit Luther zich aan bij deze door Titelmans, Sanders 
en De Soto genoemde gedachte, dat reputare gebruikt wordt voor het toe-
schrijven van goede zaken, imputare voor slechte zaken.46 Hij gebruikt de 
begrippen dus wel degelijk in verschillende betekenis, maar dat verschil 
kan niet worden gebruikt om te bepalen of Luther al dan niet de toereke-
ning van Christus’ gerechtigheid leert. Als hij inderdaad imputatio asso-
cieert met toerekening in malam partem, is voor Luther de uitdrukking 
imputatio iustitiae een onmogelijkheid – niet vanwege dogmatische, maar 
vanwege taalkundige redenen.

3.3. De invloed van Erasmus op de betekenis van imputatio
In het begin van de zestiende eeuw is de situatie zo, dat er wel enkele aan-
zetten zijn tot een nadere conceptuele specificering van de betekenis van 
de toerekening, maar een heldere, eenduidige opvatting is er niet. Dat 
geldt niet alleen voor Luther, maar ook voor zijn tegenstanders. Er zijn 
onder katholieke theologen dan ook allerlei visies en meningen te vin-
den, die beslist niet altijd met elkaar overeenstemmen. Sommigen ver-
eenzelvigen imputare en reputare volledig, anderen maken daarentegen 
wel een onderscheid; sommigen gaan mee in de visie van Erasmus (die 
aansluitend zal worden besproken), anderen leveren daarop kritiek.47 

Het concilie van Trente bekrachtigt tegenover de protestanten als de 
normatieve katholieke positie dat de gerechtigheid die nodig is voor de 
rechtvaardiging, inherente gerechtigheid moet zijn. De formele oorzaak 
van de rechtvaardiging (causa formalis justificationis) is de gerechtigheid 
van God waarmee wij niet alleen als rechtvaardig beschouwd worden 

46   Zie bijvoorbeeld Luther, WA, 56:284: “Ergo idem est dicere: Cui Deus reputat Iusti-
tiam, Et: cui Dominus non imputat peccatum i. e. iniustitiam.” Dat roept vragen op bij 
de bewering van Pesch, Rechtfertigung bei Luther und Aquin, 171: “Die nichtanrech-
nung der Sünde ist identisch mit der Zuerkenning (imputatio) von Gerechtigkeit, mit 
der Einschätzung (reputatio) des Menschen als gerecht. Die Formeln reputare iustum 
und imputare iustitiam sind festgeprägte Terminologie über das ganze Werk Luthers 
hin.” Overigens zijn er ook rooms-katholieke theologen die dit betekenisverschil tus-
sen imputare en reputare bestrijden, bijvoorbeeld Salmerón, Commentarii in Epistolas 
Pauli, 516–517; Rivet, Excercitationes in Genesin, 399. Reeds Thomas van Aquino kent 
overigens aan imputare een negatieve connotatie toe, zie Marshall, “Role of ‘Recko-
ning’”, 223n23.

47   Chemnitz kan zijn lachen niet inhouden als hij zich herinnert hoe in een dispuut over 
Osiander iemand beweerde dat de stam -putare een begrip uit de tuinderij is; zoals 
men een tak kan amputeren, zo kan men die ook imputeren: Chemnitz, Examen Con-
cilii Tridentini, 1:171. Burgess vermeldt het ook: Burgess, Doctrine of Justification, 
2:286.
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(reputamur) maar ook metterdaad rechtvaardig zijn.48 Extrinsieke, 
vreemde gerechtigheid kan in deze visie niet worden toegerekend. Voor-
dat gerechtigheid kan worden toegerekend, moet die gerechtigheid aan 
de zondaar gegeven zijn en tot zijn inherente gerechtigheid geworden 
zijn, aldus Trente. Robertus Bellarminus (1542-1621) beroept zich voor 
die visie op Romeinen 4:5, waar staat dat degene die werkt, het loon wordt 
toegerekend naar schuld. Het gaat daarin om iets wat werkelijk aanwezig 
is (werk) en daarom wordt toegerekend. Het woord toerekenen veron-
derstelt dan ook, aldus Bellarminus, dat de gerechtigheid metterdaad 
aanwezig moet zijn in de mens die wordt gerechtvaardigd.49 Er vindt 
daarom eerst een mededeling van gerechtigheid plaats door instorting 
(infusio), voordat God rechtvaardigt.50

3.3.1. Erasmus over imputatio en reputatio
Een belangrijke impuls voor de bezinning op de betekenis van de toere-
kening is van Erasmus afkomstig. In 1516 geeft hij een nieuwe vertaling 
uit van het Nieuwe Testament in het Latijn (Instrumentum Novum), 
waarbij hij soms keuzes maakt die afwijken van de vertaling van de Vul-
gaat. Erasmus vermeldt in de annotaties bij Romeinen 4:4 met instem-
ming de reeds genoemde opmerking van Valla dat er een groot verschil is 
tussen imputare en reputare.51 Vervolgens brengt hij in dit hoofdstuk een 
belangrijke verandering aan ten opzichte van de Vulgaat: hij vertaalt logi-
zesthai consequent met imputare, dus ook daar waar de Vulgaat reputare  
 

48   Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 287 (no 799, Sess. 6 Cap. 7): “[D]emum unica 
formalis causa est justitia Dei, non qua ipse justus est; sed qua nos justos facit: qua 
videlicet ab eo donati, renovamur spiritu mentis nostrae, et non modo reputamur, sed 
vere justi nominamur, et sumus, justitiam in nobis recipientes.” Zie ook Joest, “Recht-
fertigungslehre”, 37; Allison, The Rise of Moralism, 213–214.

49   Bellarminus, Disputationes, 6:231 (2.9): “Deinde, quoniam verbum (imputare) hoc 
loco non significat nudam existimationem, sed existimationem cui veritas in re ipsa 
respondeat, ut perspicuum est ex illis verbis: ‘Ei qui operatur, merces imputatur non 
secundum gratiam, sed secundum debitum’. Certum enim est, ei, qui operatur, non 
sola opinione et existimatione, sed vere ac reipsa deberi mercedem.” Tuckney bes-
preekt de mening van de Pontificios, verwijzend naar Bellarminus en Estius: Tuckney, 
Praelectiones theologicae, 211.

50   Bellarminus, Disputationes, 6:211 (2.2): “Non potest autem haec translatio [sc. justifi-
catio] fieri, nisi homo per remissionem peccati desinat esse impius; et per infusionem 
justitiae incipiat esse pius.”

51   Erasmus, Novum Instrumentum, 2:429: “Et reputatum est.) elogisthè, id est imputatum 
est hoc sane loco, nam graeca vox anceps est. Caeterum longe aliud est reputare et 
imputare.” Voor de visie van Valla, zie bij noot 39-40.



-  101  -

heeft.52 De gedachte dat imputare een negatieve en reputare een positieve 
betekenis heeft, wijst Erasmus af.53

Het belang van deze veranderingen wordt in de secundaire literatuur 
algemeen erkend. Volgens sommige auteurs vormen Erasmus’ wijzigingen 
zelfs de eigenlijke basis van de reformatorische rechtvaardigingsleer.54 Ook 
reeds in de zestiende eeuw zijn er veel theologen die naar zijn uitleg verwij-
zen, hetzij instemmend, hetzij afwijzend. De scheidslijnen tussen critici en 
medestanders zijn overigens niet eenvoudig te trekken: zowel in het katho-
lieke als in het protestantse kamp is kritiek en waardering te vinden. Dat 
gegeven maakt duidelijk dat Erasmus’ exegese van Romeinen 4:4 niet 
zomaar als het startpunt van de reformatorische ontdekking kan worden 
gezien.55

Het Griekse woord logizesthai kan volgens Erasmus in Romeinen 4 
het beste worden vertaald met imputare, omdat dit werkwoord synoniem 
is aan acceptum ferre. De uitdrukking acceptum ferre wordt gebruikt in de 
boekhouding. Zij betekent zoveel als het registreren dat een betaling is  
 
 

52   De Vulgaat vertaalt bijvoorbeeld Rom. 4:3 als volgt: “Quid enim dicit Scriptura? Cre-
didit Abraham Deo et reputatum est illi ad justitiam”; Erasmus daarentegen vertaalt 
met “Quid enim scriptura dicit? Credidit autem Abraham deo, et imputatum est ei ad 
iusticiam.” Erasmus heeft de annotaties bij Romeinen 4 nadien herhaaldelijk gewij-
zigd; zie Kroeker, Footsteps, 80–82.

53   Erasmus, Omnia Opera, 9:795. Hij bespreekt de kwestie in Desiderii Erasmi responsio 
ad Collationes cuiusdam iuvenis gerontodidascali (1527), een reactie op de kritiek van 
Titelmans. Evenzo in een geschrift contra Beda (1529), ibid., 564: “Nam imputare 
generale verbum est, quemadmodum acceptum ferre, quod in bonum, in malum et in 
neutrum accipitur.” In een latere editie (1535) van Novum Instrumentum voegt Eras-
mus een extra opmerking toe over het verschil tussen reputare en imputare. Onder 
reputare verstaat hij ‘in gedachten overwegen’, onder imputare ‘op de rekening bij-
schrijven’. Ook dan stelt hij dat imputare meestal wordt gebruikt zonder dat daarin een 
afkeurende beoordeling doorklinkt (citra reprehensionem): Erasmus, Opera, VI/7:116; 
Kroeker, Footsteps, 80–81: “‘Reputare’ est ‘animo considerare’, ‘imputare’ est ‘acceptum 
ferre’, aut ‘in rationem addere’, plerunque citra reprehensionem.”

54   Green, “Influence of Erasmus”, 198; McGrath, Iustitia Dei, 126,239; Kroeker, Footsteps, 
81–82,137; Christ-von Wedel, Erasmus of Rotterdam, 146–151.

55   Katholieke theologen die instemmen met Erasmus’ visie op de rechtvaardiging als een 
acceptilatio zijn o.a. Titelmans, Ad Romanos, 95v–96r; de Soto, Ad Romanos, 122; Sal-
merón, Disputationes in Epistolas Pauli, 2:506. Titelmans vindt het overigens niet 
nodig om deze reden logizesthai als imputare te vertalen en niet als accepto ferre, Titel-
mans, Ad Romanos, 92v–93r. Katholieke critici van Erasmus zijn Estius, In Epistolas 
Commentaria; Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus. Voor instem-
ming onder protestanten, zie § 3.3.3.; voor critici § 3.3.4. 
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voldaan.56 Als God het geloof toerekent tot rechtvaardigheid, verklaart 
Hij dat er is betaald en dat daarom de gelovige rechtvaardig is.

Erasmus voegt er echter een belangrijke opmerking aan toe. Volgens 
hem komt acceptum ferre (en dus imputare) overeen met wat de rechtsge-
leerden acceptilatio noemen. De acceptilatio is in het Romeinse recht een 
geformaliseerde juridische handeling, waarbij de schuldeiser uitspreekt 
dat hij de verschuldigde betaling ontvangen heeft, terwijl dit in werkelijk-
heid niet zo is.57 Een acceptilatio wordt dan ook in het Romeinse recht 
omschreven als een imaginaire betaling (solutio imaginaria).58 Erasmus 
omschrijft de acceptilatio daarom als “iets beschouwen als ontvangen, wat 
je echter niet werkelijk ontvangen hebt”.59 Blijkbaar houdt volgens Eras-
mus de rechtvaardiging door het geloof niet alleen in dat God verklaart 
dat er betaald of voldaan is, maar ook dat deze verklaring wordt gegeven 
zonder dat er metterdaad een betaling heeft plaatsgevonden. 

Vooral belangrijk is dat Erasmus, door logizesthai met imputare te ver-
talen, aangeeft dat er in de rechtvaardiging geen beoordeling plaatsvindt 
overeenkomstig hoe de situatie metterdaad is (dan zou reputare gepast 
zijn), maar dat Gods oordeel anders is dan de werkelijkheid: Hij verklaart 
dat er voldaan is, terwijl dat feitelijk niet het geval is. Het verschil tussen 
reputare en imputare komt dan kortweg hierop neer, dat bij reputare iets 
wordt beoordeeld zoals het ook metterdaad is, terwijl bij imputare dat 
juist niet het geval is.

56   Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:557; Forbes, Doctrine of Iustification, 162; Tuck-
ney, Praelectiones theologicae, 210; Coccejus, Ad Romanos, 213. Zie ook Witsius, “Oef-
fening over den regten sin van Paulus en Jacobus”, 41: “Het is een spreek-wijse van de 
kooplieden ontleend. In Gods rekenboek is aangeschreven wat hy ons gegeeven heeft, 
en wat wy hem schuldig zijn.” Valla beweert dat hij nergens anders de uitdrukking 
accepto ferre heeft gelezen en suggereert daarmee dat het geen goed Latijn is. Titel-
mans is deze uitdrukking echter wel tegengekomen bij Ambrosius en Augustinus, 
Titelmans, Ad Romanos, 94v–95r. De Soto vindt het van Valla een kinderachtige (pue-
rilis) opmerking: wellicht is ‘accepto’ een adverbiale dativus. Flacius Illyricus sugge-
reert dat het een oude jurisprudentiële uitdrukking is; Valla, Opera, 856; de Soto, Ad 
Romanos, 122–123; Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:22.

57   Grotius, Inleidinge, 203–204 (3.41.5–7); Voet, Commentarius Ad Pandectas, 2:982; 
Franks, “Acceptilation”, 61–62; Rabbie, “Commentary”, 391. Grotius, Inleidinge, 203–
204 (3.41.5–7); Voet, Commentarius Ad Pandectas, 2:982; Franks, “Acceptilation”, 
61–62; Rabbie, “Commentary”, 391.

58   Koninck, Glossarium, 5.
59   Erasmus, Novum Instrumentum, 2:429: “Accepto fert.) logizèthai, id est imputat sive 

acceptum fert. Est autem acceptum ferre, debere, sive pro accepto habere quod non 
acceperis, quae apud iureconsultos vocatur acceptilatio.”; evenzo Erasmus, Paraphra-
sis, 49: “Nam imputari, sive acceptum ferri proprie dicitur, quod re persolutum non 
est, sed tamen ex imputantis benignitate pro soluto habetur.”
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Het is op het punt van zijn duiding van het verschil tussen imputare en 
reputare dat Erasmus bij talrijke protestantse auteurs navolging vindt.60 
Zij zien in diens duiding de mogelijkheid de toegerekende gerechtigheid 
van Christus te verklaren: God verklaart de gelovigen rechtvaardig zon-
der dat zijzelf ook maar enige betaling of verdienste zouden moeten ver-
richten.61 Welke auteurs Erasmus volgen en hoe zij het concept van de 
toerekening verder uitwerken, komt in § 3.3.2. ter sprake. Deze interpre-
tatie van de toerekenning zal tot ongeveer het begin van de zeventiende 
eeuw navolging vinden, totdat Socinus in De Servatore gebruik maakt 
van precies deze erasmiaanse definitie van toerekening om te betogen dat 
er niet alleen geen betaling door de gelovige nodig is, maar ook niet door 
Christus. Hij zal betogen dat deze duiding van de imputatio niet alleen 
gevolgen heeft voor de rechtvaardigingsleer maar ook voor de satisfactie-
leer (zie §3.4.).62

Diverse onderzoekers hebben op de invloed van Erasmus gewezen, 
maar deze toch niet adequaat geduid. Lowell Green stelt dat Erasmus de 
eerste is die reputare en imputare helder onderscheidt, en dat Melancht-
hon (en via Melanchthon ook Luther) hem daarin is gevolgd.63 Die bewe-
ring is echter onjuist; Erasmus maakt niet als eerste een onderscheiding, 
maar introduceert een andere onderscheiding dan de destijds gebruike-
lijke. Zelfs kan niet gezegd worden dat Erasmus een nieuw onderscheid 
voorstelt, want zijn suggestie wordt reeds door Valla besproken en van de 
hand gewezen.64 Om nog een reden is de visie van Green onjuist: hij geeft 
een eigen definiëring aan de beide begrippen reputare en imputare zonder 
die historisch te legitimeren. Hij stelt dat reputare betekent dat aan een 
individu diens intrinsieke kwaliteiten worden toegeschreven, wat inhoudt 
dat het gaat om een analytisch oordeel. Imputare daarentegen zou extrin-
sieke kwaliteiten op de betreffende persoon toepassen, zodat hier van een 
synthetisch oordeel sprake is.65 Dankzij de invloed van Erasmus zou ook 

60   Aldus Tuckney, Praelectiones theologicae, 2102–211: “Sunt quidem aliqui, qui Imputa-
tionem dici volunt ejus tantum rei, quae non vere et reipsa inest vel debetur sed cogi-
tatione sola ascribitur […]. Sic Erasmus in hunc locum”, waarna Tuckney de annotatie 
van Erasmus bij Rom. 4:4 citeert.

61   Ibid., 210: “Cui astipulantur ex nostris aliqui, quia Favet sententiae nostrae de impu-
tata nobis Christi justitia, quas in nobis nulla est.”

62   Socinus, De Servatore, 321 (4.2).
63   Green, “Influence of Erasmus”, 185: “The terms imputare and reputare had often been 

confused before Erasmus. […] … prior to Erasmus’ distinction, Martin Luther had 
confused the two terms.” Kroeker heeft dezelfde mening, Kroeker, Footsteps, 81–82. 

64   Valla, Opera, 856: “… acceptum ferre: unde acceptilatio: sed alia illa est significatio.”
65   Green, “Influence of Erasmus”, 185: “Strictly speaking, ‘repute’ means to ascribe to an 

individual his intrinsic qualities (an ‘analytic’ usage), while ‘impute’ applies extrinsic 
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Melanchthon de beide begrippen zo zijn gaan onderscheiden en dus, als 
hij over imputare spreekt, daarmee een synthetisch oordeel van God 
bedoelen. Deze visie van Green is echter onwaarschijnlijk: Erasmus’ 
onderscheid tussen reputare en imputare gaat niet over het verschil tussen 
een analytisch en een synthetisch oordeel, maar over het verschil tussen 
een mentale act (reputare) en een civielrechtelijke handeling (imputare).66

Ook McGrath acht de zinsnede van Erasmus van groot belang. 
McGrath stelt dat de groeiende nadruk op het concept van forensische 
rechtvaardiging voortkomt uit deze notitie van Erasmus. Hij acht het 
hoogst onwaarschijnlijk dat Melanchthon niet door deze onderscheiding 
van Erasmus zou zijn beïnvloed, en stelt dat het concept van acceptilatio 
nadien frequent in de protestantse orthodoxie wordt gebruikt om het 
forensische karakter van de rechtvaardiging te adstrueren.67 In dit voet-
spoor schrijft Strehle dat Erasmus de termen en concepten aanlevert voor 
Melanchthon, waarmee deze zijn eigen leer verder ontwikkelt.68

qualities (a ‘synthetic’ usage).” Deze duiding wordt ook overgenomen door Strehle, 
Catholic Roots, 67. De onderscheiding tussen analytische en synthetische oordelen 
stamt van Immanuel Kant: “Analytische Urteile (die bejahenden) sind also diejenigen, 
in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subject durch Identität, diejenigen 
aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische 
Urteile heissen”, geciteerd bij Venter, Analities of Sinteties?, xi. Schneckenburger heeft 
vervolgens gesteld dat het onderscheid tussen de lutherse en gereformeerde rechtvaar-
digingsleer zo zou kunnen worden geformuleerd, dat volgens de luthersen Gods recht-
vaardigend oordeel synthetisch is, volgens de gereformeerden daarentegen analytisch; 
Schneckenburger, Vergleichende Darstellung, 2:64; geciteerd bij Venter, Analities of 
Sinteties?, xii. Vgl. Hunsinger, “Justification and Union”, 199–201.

66   Zie noot 53 en 63. Vgl. Tuckney, Praelectiones theologicae, 209–210: “Sed hoc in loco, 
et in reliquis ubi de justificatione agitur, vox ista potius in sensu Arithmetico sumitur 
[non in sensu logico].”

67   McGrath, Iustitia Dei, 239–240. Vgl. Clark, “Iustitia Imputata Christi”, 279. Voor een 
volstrekt verkeerde en tegelijk ook invloedrijke duiding van het verschil tussen accep-
tatio en acceptilatio, zie Ritschl, Rechtfertigung und Versöhnung, Geschichte, 319; 
Ritschl, Critical History, 302: “Es ist unglaublich, aber es ist Thatsache, daß der Aus-
druck acceptilatio van fast Allen als gleichbedeutend mit acceptatio gebraucht wird”, 
verwijzend naar Schneckenburger, Strauß en naar Henricus Alting, Theologia Proble-
matica Nova, 726. Alting gebruikt het woord acceptilatio echter wel degelijk in de juiste 
zin, blijkens Alting, Theologia elenctica nova, 760: “… acceptilatio definitur, quod sit 
liberatio debitoris ab obligatione, etiam per sola verba”, en onderscheidt de acceptilatio 
nadrukkelijk van de wijze waarop theologen over de toerekening spreken.

68   Strehle, Catholic Roots, 68: “And so, Erasmus, even if it is true that he never develops 
the notion further in his writings, did apparently supply, however ironically, the nec-
essary terms and concepts in his Novum Instrumentum for Melanchthon to construct 
his own, more fully developed doctrine.”
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Deze interpretatie van McGrath gaat echter mank. Hij beweert dat in 
de protestantse orthodoxie de gedachte van toerekening als acceptilatio 
brede aanvaarding heeft gekregen, maar hij verzuimt dit te onderbouwen. 
Dat laatste is ook niet verwonderlijk, want het tegendeel is het geval: de 
acceptilatio wordt slechts bij hoge uitzondering als metafoor voor de 
rechtvaardiging gebruikt. Melanchthon gebruikt het begrip acceptilatio 
nergens in zijn commentaar op Romeinen (1540) – het geschrift waarin 
hij bij uitstek zijn visie op de toerekening uiteenzet. 

Er zijn in de zestiende eeuw slechts enkele protestantse theologen die 
de term acceptilatio gebruiken in de rechtvaardigingsleer, voornamelijk 
Flacius Illyricus, Beza en Guilielmus Bucanus (–1603).69 Dat het concept 
niet gebruikelijk is, blijkt uit het gegeven dat Grotius in 1615 beweert dat 
de term acceptilatio voor het eerst in de rechtvaardigingsleer wordt 
gebruikt door Socinus in De Servatore (1594).70 Walaeus wijst hem erop 
dat ook Beza de term heeft gebezigd in zijn geschrift Apologia pro justifi-
catione (1592), waarop Grotius antwoordt dat hij dat geschrift niet heeft 
gelezen.71 Deze discussie tussen beide geleerden, ongeveer honderd jaar 
na de verschijning van Erasmus’ Novum Instrumentum laat zien dat 
McGrath’s bewering onjuist is dat de acceptilatio gemeengoed zou zijn in 
de protestantse orthodoxie en dat de identificatie van acceptilatio en 
imputatio de kern van de reformatorische ontdekking zou zijn.

3.3.2. Erasmus’ visie en het genadekarakter van de imputatio
In de erasmiaanse duiding van imputatio zien protestantse theologen de 
ruimte voor rechtvaardiging zonder eigen werken. Anthony Tuckney, 
professor te Cambridge, meldt dat diverse theologen, waaronder Flacius 
Illyricus, Erasmus zijn gevolgd in diens duiding van imputatio.72 Het 

69   Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:17: “Acceptatio, seu acceptilatio iuridica vocatur, 
ut ipsi exponunt, imaginaria solutio …” ; ibid., 1:20–21. Over Flacius’ visie op de toer-
ekening, zie Vainio, Justification and Participation, 109–117. Beza, Apologia pro justifi-
catione, 149–150,154,156,221,223–224,261,278. Bucanus (tijdgenoot van Beza en 
hoogleraar in Lausanne) gebruikt ook acceptilatio als synoniem voor imputatio; 
Bucanus, Institutiones theologicae, 783 (48.116.3): “[Christus] ius ad aeternam vitam 
adipiscendam credentibus acquisivit, non per realem eius infusionem, et inhaesio-
nem, sed per imputationem, et acceptilationem nostra est.” 

70   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 80; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194–195.
71   De brief van Walaeus (juni 1615) is te vinden in Walaeus, Opera Omnia, 2:408–409; 

Rabbie, “Appendix II”, 461–464. Grotius’ brief (29 juni 1615) is aanwezig in Grotius, 
BW, 1:412; Rabbie, “Appendix II”, 464–466. Zie tevens Rabbie, “Commentary”, 393–
395. Over Socinus’ beschuldiging aan het adres van Beza, zie noot 122.

72   Tuckney geeft geen exacte verwijzing naar Flacius maar schrijft, Tuckney, Praelectiones 
theologicae, 211: “Sic Fl. Illyricus ‘Vox Imputare non est de eo quod reipsa perficitur, 
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gegeven dat Paulus in Romeinen 4 over toerekening spreekt, gaat in de 
protestantse theologie functioneren als een zelfstandig argument voor 
het genadekarakter van het heil. George Bull vat deze invloed van Eras-
mus op de uitleg van Romeinen 4 als volgt samen:

Sommigen menen dat de kracht van het argument gelegen is in het 
woord toerekenen – alsof voor de apostel toerekenen hetzelfde zou 
zijn als ‘toerekenen uit genade’, en [altijd] zou duiden op een genadige 
aanvaarding maar nooit of slechts in oneigenlijke zin zou duiden op 
een vergelding volgens rechtvaardigheid. Dienovereenkomstig legt 
Erasmus logizethai in vers 6 uit als ‘acceptum ferre’, en hij voegt daar-
aan toe: ‘acceptum ferre is iets voor aanvaard beschouwen wat je niet 
hebt ontvangen; en dat is, als ik me niet vergis, hetgeen door rechts-
geleerden acceptilatio wordt genoemd’. 

Veel zeer geleerde uitleggers volgen deze mening van Erasmus en zij 
verwoorden de redenering van de apostel [in Rom. 4] dan als volgt: als 
het loon aan Abraham was gegeven als iets dat hem verschuldigd was, 
dan zou de Schrift niet zeggen dat God hem de gerechtigheid toere-
kende, want toerekenen duidt op een genadegave. Maar de Schrift zegt 
dat God gerechtigheid aan Abraham toerekende; daarom, etcetera.73

In deze opvatting is Gods toerekening geen daad volgens rechtvaardig-
heid (ex iustitia) maar naar genade (ex gratia); en als het naar genade is, 
dan niet naar schuld (ex debito), volgens de tegenstelling “aan hem nu die 
werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat 
men  hem  verschuldigd is” (Romeinen 4:4, HSV). In de context van  
 
 

sed quod cogitatione ascribitur.’” Vergelijk ook Vainio, Justification and Participation, 
110–111. Vainio neemt het schema over dat Flacius geeft van de verschillende vormen 
van toerekening, ibid., 230, verwijzend naar Flacius Illyricus, “De iustificatione”, 130.

73   Bull, Harmonia Apostolica, 264–265: “Nonnulli putant vim argumenti sitam esse, in 
significatione vocis elogisthè, quasi logizesthai Apostolo idem esset ac logizesthai kata 
charin, et significaret gratiosam acceptationem; retributionem ex justitia, vel nun-
quam, vel non nisi improprie. Unde Erasmus verbum logizetai, v. 6. interpretatur 
acceptum fert, subjungens: Est autem acceptum ferre, pro accepto habere, quod non 
acceperis, quae apud Jureconsultos, ni fallor, vocatur acceptilatio. Atque hanc Erasmi 
interpretationem sequuntur multi interpretes doctissimi, Apostoli argumentum ita 
formantes: Si Abrahamo merces ex debito retributa esset, non diceret Scriptura, Deum 
ipsi imputasse justitiam (siquidem imputatio notat donationem gratuitam.) At dicit 
Scriptura Deum Abrahamo imputasse justitiam, ergo, etc.” Vgl. Bryant, “Bull’s Doc-
trine of Justification”, 34–35.



-  107  -

Romeinen 4 betekent imputare volgens deze interpretatie daarom niets 
anders dan ‘vergeven’.74 

Als imputare per definitie een genadekarakter heeft, is het niet moge-
lijk iets toe te rekenen wat men verschuldigd is. Maar is dat niet precies 
wat ook in Romeinen 4:4 wordt gezegd? Immers “aan hem nu die werkt, 
wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem 
verschuldigd is” (HSV). Van rooms-katholieke zijde wordt de erasmi-
aanse interpretatie van imputare dan ook weersproken.75 De rooms-ka-
tholieke controversetheoloog Guilielmus Estius (1542–1613) stelt dat er 
wel degelijk ruimte is om te spreken over een toerekening die niet naar 
genade is maar naar wat verschuldigd is.76 Ook Gabriel Vázquez (c.1549-
1604) spreekt zich zo uit: “Let er vervolgens op dat de woorden imputare 
en reputare niet altijd een genadige schenking betekenen aan degene aan 
wie iets wordt toegerekend of toegekend; dat kan men overduidelijk aflei-
den uit wat Paulus in Romeinen 4 zegt: ‘aan hem die werkt, wordt het 
loon niet toegerekend naar genade maar naar schuld’.”77 Het vers zelf 
weerspreekt dan ook, aldus deze critici, de claim van Erasmus’ navolgers 
dat toerekening per definitie uit genade is.

Er zijn aan protestantse twee reacties te onderscheiden op deze kritiek. 
Theodorus Beza geeft in zijn vroege Annotationes op het Nieuwe Testament 

74   de Soto, Ad Romanos, 122: “At acceptum ferre (quod ad praesentem attinet expositio-
nem) remissionem significat debitorum. Cum enim creditor debitum remittit debitori, 
dicitur illi acceptum ferre.” Zijn uitspraak wordt instemmend aangehaald door Ger-
hard, Loci theologici, 3:509; Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:21,554.

75   De uitvoerigste kritiek op Erasmus is te vinden bij Titelmans, wiens commentaar is 
opgebouwd als een doorlopende reactie op de opvattingen van “Laurentius Vallensis, 
Iacobus Faber Stapulensis, Desyderius Erasmus Roterodamus”, Titelmans, Ad Roma-
nos, 1r. Zie ook de verwijzingen in noot 42.

76   Estius, In Epistolas Commentaria, 43: “Negant enim convenienter dici ‘merces imputa-
tur secundum debitum eo quod imputatio importet aliquid gratuitum. Verum si bene 
consideretur significatio verbi imutari, Graece logizestai, prout superius a nobis expos-
ita est; facile intelligetur, non incongruam neque abusivam esse hanc locutionem. 
Significatur enim mercedem vera aestimatione iudicari debitam et non gratuitam.” 

77   Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 841 (222.1.5): “Deinde 
observa voces, imputare, et reputare, non significare semper gratuitam condonatio-
nem factam ei, cui dicitur res aliqua imputari, aut reputari, ut expresse colligitur ex 
Paulo ad Rom. 4 ubi inquit, ‘ei qui operatur, merces non imputatur secundum gratiam, 
sed secundum debitum’.” Evenzo Ravesteyn, Apologia, 225a: “Sicut in opposito 
membro ‘Ei qui operatur, merces imputatur secundum debitum: vel ei qui operatur, 
opus imputatur ad mercedem secundum debitum’, manifestus sensus est, quod prop-
ter dignitatem operis, operans ex debito accipit mercedem operis. […] Nam rectissime 
dicere possemus, imputandi vocabulo in scripturis non gratuitam aliquam Dei mise-
ricordia et benevolentiam significari: sed synceram ipsius rei veritatem.” 
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(1565) aan dat in vers 3 en 5 logizesthai wel moet worden gelezen als ‘uit 
genade als betaald beschouwen’ (gratis acceptum ferre), maar niet in vers 4. 
Daar moet het worden gelezen als ‘concluderen’ (sullogizesthai) – zoals dit 
werkwoord in Romeinen 3:28 wordt gebruikt.78 In een latere editie (1588) 
geeft Beza een andere reactie, waarvoor hij overigens zijn Latijnse verta-
ling aanpast. Volgens hem moet in het eerste deel van het vers de nadruk 
vallen op ‘niet’: aan hem die werkt, wordt niet toegerekend. Er staat 
immers: “Het loon wordt niet toegerekend naar genade, etcetera”, en niet 
“Het loon wordt niet naar genade maar naar schuld toegerekend”.79 De 
vertaling van het vers past hij daarom zo aan dat hij in het slot van het 
vers het woordje est toevoegt: “Maar aan hem die werkt, wordt het loon 
niet toegerekend uit genade, maar het is hem verschuldigd”.80 Dit slot 
parafraseert hij als “het wordt betaald”. De toevoeging van est motiveert 
Beza met de toelichting dat er sprake is van een verkorte zegswijze (ellip-
tica oratio).81 

78   Beza, Novum Testamentum 1565, 2:155 (Rom. 4:4): “Nam imputare hoc loco non pos-
sis exponere gratis acceptum ferre, ut in preaecedenti et consequneti quoque versiculo, 
ubi imputari, i. gratis acceptum ferri dicitur quod non ipsi exoluimus, sed alius pro 
nobis. Alioquin idem verbum […] pro sullogizesthai, id est concludere […] ut supra, 
3.d.28.”

79   Beza, Annotationes 1588, 2:27 (Rom. 4:4): “Ellipticam enim esse orationem ex eo liquet 
manifeste, quod si verbum logizethai applicandum esset utrique membro, tunc sane 
non scripsisset ‘merces non imputatur per gratiam, sed etc.’; sed ‘merces imputatur 
non ex gratia sed ex debito’. Itaque duplex est oppositio in hoc argumento: […] altera 
inter imputationem, et debiti persolutionem, ut talis sit Pauli syllogismus: Ei qui iusti-
tiam suis operibus meretur iustitiae merces non imputatur sed debita persolvitur.” 
Evenzo Beza, Apologia pro justificatione, 261: “Undecies enim Apostolus in unico 4. 
capite epistolae ad Rom. Imputationem inculcat, ex Mose quoque repetitam, ut et 
Gal.3.6. et ita quidem ut, excepto vers. 4. ubique gratuitam sine operibus Acceptilatio-
nem significet, sicut vetus quoque Latinus interpres verbum logizethai interpretatus 
est, accepto ferre, Rom.4.6.”

80   Beza, Annotationes 1588, 2:26: “Atqui ei qui operatur, merces non imputatur ex gratia, 
sed est ex debito” [cursivering in origineel].

81   Ibid., 2:27. Opvallend is overigens dat in een latere, postume editie van de Annotationes 
(1642) twee mogelijke vormen van toerekening worden vermeld: één naar genade en één 
naar schuld, Beza, Annotationes 1642, 398: “Duae sunt ergo Imputationis species, qui 
creditor in suarum Rationum supputatione debitores suos liberat: Una, qua gratuito fert 
illis acceptum, quod ii tamen non persolverunt: Altera, qua quod erat ipsi debitum sefe 
a debitoribus recepisse profitetur, quarum Imputationis specierum docet Paulus priorem 
in Abrahamo inveniri, ac proinde in ipsius filii, id est, credentibus omnibus requiri; pos-
teriorem vero a Lege quidem requiri, sed nec in Abrahamo, nec in quoquam alio quam 
Christo inveniri.” Het is echter niet de achterhalen of deze wijzigingen van Beza zelf 
afkomstig zijn. Tuckney vermeldt de verandering en lijkt ervan uit te gaan dat de latere 
wijziging van Beza afkomstig is; Tuckney, Praelectiones theologicae, 211.
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Dat er bij protestantse theologen sprake is van beïnvloeding door 
Erasmus’ duiding van de imputatio kan, resumerend, worden veronder-
steld als van de volgende kenmerken sprake is: (1) imputare wordt verhel-
derd met de aanduiding acceptum ferre of (zelden) met acceptilatio; (2) 
imputare is altijd een daad uit genade, en een toerekening volgens wat 
verschuldigd is (imputatio ex debito) is intrinsiek onmogelijk; (3) bij 
imputatio wordt aan iemand iets toegeschreven wat niet het zijne is of wat 
hij niet heeft verricht; het is niet een oordeel naar waarheid.

Degenen die kritiek hebben op Erasmus stellen daartegenover dat er 
in Romeinen 4:4 sprake is van twee vormen van toerekening: één naar 
genade en één naar schuld; en iets wordt iemand slechts dan rechtmatig 
toegerekend indien het ook metterdaad het zijne is of indien hij het met-
terdaad heeft verricht. Deze facetten komen volgens Erasmus’ opponen-
ten veel beter tot uitdrukking door logizesthai niet met imputare maar 
met reputare te vertalen.82

3.3.3. Erasmus’ invloed bij protestantse theologen
Hoe verreikend de invloed van Erasmus’ annotatie is geweest en waarin 
deze invloed bestaat, blijkt uit hoe diverse protestantse theologen de 
imputatio definiëren. In zijn commentaar op Romeinen (1532) stelt 
Melanchthon dat Paulus een argument aan de definitie van toerekening 
ontleent omdat toerekening altijd uit genade is.83 Hoewel Flacius Illyricus 
een felle criticus van Melanchthon is, stemt hij op dit punt met hem in.84 
Flacius geeft een toelichting op de uitdrukking “iemand gerechtigheid 
toerekenen”. Dat houdt onder andere in dat iemand voor rechtvaardig 

82   Zie noot 76 en 77. Vgl. Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 841 
(222.1.4): “… est autem imputare, aut reputare quidquam alicui, idem…” Rivet ver-
wijst naar deze passage, Rivet, Excercitationes in Genesin, 399a.

83   Melanchthon, Commentarii in epistolam Pauli ad Romanos, [166–167] (Rom. 4:4): “Et 
opponit inter se meritum et imputationem […]. Sic argumentatur Paulus ex verbo 
imputandi.” Evenzo in zijn commentaar van 1540; Melanchthon, CR 15:598: “Iusifica-
tio est gratuita imputatio misericordiae, Ergo iustificatio non est nostrum opus. Ante-
cedens est Pauli, Paulus enim agitat verbum imputandi, et interpretatur de gratuita 
imputatione. Opponit enim debito.” 

84   Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:552–553: “Videtur haec vox Imputandi, ut et 
Erasmus super Roman. 4. monet, interdum vicinitatem quandam habere cum phrasi 
Acceptum fero: cum id alicui acceptum ferimus, aut ut acceptum in rationes referimus, 
quod proprie ab eo non accepimus. Vicinam praeterea eam vocem esse Iuridicae accep-
tilationi, que a praedicta phrasi deducitur […] id est imaginaria solutio, quae simulat 
debitorem suum sibi solvisse, quod non solvit, idque animo facti remittendi.”; ibid., 
1:570: “Sexto, ipsum verbum Imputare quiddam mere rationale est, quodque cogitatione 
putatur, aut computatur, non autem reipsa opereque patratur aut perficitur.” Zoals blijkt, 
vereenzelvigt Flacius acceptum ferre en acceptilatio, zie tevens noot 69.
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wordt gehouden die het niet is. Ter verheldering geeft hij enkele voor-
beelden: ouders zijn welwillend jegens hun kinderen, ondanks dat deze 
ongehoorzaam zijn. Wie een ander liefheeft, vindt die persoon welge-
vormd, ook al is hij misvormd. Wie een kikker liefheeft, vindt dat de kik-
ker een Diana is. Zo oordeelt en beschouwt God ons zijn bezoedelde 
kindertjes als schoon, omdat Hij onze zonden bedekt.85 

Ook een andere lutherse theoloog, Nicolaus Hemmingius (1513–1600), 
spreekt zich zo uit.86 De Bernse reformator Heinrich Bullinger (1504–1575) 
volgt dezelfde lijn, alsook de Engelse reformator Andreas Hyperius (1511-
1564).87 In zijn commentaar op Romeinen schrijft Hyperius dat Paulus een 
argument ontleent aan de betekenis van het werkwoord imputare: “De ver-
talers en de apostel gebruiken hier het woord logizomai, wat hetzelfde bete-
kent als toerekenen, beschouwen, waarderen, zodat de betekenis is: iets 
zodanig beschouwen, aanvaarden en van iemand accepteren, zoals het toch 
feitelijk niet is en welke waardering het niet waard is.”88 Hij voegt daar nog 
aan toe dat er altijd een tegenstelling is tussen toerekenen naar genade, en 
geven volgens verplichting.89 De Bernse gereformeerde theoloog Wolfgang 
Musculus (1497–1563) stelt in zijn commentaar op Romeinen 4 dat het 

85   Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:561: “Octavo, imputare alicui iusticiam, Rom. 4. 
dupliciter accipi debet: nempe primum ratione causae, deinde ratione effectus: quae 
tamen necessario concurrunt, ac coniugenda sunt. Primum igitur indicat ista loquu-
tio, iusticiam Christi in credentem transcribere: sicut contra, nostra iniusticia potenter 
a Deo in Christum transscripta est: atque haec est proprie causa nostrae iusticiae. 
Deinde indicat etiam effectum, nempe aliquem habere pro iusto, qui non talis sit: ut 
faciunt nimium indulgentes parentes erga liberos: aut qui nimium amant, illis suae 
amasiae etiam deformes, videntur ese formosae: quia si quis amat ranam, ranam putat 
esse Dianam, ut inquit ille. Sic Deus nos, suos contaminatos parvulos, in suo dilectis-
simo filio tenerrime diligens, censet, habet et reputat pro mundis, connivens dissimu-
lans ac tegens nostra peccata aut sordes, seu non imputans ea nobis, ob imputatam 
nobis filij satisfactionem aut iusticiam.”

86   Hemmingius, Ad Romanos, 125: “Non est ergo imputare, attribuere quod ex debito 
dandum est, sed est gratuito dare et assignare.”

87   Bullinger, In omnes Apostolicas, 38: “Opposita enim sunt Operari et non operari, 
Merces et gratia, Debitum et imputatio. Haeuc autem simul consitere nequeunt.” Bul-
linger wordt geciteerd door Marlorat, Catholica Expositio Ecclesiastica, 3:25 (Rom. 
4:4). De opvattingen van Flacius, Hyperius, Piscator en Beza kwam ik op het spoor 
mede dankzij de bespreking in Tuckney, Praelectiones theologicae, 210–211.

88   Hyperius, Commentarii in Epistolam ad Romanos et ad Corinthios, 77: “Interpretes et 
Apostolus hoc loco usurparunt verbum logizomai, quod itidem significat, imputo, 
reputo, aestimo, ut sit sententia, aliquid tale reputari, aestimari et accipi ab aliquo, 
quale tamen simpliciter non est, vel quali aestimatione non invenitur dignum.”

89   Ibid.: “Tertio, clarius etiam deprehenditur vis argumenti, ubi diligenter expenditur hae 
antitheses, operari, et credere: imputari aliquid secundum gratiam et reddi aliquid 
secundum debitum: eaque inter se comparantur.”
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woord imputare nauwkeurige aandacht verdient. Immers, toerekenen is 
niet iets toekennen wat verplicht gegeven moet worden, maar is iets uit 
genade geven en toekennen wat men met recht zou kunnen weigeren: 
“Daarom kan deze toegerekende gerechtigheid niet aan de werken van 
Abraham worden toegeschreven, omdat het geen verplichte betaling is 
maar een genadige toerekening.”90 Een vergelijkbare opvatting heeft ook 
Caspar Olevianus (1536-1687).91

Volgens David Pareus (1548-1622) betekent toerekenen iets op 
iemand rekening schrijven (acceptum ferre) wat hij niet heeft of niet heeft 
gedaan; niet-toerekenen is niet op iemands rekening schrijven wat hij wel 
heeft of wel heeft gedaan, zoals bij de niet-toerekening van de zonden. Zo 
rechtvaardigt God ons: Hij rekent aan zijn Zoon onze zonden toe die Hij 
niet heeft gedaan en aan ons rekent Hij niet de zonden toe die wij wel 
hebben gedaan.92

Speciale aandacht verdient de invloed van Erasmus op Johann Piscator 
(1546-1625). Piscator sluit zich evenals vele anderen bij Erasmus aan, maar 
in de zeventiende eeuw zal zijn visie op de toerekening onder kritiek 
komen, waarbij ook zijn definitie van imputatio zal worden bekritiseerd, 
zoals zal blijken in § 4.3.4. Evenals Beza voegt Piscator een woord aan 
Romeinen 4:4 toe: “degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar 
genade, maar gegeven (datur) naar schuld”.93 Hij acht de toevoeging geoor-
loofd, omdat er sprake zou zijn van een ellips (een weglating van één of 
meerdere woorden).94 Toerekenen houdt voor Piscator namelijk in: aan 

90   Musculus, Ad Romanos, 90: “Est igitur hoc loco verbum imputandi diligenter obser-
vandum […] Contra istam obiectionem fortissime pugnat verbum imputandi. […] 
lam imputare non est attribuere quod ex debito dandum est, sed est gratuito dare et 
assignare, quod iure negari poterat. Ideo non potest ista imputata iustitia operibus 
Abrahae adscribi, quia non est debita redditio sed gratuita imputatio.” 

91   Olevianus, Ad Romanos, 159: “Imputare est id in rationibus habere ratum, quod iure 
quis potuisset negare. Deus iure nobis potuisset negare iustitiam quia mille modis 
legem ipsius transgressi sumus, tamen propter Christum imputat nobis iustitiam; id 
est, gratis donat iustitiam.”

92   Pareus, Disputationes, 491. Zie ook Pareus, Ad Romanos, 270,272. 
93   Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 68: “Atqui ei qui operatur, merces non 

imputatur ex gratia, sed datur ex debito” [cursief in origineel]. Voor zijn toelichting, 
zie bij noot 150. Vgl. Tuckney, Praelectiones theologicae, 211.

94   Piscator, De justificatione, 6–7: “Quod si hanc ellipsin non concedet Bellarminus, faten-
dum ei erit, manifestum esse hic pleonasmum in membro priore, et manifestam item 
catachresin in membro posteriore. Nam si quis dicat, Merces non imputatur: an non hoc 
perinde est ac si diceret, Merces non datur secundum gratiam? Pleonasmus igitur est, si 
quis dicat, Non imputatur secundum gratiam. Item, si quis dicat, Merces non imputatur, 
sed datur secundum debitum: is loquitur proprie. Ergo si quis dicat, Merces imputatur 
secundum debitum: is (quoad verbum imputatur) loquitur per catachresin.” 
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iemand iets toeschrijven wat hij niet zelf heeft gedaan of wat niet in hem 
aanwezig is; en van niet-toerekenen kan slechts sprake zijn als iemand 
iets wel heeft gedaan of in zich heeft.95 In zijn optiek kan slechts iets dat 
extrinsiek is aan iemand worden toegerekend.96

De invloed van Beza is ten slotte waarschijnlijk aan te wijzen in de 
kanttekeningen bij de Statenvertaling (1637). De kanttekeningen bij de 
Romeinenbrief zijn opgesteld door Antonius Walaeus, die in Genève 
onder Beza heeft gestudeerd.97 Bij Romeinen 4:4 wordt de kanttekening 
gemaakt dat toerekening niet naar schuld kan plaatsvinden, en er wordt 
een tegenstelling gemaakt tussen “geven naar schuld” en “toerekenen 
naar genade”.98 Blijkbaar wordt hier dezelfde duiding van toerekening 
gegeven als bij Beza.

3.3.4. Erasmus’ invloed: balans 
Niet alle vroege gereformeerde theologen hebben Erasmus in zijn dui-
ding van de toerekening gevolgd. Reeds de reformator van Straatsburg 
Martin Bucer (1491-1551) merkt op in zijn Metaphrasis et Enarratio in 
Epistulam ad Romanos (1536) dat sommigen ten onrechte menen dat 
Paulus een argument ontleent aan het werkwoord logizesthai.99 Calvijn 

95   Ibid., 90: “Proprie autem loquendo dicitur aliquid alicui imputari quod ipse non fecit, 
quodve in ipso non est: et contra, non imputari dicitur id quod aliquis fecit quodve in 
ipso est.” Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 78–79: “Nam certe ex debito 
non dicitur quippiam imputari: cum imputatio sit rei quae non debetur: Quare in 
versione interposuimus supplementum ad hunc modum: Sed datur ex debito, ut intel-
ligatur, verbum imputatur non esse repetendum apo koinou. … imputationi enim gra-
tuitae opponit redditionem mercedis ex debito.’’ Dezelfde opvatting is ook te vinden in 
Piscator, De justificatione, 6–7.

96   Piscator, Apologia Disputationis, 101: “At ibi Paulus fidem imputari dicit ad justitiam 
non proprie loquendo: quum proprie loquendo fides imputari non possit; quippe quae 
est in ipso credente: quod autem imputatur, id extra esse oportet.”

97   Bates, Vitae virorum, 610,651; Borsius, “Walaeus”, 46; Glasius, Godgeleerd Nederland, 
3:580–581.

98   Aldus kanttekening 8 bij Rom. 4:4: “Nu den genen die werckt en wort de loon niet 
toegerekent na genade / maer 8na schult”: 8N. wordt gegeven: want geven nae schult 
ende toe-rekenen uyt genade worden hier tegen malkanderen gestelt als tegen malkan-
deren strijdende.” In de Synopsis houdt Thysius rekening met de tweeledige interpreta-
tie van imputare: Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 440 (33.22): “… imputatio, 
quae non sit secundum debitum, sed gratiam, ita ut idem sit quod acceptum ferre.” 
Vgl. de opmerkingen in de kantlijn over de Synopsis bij Tuckney, Praelectiones theolo-
gicae, 211,213.

99   Bucer, Metaphrasis Et Enarratio in Epistolam ad Romanos, 1:217: “Ex verbo, impu-
tandi, quidam voIunt argumentationem Pauli deductam. Verum ille, etiam cum 
merces ex debito reddenda censet, imputationem vocat, et utitur verbo logizesthai.” 
Tuckney verwijst naar deze passage: Tuckney, Praelectiones theologicae, 212. 



-  113  -

sluit zich enkele jaren later in zijn eigen commentaar op Romeinen (1540) 
bij Bucer aan.100 Tuckney vermeldt tevens dat Daniel Chamier, John For-
bes (c. 1568-1634), Guilielmus Bucanus en Daniel Tilenus (1563-1633) 
Erasmus’ omschrijving afwijzen.101 Ook de Leidse professor Lucas Trelca-
tius (1542-1602) kan hier worden genoemd.102

Ondanks de afwijzing bij een aantal protestantse theologen is naar de 
mening van Vázquez de erasmiaanse opvatting over toerekening door de 
meerderheid aanvaard. Hij erkent dat er veel variaties zijn onder de pro-
testantse theologen, maar komt niettemin tot deze conclusie: “Overigens 
komen zij, als ik me niet vergis, daarin overeen dat ze allen stellen dat 
God de gelovigen slechts als heiligen beschouwt zonder dat ze dat echter 
ook metterdaad zijn. Om heilig te worden beschouwd met het oog op een 
vreemde gerechtigheid, is niets anders dan dat ons de zonden niet wor-
den toegerekend met het oog op een vreemde gerechtigheid.”103 

Om de veranderingen in de loop van de tijd te begrijpen, is het van 
belang in te zien dat aanvankelijk, in de zestiende eeuw, veel protestantse 
theologen Erasmus zijn gevolgd in diens interpretatie. In de loop van de 
zeventiende eeuw zullen veel gereformeerde theologen de identificatie 
van imputatio en acceptum ferre gaan bekritiseren, mede vanwege de 
opvattingen van Socinus en Arminius (§ 3.6.). De antinomianen laten 
deze latere ontwikkeling echter grotendeels aan zich voorbijgaan, zoals in 
hoofdstuk 4 zal blijken. 

100   Calvijn, CO 49:70; Calvijn, Commentarius in epistolam Pauli ad Romanos, 82. Calvijn 
had grote waardering voor Bucers commentaar: Steinmetz, Calvin in Context, 141–
142. Ook Tuckney verwijst instemmend naar de visie van Bucer: Tuckney, Praelecti-
ones theologicae, 212. Doordat McGrath acceptatio en acceptilatio verwart, beweert 
hij ten onrechte dat Calvijn zich aansluit bij de annotatie van Erasmus in diens 
Novum Instrumentum; McGrath, Iustitia Dei, 254. 

101   Tuckney, Praelectiones theologicae, 211. Hij verwijst naar Chamier, Panstratiae, 3:885 
(3.21.13.7); Forbes, Doctrine of Iustification, 166; Bucanus, Institutiones theologicae, 
339–340 (31.24)., Tilenus, Syntagma, 726. Ook de lutherse theoloog Chemnitz gaat 
niet mee in de visie van Erasmus, Chemnitz, Examen Concilii Tridentini, 1:171–172: 
“Cum enim [Paulus] inquit: Operanti merces imputatur, non secundum gratiam, sed 
secundum debitium, ostendit esse quandam imputationem, quae habet et respicit 
fundamentum in illo, cui fit imputatio, ut ei fiat propter opera. Et hanc imputationem 
dicit fieri, non secundam gratiam, sed secundam debitum.”

102   Trelcatius, Locorum Communium Institutio, 145.
103   Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 592: “Caeterum ni fallor, 

omnes ingenue fatebantur ita nobis imputari iustitiam Christi, aut Dei, ut solum rep-
utaremur sancti, non tamen vere essemus: reputari autem sanctos intuitu alienae ius-
titiae nihil aliud esse, quam non imputari nobis peccata intuitu alienae iustitiae, 
quam non imputationem ipsi vocabant remissionem peccatorum.”
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De kritiek van rooms-katholieke zijde kent nog een ander aspect, een 
aspect dat in de loop van de zeventiende eeuw door veel gereformeerde 
theologen als terechte kritiek zal worden erkend. Estius merkt op dat vol-
gens de uitleg van Erasmus aan God een onjuist oordeel zou moeten wor-
den toegeschreven: God beschouwt iets anders dan het werkelijk is. Maar 
zo’n onwaar oordeel is voor God onmogelijk, aldus Estius.104 Dezelfde 
overtuiging is bij Bellarminus en Vázquez aan te treffen: wat de betekenis 
van imputare ook moge zijn, het concept reputare impliceert altijd dat het 
in de reputatio vervatte oordeel naar waarheid is.105 God kan iets niet 
anders beoordelen dan zoals het is. Dit vraagstuk van de relatie tussen 
waarheid en reputatio zal voortdurend in de discussies over de toereke-
ning naar voren komen. 

3.4. Socinus’ kritiek op de toerekening
De bezinning op de betekenis van het begrip toerekening krijgt in 1594 
een belangrijke impuls door de kritiek van Faustus Socinus. Socinus’ 
opvatting over de rechtvaardiging heeft enige aandacht ontvangen, maar 
het is opvallend dat in deze secundaire literatuur nauwelijks aandacht is 
voor Socinus’ visie op de toerekening, als aspect van de rechtvaardiging.106 

Het Griekse woord logizesthai betekent volgens Socinus niets anders 
dan ‘in aanmerking nemen’ (rationem habere), en kan beter met reputare 

104   Estius, In Epistolas Commentaria, 41: “Praeter haec observandum, vulgato interpreti 
tria haec verba, reputare, imputare, et accepto ferre, quae hoc capite leguntur, prorsus 
eiusdem esse significationis; ut quibus unum idemque verbum Graecum logizethai 
tam activa quam passiva significatione respondeat. Nec vero, ut Erasmus in paraphrasi 
exponit, et alii quidam existimant, illud ex mente apostoli dicitur reputari pro aliquo 
vel ad aliquid, quod cum vere tale non sit, ex sola reputantis aut imputantis benigni-
tate pro tali habetur; ut si quis habeat pro soluto, quod vere non est solutum. Hoc 
enim adferunt pro exemplo. Sed ea falsa esset reputatio, quae in Deum cadere non 
potest.”

105   Bellarminus, Disputationes, 6:231 (2.9): “Non enim potest impius vere justificari, id 
est, justus pronuntiari, nisi qui pronunciat justum, simul faciat justum.” Vázquez, In 
Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 594 (202.5.30). Vgl. Wotton, De Recon-
ciliatione, 33.

106   Fock vermeldt Socinus’ kritiek op de gereformeerde rechtvaardigingsleer, maar geeft 
geen aandacht aan diens opvatting over de toerekening, Fock, Der Socinianismus, 
685–688. Godbey wijdt geen woord aan de toerekening; Godbey, “Fausto Sozzini and 
Justification”. Gomes vermeldt dat boek 4 van De Servatore bijna volledig over de 
toerekening gaat, maar zwijgt er verder over, Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 214. 
In het hoofdstuk dat Fesko aan Socinus wijdt, draagt een paragraaf het opschrift 
“Imputation”: Fesko, Beyond Calvin, 241–245 (12.3.5). Hij richt zich echter op Soci-
nus’ afwijzing van verdienste, en besteedt geen enkele aandacht aan het concept toe-
rekening.
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dan met imputare worden weergegeven.107 Naar Socinus’ overtuiging 
kunnen gewoonlijk alleen iemands eigen daden en eigenschappen hem 
worden toegerekend. Andermans zonden kunnen slechts worden toege-
rekend, als er aan twee voorwaarden is voldaan: die persoon moet een 
verbinding (coniunctio) hebben met de zondigende persoon, en hij moet 
ook participeren in de betreffende zonde. Als aan die beide voorwaarden 
niet is voldaan, is de toerekening van iemand anders’ zonden een vol-
strekt immorele (iniquissima) zaak.108 Het is dan ook onmogelijk dat de 
zonde van Adam aan alle mensen, of de zonde van de gelovigen aan 
Christus zou worden toegerekend. Socinus wijst daarmee de gedachten 
van de erfzonde af, van de voldoening door Christus en ook van de recht-
vaardiging door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Hij vraagt 
zich af of er iets zo afschuwelijk (detestabilis) is als de toerekening van de 
misdaden van zondaren aan de zondeloze Christus: Hij deelde immers 
niet in hun zonden, noch was Hij met hen verbonden.109 

De kritiek van Socinus heeft zowel een conceptueel als een moreel 
aspect. Conceptueel, omdat hij meent dat de toerekening zoals de gere-
formeerden die voorstaan, een logische onmogelijkheid is. Moreel, omdat 
het onrechtvaardig is straf toe te rekenen aan een onschuldige. Onschul-
dige mensen kunnen wel worden beproefd (affligi) maar niet worden 
gestraft. Om te worden beproefd, volstaat de inwilliging van de betref-
fende persoon, maar om te worden gestraft is er meer nodig – dan moet 
er ook een misdaad door die persoon zijn begaan.110 Socinus’ morele 
argument tegen de toerekening van de zonden aan Christus zal in hoofd-
stuk 6 ter sprake komen, waar de definitie van straf aan de orde wordt 
gesteld.

De gereformeerde opvatting is volgens Socinus een afschuwelijke 
godslastering.111 Hij gelooft niet dat er ooit een verderfelijker dwaling is 
geweest sinds er mensen in Gods volk geboren zijn, die zo verfoeilijk en 

107   Socinus, De Servatore, 335 (4.4).
108   Ibid., 305 (3.10).
109   Ibid., 305–306 (3.10). 
110   Ibid., 306: “Potest quidem is, qui nihil deliquit, affligi, nec iniuria: non modo si ipse 

velit, sed etiam invitus: si is in alterius potestate sit, qui optimo aliquo consilio, et 
fortassis illi ipsi salutari, ipsum, licet et immerentem et invitum, affligi velit; Sed ea 
afflictio nulla prorsus ratione poena, sive punitio censenda erit. Sic etiam, qui nihil 
aut facit, aut in se habet, quare aliena peccata sibi imputari merito possint: potest 
quidem sine iniuria affligi, praesertim si ipse ita velit; sed interim ea afflictio nullo 
modo imputatio, sive effectus imputationis alienorum peccatorum esse censebitur.”

111   Ibid., 308 (3.10): “…horribilem blasphemiam…” Vergelijk ook ibid., 306 (3.10): “Quo 
nihil execrabilius excogitari potest.” 
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afschuwelijk is als de dwaling van Covet en de zijnen.112 Als er in de 
Heilige Schrift wordt gezegd dat de rechtvaardigheid wordt toegerekend, 
betekent dit eenvoudigweg dat de zonden niet worden toegerekend: de 
gerechtigheid toe te rekenen betekent niets anders dan de zonden niet toe 
te rekenen. Dit gebeurt alleen bij degenen die rechtvaardig leven. Alleen 
degenen die rechtvaardig leven, worden immers rechtvaardig genoemd.113

De kritiek van Socinus komt bij de gereformeerde theologen hard aan. 
Hij sluit zich namelijk aan bij hun eigen opvatting over wat toerekening 
inhoudt. In De Servatore geeft Socinus een analyse van het concept toere-
kening. Uitgangspunt van zijn betoog is, dat er op één of andere wijze een 
ontkenning aanwezig moet zijn om iets te kunnen toerekenen. Iets dat wij 
hebben, kan ons slechts worden toegerekend als dat gebeurt tot een ander 
doel dan waarvoor wij datgene reeds bezitten, of als het ons als iets anders 
wordt toegerekend dan wat het metterdaad is. Zijn navolgers Johann Völ-
kel (-1618) en Johann Crellius volgen dezelfde lijn: als Paulus in Romei-
nen 4 over toerekening spreekt, stelt hij dat deze altijd uit genade 
plaatsvindt, dat er geen toerekening naar schuld mogelijk is, en dat er 
geen toerekening van loon mogelijk is.114 Dit uitgangspunt acht Socinus 
onomstreden omdat, zo zegt hij, het woord toerekenen gewoonlijk door 
de theologen zelf zo wordt opgevat.115 

Het is duidelijk dat de socinianen zich met deze omschrijving van toe-
rekening voegen in de lijn die bij Erasmus, Beza en Piscator te vinden is. 
Eens te meer blijkt dit, wanneer Socinus de betekenis van Romeinen 4:4 
bespreekt. Hij geeft tegenover zijn tegenstander Jacques Covet aan dat 
hijzelf op dit punt aansluit bij “de mening van jullie eigen theologen”. Wie 
hij daarmee bedoelt, spreekt Socinus verderop uit; hij noemt dan de 

112   Socinus, De Servatore, 361–362 (4.7): “Haec tua tuorumque sententia adeo foeda et 
execrabilis est, ut pestilentiorum errorem post homines natos in Dei populo extitisse 
non credam.” Vgl. de opmerking van Owen in Owen, Works, 5:163: “‘A putative righ-
teousness, an imagination’, say some among us. An opinion, ‘foeda, execranda, perni-
tiosa, detestanda’, saith Socinus.”

113   Socinus, De Servatore, 366 (4.7): “Fateor equidem ipsis iustitiam imputari, id est, 
peccata remitti, et, nisi illis peccata remitterentur, iustorum appellatione non gavi-
suros. non tamen ideo potissimum iusti appellantur, quod ipsis peccata non imputen-
tur: sed quia sancte et innocenter viuunt. Ut nihil aliud, ‘iustum esse’, in sanctis litteris 
significet, quam, ‘iuste vivere’, sive, ut inquit lohannes, ‘iustitiam facere’.”

114   Völkel, De vera religione, 181; Crellius, Opera omnia exegetica, 1:119 (Rom. 4:5). 
115   Socinus, De Servatore, 316 (4.2): “… non imputantur nobis (ut quidem Imputandi 

verbum vulgo ab ipsis theologis accipitur) ea, quae vere habemus, nisi in alium finem, 
quam vu ea habeamus, vel pro alia quapiam re imputentur.” Vgl. De Witte, Wederleg-
ginge, 2:251–252.
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namen van Erasmus en Beza.116 Aan de woorden ‘… maar naar schuld’ 
moet niet ‘wordt toegerekend’ (imputatur) worden toegevoegd, maar 
‘wordt gegeven’ (datur), zo schrijft hij:

Met wat ik heb gezegd, antwoord ik overeenkomstig de mening van 
jullie eigen theologen. Toen Paulus dus zei: “Aan hem die werkt, wordt 
het loon niet toegerekend naar genade maar naar schuld”, wilde hij 
niets anders zeggen dan “Aan hem die werkt, wordt niet toegerekend 
naar genade omdat hij dat zou ontvangen alsof het loon is, maar als 
werkelijk loon dat hem naar schuld wordt gegeven”. Bij die woorden 
‘… maar naar schuld’ moet dus de werkwoordsvorm ‘wordt gegeven’ 
worden toegevoegd, en niet opnieuw de werkwoordsvorm ‘wordt toe-
gerekend’.117

Vanuit de basisomschrijving dat toerekening altijd een ontkenning behelst, 
bespreekt Socinus drie voorbeelden waarin naar zijn mening terecht van 
toerekening kan worden gesproken.118 Ten eerste kan ons gerechtigheid 
worden toegerekend indien wij die gerechtigheid niet metterdaad bezitten. 
Hij verwijst naar Romeinen 4:6 en 11. Ten tweede kan ons de zonde wor-
den toegerekend tot straf; wij bezitten metterdaad zonden, maar er is niet-
temin toerekening mogelijk, omdat ze ons worden toegerekend tot iets 
anders, namelijk tot straf. Deze vorm van toerekening treft hij aan in 
Romeinen 4:8. Ten derde kan het geloof worden toegerekend tot rechtvaar-
digheid. In dit geval wordt het geloof toegerekend tot iets wat het niet is, 
namelijk tot rechtvaardigheid. Hiervan is sprake in Romeinen 4:5.119

Op grond van deze duiding van de toerekening betoogt Socinus dat 
Christus’ gerechtigheid niet kan worden toegerekend als gerechtigheid. 
Zijn argument is dat die gerechtigheid werkelijk gerechtigheid is, en dat 
Christus’ voldoening (volgens zijn tegenstanders) werkelijk voldoening 

116   Socinus, De Servatore, 335 (4.4).
117   Ibid., 318–319 (4.2): “Respondeo primum, me, cum istud dixi, ex sensu vestrorum 

theologorum locutum fuisse. […] Cum igitur Paulus ait, Ei, qui operatur, non impu-
tari mercedem ex gratia, sed ex debito; nihil aliud sibi voluit, quam, Ei, qui operatur, 
non imputari ex gratia, quod id, ut mercedem recipiat: sed revera, ut mercedem, ex 
debito illi dari. Ut in illis verbis, sed secundum debitum, vel supplendum sit verbum 
Datur, non autem verbum Imputatur apo koinou repetendum.” Voor de toevoeging 
van datur aan Piscators vertaling en voor Pareus’ instemming daarmee, zie noot 
93–95.

118   Essenius bespreekt de drie opties van Socinus in Essenius, Triumphus crucis, 339–
340; vgl. Owen, Works, 5:314.

119   Socinus, De Servatore, 317 (4.2); zie ook Stegmann, Photinianismus, 386; De Witte, 
Wederlegginge, 2:252.
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is; maar iets kan niet worden toegerekend tot wat het is, slechts tot wat het 
niet is. Daarom kan het geloof wel tot rechtvaardigheid worden toegere-
kend, maar de gerechtigheid van Christus niet.120 Uit het feit dat het 
geloof tot rechtvaardigheid wordt gerekend, concludeert Socinus dat er 
geen enkele vreemde gerechtigheid (iustitia aliena) nodig is.121 

Vervolgens gaat hij in op de mening van Beza, die stelt dat God ons 
aanvaardt vanwege de voldoening van Christus. Beza gebruikt daarbij 
zowel de uitdrukking acceptum ferre, als acceptilatio.122 Beide termen zijn in 
de visie van Socinus synoniem (evenals dat bij Erasmus het geval is).123 Dat 
gegeven gebruikt hij om Beza te bekritiseren. De beide concepten implice-
ren dat er niet wordt betaald, zodat het onmogelijk is Gods aanvaarding te 
combineren met de voldoening door Christus. Immers, zo schrijft Socinus, 
wat feitelijk voor ons is betaald, kan niet worden aanvaard als een voldoe-
ning voor ons, omdat aanvaarden (acceptum ferre) elke betaling uitsluit.124

3.4.1. Socinus’ aanvaarding van de toerekening van gevolgen
Socinus verwijdert het concept toerekening dus niet volledig uit zijn 
theologische bezinning op de dood van Christus. Hij acht het aanvaard-

120   Socinus, De Servatore, 320 (4.2): “Atqui illud sane pro alia re imputatur, quod nec res 
illa est, nec illam in se vere continent. Nam, si vel res illa est, vel eam in se plane 
continent, qui vel pro illa imputari potest, vel, ut imputetur, est opus?”

121   Ibid., 331 (4.4): “At vero, cum fidem Abrahamo pro iustitia, sive ad iustitiam imputa-
tam fuisse legimus, nulla caussa est, cur alienae iustitiae mentionem fieri suspice-
mur.” Vergelijk ook Socinus, De Justificatione, 14: “Imputatur nobis a Deo id, quod 
reverea in nobis est, non aliquid quod a nobis absit, vel in alio sit.” Völkel, De vera 
religione, 565: “Ubi sane nulla alienae justitiae cuipiam imputandae sit mentio.” Zie 
ook De Witte, Wederlegginge, 2:275.

122   Socinus geeft zelf geen exacte verwijzing, maar volstaat met de vermelding van Beza’s 
naam; voor de plaatsen waar Beza over acceptilatio spreekt, zie noot 71. Beza explici-
teert echter dat hij geen acceptilatio in strikte zin bedoelt, aangezien (aldus Beza) die 
zonder enige betaling plaatsvindt, terwijl er in de rechtvaardiging wel een betaling 
door de borg is: Beza, Apologia pro justificatione, 224. Lubbertus verdedigt daarom 
Beza tegen de kritiek van Socinus, zie Lubbertus, De Servatore, 448. Volgens Lubber-
tus moet men onderscheiden tussen een orthodox en een sociniaans gebruik van de 
term, Lubbertus, Errores Vorstii, 545. Spanheim (in zijn brief aan Leydecker) bestem-
pelt de uitlatingen van Beza als orthodox, Spanheim, Opera, 3:1346. Rabbie komt tot 
dezelfde conclusie, Rabbie, “Commentary”, 367,394.

123   Socinus, De Servatore, 321 (4.2): “Quomodo potest unquam acceptum ferri id, quod 
revera solvitur? Quid aliud apud Iurisconsultos, unde haec loquendi formula sumpta 
videtur, Acceptum ferre significat, quam pro soluto habere, licet vere solutum non fit? 
Quid aliud est ipsa Acceptilatio, quam, per sola verba obligationis liberatio?”

124   Ibid., 322 (4.2): “Quemadmodum enim, ut modo ostendimus, id, quod pro nobis vere 
solutum est, nobis acceptum ferri non potest, cum Acceptum ferre omnem veram 
solutionem excludat.”
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baar te stellen dat de gevolgen (effecta) van de dood van Christus aan de 
gelovigen worden toegerekend.125 Zijn volgeling Jonas Schlichtingius 
(1592–1661) stelt dat het niet nodig is dat Christus’ gerechtigheid de onze 
wordt, maar dat het voldoende is dat zijn gerechtigheid de oorzaak van 
onze rechtvaardiging is.126 De gelovigen hebben het ‘vruchtgebruik’ van 
de weldaden die uit zijn dood voortvloeien, maar zij ontvangen niet de 
gerechtigheid zelf die Christus zou hebben teweeggebracht. 

Dit onderscheid tussen de toerekening van Christus’ gerechtigheid 
zelf enerzijds en van de effecten ervan anderzijds, wordt van groot belang 
in de discussies van de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw. 
Voor de socinianen is deze duiding van het begrip toerekening niet meer 
dan een kleine tegemoetkoming: zij weten dat hun tegenstanders bedoe-
len dat niet slechts de gevolgen van de zonden, maar de zonden zelf wor-
den toegerekend; en daarom wijzen zijzelf de toerekening af. Maar 
vervolgens zullen er, zoals nog zal blijken, veel theologen zijn die welis-
waar stellen dat zij de toerekening onderschrijven maar feitelijk slecht de 
toerekening van de effecten erkennen. George Bull bijvoorbeeld zal 
beweren dat de toerekening van alleen de effecten de oorspronkelijke 
betekenis is die aan de 39 artikelen van de Engelse kerk moet worden 
toegekend.127 Hugo Grotius, wiens betekenis voor het zeventiende-eeuwse 
debat over de voldoening uitermate groot is, wil eveneens slechts de toe-
rekening van effecten erkennen, niet de toerekening van zonden of 
gerechtigheid zelf.128

125   Ibid., 323 (4.2): “Quod igitur nos ipsi pro peccatis nostris, id est, quisque pro suis, 
satisfecisse censeremur, id non esset nobis Christi satisfactionem imputari, sed tan-
tum Christi satisfactionis quidam effectis.”

126   Schlichtingius, Disputatio pro Socino ad Meisnerum, 250: “Nec enim ut per Christi 
justitiam justificemur, opus est ut illius justitia, nostra fiat justitia; sed sufficit ut 
Christi justitia sit causa nostras justificationis; et hactenus possumus tibi concedere, 
Christi justitiam esse nostram justitiam, quatenus nostrum in bonum justitiamque 
redundat; verum tu proprie nostram, id est, nobis attributam ascriptamque intelli-
gis”; geciteerd bij Owen, Works, 5:174 en bij Brown of Wamphray, Life of Justification 
Opened, 182. Schlichting poogde toenadering te zoeken tot de gereformeerde oppo-
nenten van het socinianisme, Ptaszyński, “Szlichtyng”, 176. 

127   Bull, Apologia pro Harmonia, 6,69; Owen, Works, 5:74,164.
128   Grotius, Rivetiani apologetici Discussio, 40,42–43: “Rursus in voce imputandi fallitur 

Calvinus, et qui ab eo dicuntur […] … justitiam Christi nobis imputari, (nusquam id 
in sacris Scripturis reperiet) […]. Cum vero Bernardus dicit, Christi justitiam nobis 
imputari, hoc vult, eam nobis prodesse.” Zie ook Grotius, Testament of Hooftpunten, 
114,116.
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Die mening is ook bij rooms-katholieke theologen te vinden.129 Niettemin 
zal in de zeventiende eeuw de opvatting van de toerekening van de effec-
ten alleen voornamelijk worden geassocieerd met het socinianisme. In 
het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden dat het onderscheid ook in 
de antinomiaanse discussie een belangrijke rol speelt.

3.4.2. Acceptilatio bij Socinus
Het wordt in de zeventiende eeuw gebruikelijk te stellen dat in de socini-
aanse rechtvaardigingsleer sprake is van een imaginaire betaling (accepti-
latio).130 Het woord acceptilatio is daarom voor veel gereformeerde 
theologen “een woort van seer quaden klanck en beteeckenis, en geaert 
om ons ongevoeligh tot Socinisterije te leyden, welcker eygen tael dit 
woort is, en direct strijt met een ware voldoening”.131 

Een merkwaardige situatie doet zich overigens voor bij Grotius. Gro-
tius suggereert dat Socinus zelf zijn eigen positie als acceptilatio aanduidt, 
maar die bewering is naar Grotius’ overtuiging om twee redenen onjuist. 
Acceptilatio is ten eerste alleen mogelijk in civiele, financiële schulden en 
niet in criminele schulden. Het hoort daarmee in de verzoeningsleer niet 
thuis. Ten tweede sluit, aldus Grotius, acceptilatio betaling uit, omdat het 
immers een fictieve betaling is. Er kan van een acceptilatio geen sprake 
zijn als er (op enige wijze) een betaling plaatsvindt. Omdat Christus een 
losprijs heeft betaald, is zijn dood een betaling en dus is er geen acceptila-

129   Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 841 (222.1.7–8); cf. Rivet, 
Excercitationes in Genesin, 401b. Diego Laínez (1512-1565) geeft drie betekenissen van 
toerekening, waarbij in zijn optiek alleen de derde aanvaardbaar is. Een koningszoon 
heeft verdiend alle schatten te erven. Er zijn drie zieke knechten die niet kunnen strij-
den. De koning belooft een edelsteen als beloning. De zoon van de koning zegt tegen de 
eerste: geloof alleen, en je krijgt de edelsteen. Voor de tweede knecht krijgt de zoon  
bij de koning gedaan dat de knecht geld krijgt zodat hij zichzelf kan vrijkopen en  
halfgezond wordt, en een paard en gebrekkige wapens kan aanschaffen. De derde 
krijgt vrijheid, gezondheid en wapens zodat hij krachtig kan strijden en de aangebo-
den edelsteen terecht verdient. De handelwijze met de eerste knecht verwijst naar de 
leer van Luther, de tweede naar Seripando (iustitia duplex) en de derde is volgens 
Laínez de orthodoxe leer: Laínez, Disputationes Tridentinae, 2:154–155. Laínez is de 
belangrijkste bestrijder van het voorstel van de dubbele gerechtigheid, zie daarover 
Jedin, Konzil von Trient, 2:216–217; Steinmetz, “Council of Trent”, 239–241.

130   Zo bijvoorbeeld Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 87; Rivet, Excercitationes in Gene-
sin, 400; Essenius, Triumphus crucis, 440–441,521–522; Essenius, Verlossinge door 
voldoeninge, 328; Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 266 (10.10). Zie 
ook Franks, “Acceptilation”, 62b; Franks, Work of Christ, 372,393,401. 

131   P.G.A.B.F., Zedige Consideratien, over eenige Genaemde Nieuwigheden, 152-153; geci-
teerd bij Spanheim, Opera, 3:1348. Milder is Maresius, Systema Theologicum, 410. De 
Moor neemt dit woordgebruik van Maresius over: De Moor, Commentarius, 4:572–573.
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tio.132 Crellius wijst er echter op dat Socinus nergens zijn eigen mening als 
acceptilatio weergeeft. Hij vindt dan ook dat Grotius ten onrechte de 
acceptilatio aan Socinus toeschrijft.133 

De vraag of Socinus’ positie terecht als acceptilatio kan worden aange-
merkt, wordt dus divers beantwoord. Beslissend is of acceptilatio betekent 
dat er ‘geen enkele betaling’ plaatsvindt, of ‘geen volledige betaling’. Kan, 
met andere woorden, ook een gedeeltelijke betaling als acceptilatio wor-
den aangemerkt? Volgens Grotius niet, want in zijn optiek kan er slechts 
van acceptilatio sprake zijn als er niets wordt betaald. Volgens veel gere-
formeerde theologen is er echter ook van acceptilatio sprake als de schuld-
eiser met een onvolkomen betaling genoegen neemt.134 Anthony Burgess 
vat het op als een onvolledige betaling: “Dit noemen [arminianen en soci-
nianen] een genadige acceptilatio door God, die dat, wat gebrekkig en 
onvolmaakt is, rekent als een volmaakte gehoorzaamheid.”135 

In de negentiende eeuw stelt F.C. Baur dat Grotius Socinus onterecht 
bekritiseert en dat Crellius’ protest terecht is.136 Ook R.S. Franks beweert 
in 1908 dat Grotius Socinus verkeerd heeft gelezen en geïnterpreteerd, en 
dat het onterecht is aan Socinus de visie van acceptilatio toe te schrij-
ven.137 Het argument van Baur is echter merkwaardig: volgens hem kon 
Socinus geen acceptilatio leren, daar deze immers elke vorm van betaling 

132   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 80; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194–195.
133   Crellius, Ad librum Grotii, 211, vgl. Rabbie, “Commentary”, 394,367. Socinus 

bespreekt de betekenis van acceptilatio in Socinus, De Servatore, 321 (4.2), als hij 
kritiek geeft op Beza. Opvallend is dat hij de uitdrukking acceptum ferre reserveert 
voor het aanvaarden van een imaginaire betaling, en zodoende nadrukkelijk onder-
scheidt van acceptare. Evenals Erasmus en anders dan Valla identificeert Socinus dus 
acceptum ferre en acceptilatio. Zie tevens noot 122.

134   Owen, Works, 5:168,172. Vgl. Amyraut, Traitté des Religions, 386: “… Dieu recoive, 
comme on parle, par acceptilation, c’est a dire, se contente comme payé pour le tout, 
quoi qu’il ne reçoive qu’une petite partie …”. De gedachte dat ook een gedeeltelijke 
betaling als acceptilatio kan worden aangeduid, vindt steun in het Romeinse recht. In 
de Instituties van Justinianus wordt vermeld dat een schuld gedeeltelijk kan worden 
betaald en voor het andere deel door acceptilatio kan worden kwijtgescholden: Justi-
nianus, Institutes of Justinian, 483. Junius, Nomenclator, 7–8 gebruikt acceptilatio als 
vertaling voor apochè, kwitantie: “Apocha, acceptilatio, Ulp. Quae creditor testatus 
sibi satis factum a debitore apochè. Al. Ein Quitanß /quittung / oder schrifftliche 
bekandnuß deß Creditors.” Vgl. ook Vossius, De Vitiis Sermonis, 141.

135   Burgess, Doctrine of Justification, 2:241.
136   Baur, Versöhnung; Baur, “Grotian Theory”.
137   Franks, “Acceptilation”, 61–62. Mackintosh en Gomes sluiten zich bij Franks aan: 

Mackintosh, Historic Theories of Atonement, 110–111; Gomes, “Socinus on Satisfac-
tion”, 211.
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jegens God afwijst.138 Baur beweert dat iets pas een acceptilatio kan zijn, 
als het om een gedeeltelijke betaling gaat. Hij uit heftige kritiek op Gro-
tius die de juridische definities subtiel zou hebben gewijzigd.139 De bewe-
ring van Baur en Franks dat er slechts acceptilatio kan zijn als er een 
gedeeltelijke betaling plaatsvindt, moet als een onjuiste mening terzijde 
worden gesteld: de discussie met de socinianen betreft juist de vraag of 
een gedeeltelijke betaling ook als acceptilatio kan worden aangeduid. 

Of God een betaling aanvaardt (acceptum fert), is voor veel gerefor-
meerde theologen (anders dan voor Erasmus) niet hetzelfde als de vraag 
of er in de voldoening sprake is van acceptilatio. Zoals in hoofdstuk 7 ter 
sprake zal komen, beschouwen veel gereformeerde theologen de voldoe-
ning door Christus als een volledige betaling (dus geen acceptilatio), maar 
God had kunnen weigeren deze voldoening te aanvaarden. Gods aan-
vaarding (acceptatio) is een noodzakelijk element in de verzoeningsleer, 
waarom velen de voldoening door Christus definiëren als een betaling 
die geweigerd zou kunnen worden (solutio recusabilis).140 De vaak her-
haalde bewering dat gereformeerde theologen acceptilatio en acceptatio 
veelvuldig met elkaar verwarren, is dan ook onterecht.141

3.5. Arminius’ opvatting van imputatio als aestimatio
De kritiek van Socinus vormt een krachtige impuls voor gereformeerde 
theologen om zich opnieuw te bezinnen op de betekenis van het concept 
toerekening. Deze bezinning wordt nog versterkt door de wijze waarop 

138   Baur, Versöhnung, 428; Baur, “Grotian Theory”, 267: “The idea of acceptilation can 
mean nothing to Socinus for he holds that nothing was actually given to God by the 
death of Christ but that Christ was only a promulgator of that which God of his own 
good will has imparted to men.”

139   Baur, “Grotian Theory”, 267–268: “But here again he has entirely changed the point of 
view, and the legal definitions to which he once more resorts, are only a weak device 
to conceal the real state of the case. […] If, therefore, it is called an imaginary pay-
ment, it is imaginary only so far as that which is given is imperfect, so as to require 
that what is lacking, whether more or less, should be regarded as if it were received.” 
Baur beroept zich op Bretschneider, Systematische Entwickelung, 628: “… acceptila-
tio, d.h. wo man etwas als eine Genugthuung annimmt, ob es gleich kein wirkliches 
Aequivalent ist; eine Vorstellung, welche anfangs, weil sie von den Remonstranten 
kam, von unseren Theologen verworfen, ja, wiewohl mit Unrecht, für eine sociniani-
sche Vorstellung gehalten wurde.”

140   De Witte, Wederlegginge, 2:253: “De voldoeninge engelick ghenomen is een beta-
linghe welcke hadde moghen gheweygert worden.” 

141   Shedd, History, 2:365; Baur, “Grotian Theory”, 268; Hodge, Systematic Theology, 
3:189; Hodge, Atonement, 241,243; Grensted, Atonement, 296; McGrath, Iustitia Dei, 
240.
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Jacobus Arminius spreekt over de toerekening.142 Aanvankelijk verdedigt 
hij de gebruikelijke gereformeerde opvatting dat de rechtvaardiging 
bestaat in de toerekening van Christus’ gerechtigheid. Deze opvatting is 
te vinden in een vroege disputatie (1603), verdedigd door Theodorus 
Carron. Maar gaandeweg verandert Arminius van visie.143 Hij blijft de 
mening toegedaan dat de rechtvaardiging in toerekening bestaat; echter, 
wat wordt toegerekend is niet de gerechtigheid van Christus maar de 
geloofsdaad van de gelovige. God rekent deze daad toe, wat volgens 
Arminius betekent dat Hij het geloof beschouwt als iets wat het niet is, 
namelijk de volmaakte onderhouding van de wet. De grondbetekenis van 
imputare is daarom ‘genadig houden voor’ (gratiose aestimare), het is een 
‘genadige schatting’ (gratiosa aestimatio).144 God kan deze beoordeling 
aan het geloof geven, dankzij de verdienste van Christus. 

Franciscus Gomarus (1563-1641) geeft Arminius’ opvatting als volgt 
weer. De verdienende oorzaak (causa meritoria) van de rechtvaardiging 
is de gehoorzaamheid van Christus: vanwege Hem (propter Christum) 
wordt het geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Christus’ gehoorzaam-
heid is echter niet de materiële oorzaak (causa materialis). De gerechtig-
heid die wordt toegerekend is niet de volmaakte gerechtigheid van 
Christus, maar de onvolmaakte gerechtigheid van de mens zelf:

142   Er bestaan nauwelijks (recente) studies die zich richten op de visie van Arminius op 
de toerekening. De uitvoerigste artikelen zijn Goudriaan, “Justification by Faith” en 
Van den Brink, “Elke daad is een werk”. 

143   De verandering in Arminius’ visie wordt besproken in Gomarus, Waerschouwinghe, 
2:40–47. Arminius zelf erkent dat zijn opvatting is gewijzigd, Arminius, Verklaring, 
124. De volgens Gomarus orthodoxe disputatie met Carron als respondens (1603) is 
te vinden in Stanglin, Missing Disputations, 301–323; de gewraakte disputatie met De 
Vries (1606) is te vinden in Arminius, Opera, 299–302. Een Engelse vertaling van de 
meeste werken van Arminius is te vinden in Arminius, Works of Arminius. Volgens 
Bertius en Corvinus bevat de disputatie van Carron zaken die niet geheel de visie van 
Arminius weergeven, Bertius, Aen-Spraeck Aen Gomarum, B4v–C1r; Corvinus, Ant-
woort, 42. Dit zou het verschil tussen beide disputaties kunnen verklaren. Zie ook 
Stanglin, Arminius on Assurance, 54–55.

144   Arminius, Opera, 171–173: “…imputatio est enim gratiosa aestimatio” (172). Hom-
mius, Specimen Controversiarum, 84: ‘Iustitiam Domini nostri Iesu Christi non esse 
justititam illam, quae in nostri justificatione nobis a Deo imputetur in justitiam 
nostram, qua coram Deo consistimus, seu justificamur: sed esse tantum caussam 
meritoriam, qua impetratum sit ut justitia aliqua nobis ipsis inhaerens in justitiam 
nostram a Deo per gratiosam aestimationem imputetur.’ De Nederlandse vertaling 
spreekt over “ ghenadighe schattinghe”, Hommius, Monster vande Verschillen, 75. Zie 
evenzo Schriftelicke Conferentie tot Delff, c2b. Burgess verwijst naar Hommius: Bur-
gess, Doctrine of Justification, 2:242.



-  124  -

Hier in wordt de materie van de rechtveerdichmakinghe / dat is / de 
gherechticheydt / waer mede wy voor Godt gherechtveerdicht worden 
/ beschreven. Namelick / niet Christi gherechticheyt: maer het 
gheloove: het welcke niet onse gerechticheyt selve zy / nae strengi-
cheyt geoordeelt / maer door de ghenadighe schattinghe Godts / nae 
bermherticheyt daer voor ghehouden. Ende dat de verdienende 
oorsaeck van dies / sy Christi ghehoorsaemheyt / opofferinghe ende 
voorsprekinghe. In welcken sin byghevoecht is / dat de geloovige 
rechtveerdich gherekent worden in Christo / dat is om Christi wille: 
dien sy inghelijft zijn: welcke verdient heeft / dat Godt soude het 
gheloove / twelck gheen volmaeckte gerechtigheyt en is / nochtans 
daer voor aennemen / uyt genade.145

Arminius’ definitie van de toerekening als gratiosa aestimatio impliceert 
dat iets alleen kan worden toegerekend als wat het niet is: wat wordt toege-
rekend als gerechtigheid of tot gerechtigheid of voor gerechtigheid, dat is 
strikt genomen zelf geen gerechtigheid.146 Het is volgens Arminius onmo-
gelijk dat de gerechtigheid van Christus zou worden toegerekend aan de 
gelovige, precies omdat Christus’ gerechtigheid geheel volmaakt is.147 Dat 
dezelfde gedachte ook bij Socinus te vinden is, was reeds vastgesteld.148

Voor Arminius bestaat imputare blijkbaar per definitie daarin dat 
iemand wordt beschouwd zoals hij niet is. Dat beïnvloedt zijn rechtvaar-
digingsleer op beslissende wijze.149 Arminius’ rechtvaardigingsleer vloeit 

145   Gomarus, Waerschouwinghe, 42–43, verwijzend naar de disputatie van De Vries van 
29 november 1606; zie Arminius, Opera, 299–300. Vgl. ook Schriftelicke Conferentie 
tot Delff, c2b.

146   Arminius, Opera, 172: “Quidquid imputatur in iustitiam vel ad iustitiam vel pro ius-
titia, id ipsum non est ipsa iustitia stricte et rigide sumta.” Evenzo ibid., 301–302; 
Arminius, Verklaring, 124–125.

147   Arminius, Opera, 945: “[Christus non est] objectum justificationis seu imputationis 
divinae, quasi Deus Christum eiusque justitiam nobis imputet in justitiam, quod fieri 
nequit, quum obedientia Christi ipsissima justitiae secundum severissimum rigorem 
legis sumpta.” Gomarus citeert deze woorden in Gomarus, Waerschouwinghe, 44–45. 
Vgl. ook Arminius, Opera, 301–302. Ten onrechte stelt Den Boer dat Arminius de 
toerekening van Christus’ gerechtigheid zou leren, Den Boer, “Arminius: Theologian 
of Love”, 44.

148   Socinus, De Servatore, 320 (4.2), zie noot 120.
149   Stanglin en McCall veronachtzamen dit verschil tussen Arminius en zijn tegenstan-

ders, Stanglin en McCall, Jacob Arminius, 166–168. Hetzelfde geldt voor Den Boer, 
God’s Twofold Love, 203–206. Deze auteurs benadrukken dat in Arminius’ rechtvaar-
digingsleer Gods oordeel genadig is, terwijl het zijn tegenstanders erom gaat dat 
Gods oordeel waar is. Ten onrechte stelt Stanglin dat de continuïteit tussen de 1603- 
en de 1606-disputatie “convincing” is; Stanglin, Arminius on Assurance, 56n150.
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dus voort uit zijn definitie van de toerekening. De bekende opvattingen 
van Arminius, namelijk de toerekening van de geloofsdaad zelf, en de 
afwijzing van de toerekening van Christus’ gerechtigheid als causa mate-
rialis van de rechtvaardiging, zijn consequenties van zijn opvatting over 
het concept toerekening. 

Belangrijk is dat Arminius zich in de Responsio ad xxxi articulos 
(1605) voor zijn eigen opvatting op Piscator beroept, en wel naar diens 
uitleg van Romeinen 4:4. Daar stelt Piscator, zoals eerder bleek, dat een 
toerekening altijd naar genade is en nooit naar schuld.150 Arminius neemt 
deze opvatting over de toerekening over. Dit betekent overigens niet dat 
Arminius en Piscator dezelfde rechtvaardigingsleer hebben. Piscator stelt 
dat een ‘toerekening van gerechtigheid’ inhoudt dat God een vreemde 
gerechtigheid beschouwt als iemands eigen gerechtigheid, ook al is dat 
niet zo. Arminius stelt dat ‘toerekening van gerechtigheid’ inhoudt dat 
God uit genade iemands eigen gerechtigheid beschouwt als volkomen 
gerechtigheid, ook al is dat niet zo.151 Om de arminiaanse visie te illustre-
ren, maakt de remonstrantse theoloog Philip à Limborch (1633-1712) 
deze vergelijking: een schuldenaar is duizend florijnen schuldig maar kan 
er slechts honderd betalen. De crediteur aanvaardt dit bedrag, scheldt het 
overige kwijt en rekent het gedeeltelijke bedrag toe alsof het een volledige 
betaling was.152 

150   Arminius, Opera, 172, verwijzend naar Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 
78–79, zie bij noot 93 en 95. Vgl. ook Arminius, Opera, 964: “An non quum sic dicit 
Apostolus, Fides imputatur in justitiam, intelligendum id sit de imputatione, quae sit 
secundum gratiam, et non secundum debitum.” Andreas Mühling gaat in op de rela-
tie tussen Piscator en Arminius, maar laat de definitie van toerekening buiten 
beschouwing, Mühling, “Arminius und Piscator”. 

151   In zijn brief aan Hyppolitus a Collibus schrijft Arminius, Opera, 945: “Vox enim 
imputandi significat fidem non esse ipsam justitiam, sed gratiose pro justitia haberi; 
quo ipso dignitas omnis a fide aufertur, nisi quae est per gratiosam dignationem Dei.” 
Aansluitend stelt hij dat Christus’ gerechtigheid niet wordt toegerekend, juist omdat 
deze volmaakt is. Gomarus en Forbes verwijzen naar deze brief, Gomarus, Opera 
omnia, 1:397; Forbes, Considerationes Modestae, 1:100–101; voor verwijzingen bij 
Voetius zie Goudriaan, “Justification”, 175. Hetzelfde schrijft Arminius in een uitvoe-
rige brief (1604) aan Uytenbogaert, waarin hij een bespreking geeft van Piscators 
boek over de rechtvaardiging, Epistolae ecclesiasticae, 128–135 (ep. 70): “At quod 
imputatur in justitiam, non est ipsa justitia. Justitia Christi, ex mente etiam illorum, 
est ipsissima et perfectissima justitia; ergo non imputatur in justitiam. […] Nam 
quod a Deo in justitiam imputatur, id non justitia est in se et velut merito suo, sed Dei 
gratiosa acceptatione; quod non potest dici de justitia Christi ex mente nostrorum” 
(133b). 

152   Limborch, Theologia Christiana, 4:747 (6.4.39): “Ex hisce jam intelligitur, quomodo 
fides nobis imputetur in justitiam: quia obedientiam nostram quam ex fide praes-
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3.5.1. Lubbertus en Bertius over de toerekening
Enkele jaren na de dood van Arminius corresponderen diens navolger 
Petrus Bertius (1565-1629) en de Franeker hoogleraar Sybrandus Lubbertus 
over de rechtvaardiging. Hun briefwisseling wordt gepubliceerd in 1612 
als Epistolica Disceptatio de fide justificante.153 De gedachtenwisseling ver-
krijgt in gereformeerde kringen brede bekendheid.154 De aanleiding voor 
het contact is het feit dat Bertius in enkele academische thesen over het 
geloof het begrip acceptilatio gebruikt om zijn visie te expliciteren.155 Ber-
tius verdedigt zich door in te gaan op het woord toerekenen. De 
Hebreeuwse en Griekse grondwoorden betekenen naar zijn mening 
beoordelen, waarderen, toeschrijven, aanvaarden, waarbij imputare een 
minder geschikt equivalent is.156 “Het geloof wordt gerekend tot gerech-
tigheid” betekent daarom “Het geloof wordt vanwege Gods genadige 
acceptilatio in Christus gehouden voor de gehele gerechtigheid van de 
wet die wij gehouden zijn te volbrengen”.157 Lubbertus wijst die interpre-
tatie af: nergens zegt de Schrift dat het geloof gerekend wordt áls gerech-

tamus, quaeque imperfecta est, Deus gratiose propter Christum aestimare vult ac si 
perfecta esset: Veluti si creditor debitori, qui mille florenos debet, et centum solvendo 
tantum est, reliquum condonet, et partem hanc solutionis gratiose imputet in totam 
solutionem.” Daniel Williams refereert aan deze passage in Williams, “End to Dis-
cord”, 5:59. Het voorbeeld kent oudere papieren dan à Limborch, gezien de kritiek op 
de vergelijking in Rivet et al., Censura in Confessionem, 148. Vgl. overigens ook 
Pareus, Ad Romanos, 396; Vorstius verwijst naar deze passage om zijn eigen stand-
punt over acceptilatio te verdedigen, Vorstius, Oratio Apologetica, 47–48.

153   Lubbertus, Epistolica Disceptatio. De brieven zijn geschreven in de jaren 1608–1610, 
zie ibid., 117,120,127,145,146,147,150,153,163,164. Zie over de gedachtewisseling 
ook Van der Woude, Lubbertus, 185–197; Goudriaan, “Justification”, 165–171.

154   Rivet et al., Censura in Confessionem, 143; Rivet, Excercitationes in Genesin, 400; 
Walker, Socinianisme Discovered, [viii]; Prideaux, Viginti-duae lectiones, 65; Burgess, 
Doctrine of Justification, 2:241.

155   Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 5: “Theses tuas de fide ad me missas probavi fateor: 
etsi enim illa verba. Sed quod haec fides tum per gratuitam acceptilationem Dei in 
Christo habeatur pro omni legis iustitia quam nos praestare tenebamur: tum quod haec 
sola iustitiam Christi quae per imputationem nostra est apprehendat.” Vgl. ibid., 87–88. 
Ook Vorstius aanvaardt het concept van acceptilatio: Vorstius, Catalogus Errorum, 31; 
Vorstius, Oratio Apologetica, 47–50; Vorstius, Scholia, 140–141: “An Christus per 
quandam acceptilationem pro nobis satisfecerit.” Voor Vorstius’ mening over accepti-
latio, zie tevens Lubbertus, Errores Vorstii, 508,545,584; Rivet, Excercitationes in Gen-
esin, 400; Voetius, Selectae Disputationes, 2:234; Rabbie, “Commentary”, 394–395.

156   Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 33: “Postea chaschab’ logizestai, reputare, aestimare, 
asscribere, acceptum ferre, et in Tertullianus loquitur deputare: utque vulgo (sed 
minus apte propter Tò ‘omonymon) imputare. idem valere, praesertim cum dicimus 
aliquid alicui reputare in.”

157   Ibid., 27,33,67,83.
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tigheid, maar, integendeel, het wordt aan degene die gelooft gerekend tót 
gerechtigheid. In het eerste geval zou het geloof worden gehouden voor 
de volmaakte vervulling van de wet; in het tweede geval wordt een mens 
aan wie Christus’ gerechtigheid is toegerekend, gehouden als rechtvaar-
dig voor God.158 God houdt het geloof niet voor een volmaakte gehoor-
zaamheid, maar de gelovige voor een volmaakt rechtvaardige.159 Tegen de 
opvatting van Bertius voert Lubbertus aan dat Gods oordeel naar waar-
heid is, en dat Hij daarom niet het onvolmaakte geloof kan beschouwen 
als de volmaakte vervulling van de wet.160

Het is van belang hier vast te stellen wat nu exact Lubbertus’ punt van 
kritiek op het arminianisme is. Dat is niet zozeer dat de remonstranten 
het geloof als een daad en werkzaamheid van de mens aanmerken (zoals 
Goudriaan beweert), maar dat het deze werkzaamheid zou zijn die tot 
rechtvaardigheid wordt toegerekend.161 De discussie met het arminia-
nisme over de rechtvaardiging gaat daarmee niet over de vraag of de 
geloofsdaad van de mens noodzakelijk is, maar over wat er wordt toege-
rekend – een inherente gerechtigheid of een extrinsieke gerechtigheid. 

De discussie met de arminianen gaat dus wezenlijk over de betekenis 
van het concept imputatio.162 In juni 1608 voert Gomarus een gesprek 
met Hugo Grotius over het conflict met Arminius; zijn intentie is om 
Grotius ervan te overtuigen dat Arminius onjuiste opvattingen heeft.163 In 
deze ontmoeting brengt Gomarus twee onderwerpen ter sprake: de vol-
harding der heiligen én de betekenis van het concept toerekenen, dat 

158   Ibid., 95: “Scriptura enim non dicit fidem a Deo reputari in justitiam: sed dicit fidem 
reputari credenti ad justitiam. Inter haec duo autem est magna differentia. Illa enim 
phrasis docet fidei aliquid tribui, videlicet, ut habeatur pro perfecta legis impletione: 
Haec vero dicit homini aliquid tribui, vz. ut homo imputata sibi Christi justitia, 
habeatur justus coram Deo.”

159   Ibid., 103.
160   Ibid., 102: “Falsum est Deum reputare fidem nostram in justitiam, hoc est, habere 

fidem nostram pro perfecta legis impletione. Nos ante ostendimus Deum ese justum, 
et judicium eius esse secundum veritatem. Verum qui justus est et judicat secundum 
veritatem, ille non habet fidem nostram, quae imperfecta est, et quae etiam perfecta 
non est nisi minima legis pars, quaeque multis peccatis contaminata est, pro perfecta 
legis impletione.” Zie voor hetzelfde argument ibid., 30–31,113.

161   Goudriaan, “Justification”, 163–164,167,177–178. Zie ook Van den Brink, “Elke daad 
is een werk”, 163; Van den Brink, “Act or Habit?”, 263.

162   Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 412 (31.29): “Quod in justificationis negotio 
diligenter animadvertendum est adversus eos, qui Socinum secuti, volunt fidem esse 
formam justificationis nobis inhaerentem, et nostram coram Deo justitiam, quae gra-
tiosa quidem aestimatione, etiamsi rigore juris non sit perfecta loco illius ac vice 
acceptetur, quomodo imputationis vocem detorquent.”

163   Nellen, Hugo de Groot, 112–113.
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Arminius (aldus Gomarus) poogt te gebruiken voor zijn eigen zaak.164 
Blijkbaar raakt de invulling van dit begrip voor Gomarus de kern van het 
debat.

3.5.2. Arminianisme en socinianisme
De visie van Arminius en Bertius vervult hun tegenstanders met grote 
zorg, aangezien zij dezelfde argumenten naar voren brengen als Soci-
nus.165 Lubbertus steekt dan ook niet onder stoelen of banken dat naar 
zijn mening Bertius socinianiseert (sookinízein).166 Met een reeks verwij-
zingen naar sociniaanse geschriften onderbouwt hij zijn bewering dat de 
visie van Bertius een ketterse geur heeft.167 De verdenking dat de armini-
anen inderdaad met het socinianisme zijn besmet, wordt des te sterker 
wanneer de remonstranten beweren dat de socinianen orthodox zijn in 
hun visie op de rechtvaardiging. In de Apologia van de remonstranten die 
in 1630 verschijnt (geschreven door Episcopius [1583-1643] maar ano-
niem gepubliceerd), valt dit te lezen:

Als iemand misschien zegt dat deze opvatting ‘Het geloof rechtvaar-
digt inzoverre het levend is’, de allereigenste opvatting van Socinus is, 
die is genoodzaakt om (gesteld dat het waar is) te erkennen dat Soci-
nus tenminste op dit punt overeenstemt met de gereformeerde ker-
ken, wat de kern aangaat. En inderdaad, als iemand zonder 
vooringenomenheid of weerzin beoordeelt wat Socinus over deze 
materie zegt, die wordt – of hij wil of niet – gedwongen te erkennen 
dat hij in de kern van de zaak met de gereformeerden instemt.168 

164   Grotius, BW, 1:121 (Ep. 137): “…itaque apud me diu haerebat in explicatione tou 
logizesthai, qua voce usus est Apostolus, et Arminius pro se facere arbitrabatur.” De 
brief is gericht aan N. van Reigersberch. Rivet neemt de brief op in zijn kritiek op 
Grotius: Rivet, Opera theologica, 3:974.

165   Voor de relatie van socinianisme en arminianisme, zie Cossee, “Meer verschil dan 
overeenkomst”; Van Leeuwen, “Episcopius en socinianisme”; Mulsow en Rohls, Soci-
nianism and Arminianism; Goudriaan, “Justification by Faith”, 171-174. Vgl. ook Ess-
enius, Sylloge, 70: “An Socinus in capite de Fide et Justificatione, quoad summam rei, 
cum Orthodoxis conveniat? Neg. c. Remonstr.”

166   Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 5,7. 
167   Ibid., 9–10,27–28,66–67,88,96–97,113–114,122–123.
168   Episcopius, Apologia pro Confessione, 113–114a: “Si quis forte dicat, hanc sentetiam, 

Quod Fides, quatenus viva est, justificet, esse ipsissimam Socini sententiam, is, dato 
quod id verum sit, necesse est ut fateatur tandem Socinum hac in parte conspirare 
cum Reformatis Ecclesiis, quoad substantiam ipsam. Et sane, si quis ea, quae a Socino 
dicuntur in hac materia, sine gratia, fine odio expendat, is velit nolit, confiteri tandem 
cogetur, eum in substantia rei cum Reformatis consentire.” Op deze passage reageren 
de vier Leidse professoren in Rivet et al., Specimen calumniarum, 31. Daarop volgt 
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De remonstranten stellen dat de gerechtigheid van Christus niet wordt 
toegerekend: als er volledig wordt betaald, blijft er geen ruimte meer voor 
toerekening.169 Slechts de effecten van zijn voldoening worden aan de 
gelovigen toegerekend. Het effect van de dood van Christus en het gevolg 
van zijn verdienste is, dat ons geloof en onze gehoorzaamheid aanvaard 
worden als voldoende voorwaarde voor de rechtvaardiging. Ook op dit 
punt sluiten zij zich aan bij de socinianen. 

Gereformeerde theologen in de zeventiende eeuw zijn van mening dat 
de verschillen tussen de socinianen en arminianen minimaal zijn. Beide 
groeperingen aanvaarden immers de acceptilatio.170 De Leidse professo-
ren zien in de verzoeningsleer talrijke overeenkomsten tussen socinianen 
en arminianen.171 Naar hun overtuiging geven de arminianen aan de rela-
tie tussen geloof en rechtvaardiging een sociniaans-roomse invulling.172 
De arminianen beweren weliswaar dat zij niet met de socinianen instem-
men en bestrijden hen ook metterdaad, maar, zoals ook Voetius vaststelt, 
zij sluiten zich aan bij de socinianen in hun afwijzing van de plaatsver-
vanging door Christus, van de overdracht van onze schuld op Hem, van 
de toerekening daarvan aan Hem en van de toerekening van zijn gerech-
tigheid aan de gelovigen, en in de afwijzing van Christus’ volledige wets-
vervulling.173 

een remonstrantse reactie, Episcopius, Responsio Remonstrantium, 111–112. De 
Witte verwijst naar de geciteerde passage uit de Apologia: De Witte, Wederlegginge, 
242,248. Godbey beweert eveneens dat Socinus’ visie op de rechtvaardiging feitelijk 
niet verschilt van de opvatting van Luther en Calvijn, Godbey, “Fausto Sozzini and 
Justification”; zijn mening wordt weerlegd door het feit dat Socinus zowel de toereke-
ning aan Christus als de toerekening van de gerechtigheid aan de gelovigen afwijst.

169   Limborch, Theologia Christiana, 4:747 (6.4.39): “… quia qui totum debitam solvit, illi 
non potest dici suam solutionem imputari in solutionem; quia totum solvit, nihilque 
restat quod illi imputetur. Similiter, cur non recte dicatur, justitiam Christi nobis 
imputari; sed fidem.”

170   Essenius, Sylloge, 70: “An ipsum to credere, sive ipse fidei actus, per acceptilationem 
nobis imputetur in justitiam, loco perfectioris et plenioris obedientiae alias per Legis 
rigorem debitae? Neg. c. Socin. et Remonstr.” 

171   Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 412 (31.29); Rivet et al., Censura in Confes-
sionem, 119–121; Rivet, Excercitationes in Genesin, 400: “Socini modum imputationis 
arripuit Vorstius. Eundem probavit Arminius, et post Arminium Remonstrantes 
omnes, qui docent fidem haberi pro justitia perfecta, quae lege continetur, ex gratuita 
acceptilatione.”

172   Rivet et al., Censura in Confessionem, 143: “At jam adversarii sublato velo, fidei tribu-
unt Sociniano-pontificiam justificandi rationem.” Witsius verwijst naar deze uit-
spraak, Witsius, DOF, 388 (3.8.53).

173   Voetius, Selectae Disputationes, 2:234.
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3.5.3. Arminius’ beroep op Piscators omschrijving van toerekening
De arminianen stellen dat logizesthai vertaald kan worden met ‘genadig 
beschouwen als’.174 Ook voordien hadden theologen aestimare gebruikt 
om de betekenis van de toerekening te omschrijven.175 De wijze waarop 
Melanchthon bijvoorbeeld in zijn Apologia Altera (1530) de verhouding 
verwoordt van geloof en rechtvaardiging, heeft bijzonder veel overeen-
komst met wat Arminius later stelt. Melanchthon schrijft: “Aan hem die 
niet werkt maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt 
zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hier zegt [Paulus] duidelijk dat 
het geloof zelf wordt gerekend tot gerechtigheid. Het geloof is dus die 
zaak waarvan God verklaart dat het gerechtigheid is.”176 Verderop schrijft 
hij dat het geloof gerechtigheid is, omdat het gehoorzaamheid is, en dat 
deze gehoorzaamheid jegens de wet aan God behaagt vanwege Chris-
tus.177 

Maar door de arminiaanse opvatting worden dergelijke verwoordin-
gen problematisch. Voetius stelt dat de Hebreeuwse en Griekse grond-
woorden nooit ‘een genadige schatting’ betekenen, en dat daarom de 
arminiaanse opvatting over toerekening mank gaat.178 Rivet vindt het een 
ketterse gedachte om toerekenen op te vatten als een genadige schatting 
(gratiosa aestimatio), en hij oppert de mogelijkheid dat degenen die deze 

174   Arminius, Opera, 172; Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 33.
175   Zo bijvoorbeeld Hyperius, zie noot 88. Verder ook Gomarus, Opera omnia, 1:397: “… 

nam neque Hebraea vox, qua utitur Moses, chashab: neque Graeca, qua Paulus eam 
interpretatur, logizesthai: imo neque latina, imputare (ut bonorum authorum usus, et 
Lexicographorum explicatio, demonstrat) eam habet per se significationem specia-
lem: sed generatim, reputare, aestimare, adjudicare, adscribere seu attribuere signifi-
cat, sive vere id fiat, sive secus.” Zie ook Essenius, Triumphus crucis, 340.

176   Melanchthon, CR 27:434: “Ei autem qui non operatur, credit autem in eum qui iusti-
ficat impium, reputatur fides eius ad iusticiam. Hic clare dicit fidem ipsam imputari 
ad iusticiam. Fides igitur est illa res, quam Deus pronunciat esse iusticiam, et addit 
gratis imputari.” 

177   Ibid., 519: “Fides autem est obedientia erga Euangelium. Quare fides recte dicitur 
iusticia. Nam obedientia erga Euangelium imputatur pro iusticia, adeo ut obedientia 
erga legem tantum propterea placeat, quia credimus nobis Deum gratis propicium 
esse propter Christum.” Vgl. het beroep van de remonstranten op de Augsburgse 
Confessie, Episcopius, Apologia pro Confessione, 111r–v; Trigland weerspreekt dit 
appèl van de remonstranten, Trigland, Antapologia, 318–319.

178   Voetius, Selectae Disputationes, 5:279: “An vox imputandi notet gratiosam aestimati-
onem? Resp. Neg. nusquam ex vi vocis Hebraicae chasav et gr. logizoo, in scripturis 
ita sumitur. Nec probatur apud Graecos et Latinos scriptores hoc significare. Hanc 
hypothesin perperam Arminius errori suo de imputatione fidei, et de non imputa-
tione justitiae Christi substernebat.” Vgl. Burgess, Doctrine of Justification, 2:287.
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opvatting aanhangen, dat van Erasmus hebben overgenomen.179 Nie-
mand die orthodox is, zal (aldus Rivet) de mening bijvallen dat aan 
degene die werkt, niet zou kunnen worden toegerekend naar schuld en 
dat er daarom in Romeinen 4:4 sprake zou moeten zijn van een ellips.180 
Uit het voorgaande is echter duidelijk geworden, dat Rivets bewering 
onhoudbaar is. Ook Piscator en Beza beweren immers dat er van een 
ellips sprake is – auteurs die Rivet zeker niet als onrechtzinnig zal aandui-
den.181

Het gegeven dat Arminius zich expliciet op Piscator beroept (zie bij 
noot 150), verklaart wellicht waarom in het bijzonder Piscator voorwerp 
van kritiek wordt. Vooral Gomarus richt zijn kritiek op Piscator. Aan zijn 
disputatie over de rechtvaardiging (disputatie 25) voegt Gomarus er nog 
een toegift (corollarium) bij, waarin hij enkele vragen bondig beantwoordt:

1.  Betekent ‘toerekenen’ noodzakelijk overal in de Heilige Schrift een 
genadige waardering en de onvolkomenheid van wat wordt toege-
rekend? Neen, integendeel, nooit; dat kan worden aangetoond 
vanuit het eigene van het woord, het gebruik in de Schrift en het 
kan worden afgeleid uit alle bijbelteksten waar het wordt gebruikt.

2.  Betekent ‘het geloof toerekenen tot gerechtigheid’ noodzakelijk 
‘houden voor, in plaats van de gerechtigheid’? Neen; zoals kan wor-
den gedemonstreerd uit het eigene van zowel de woorden als van de 
zaak zelf.

3.  Kan men zeggen dat in Romeinen 4:4 zonder stijlfout en zonder 
gebruikmaking van een ellips wordt gesteld dat loon wordt toege-
rekend naar schuld aan degene die werkt? Inderdaad.182

179   Rivet, Excercitationes in Genesin, 399: “Fateor esse nonnullos, quos etiam pro haereti-
cis habemus, qui imputandi vocem, ita ut dicit, accipiunt, sive ab Erasmo eam hause-
rint significationem, sive aliunde. Volunt enim illud logizesthai, imputare, per se 
ubique in Scripturis significare gratiosam aestimationem, ac proinde rei imputatae 
imperfectionem.”

180   Ibid., 400: “Hoc suum [sc. haereticorum] dogma, quia vident non posse subsistere 
cum eo quod dicit Paulus, operanti mercedem imputari secundum debitum, cata-
chresin, aut elleipsin in Pauli verbis imaginantur, quasi id proprie non posset intelligi. 
Id autem nemo orthodoxus approbat.”

181   Zie noot 94 en 79.
182   Gomarus, Opera omnia, 2:84: “An imputare per se ubique in sacris literis significet 

gratiosam aestimationem reique imputatae imperfectionem? Neg. Imo nullibi,, ut ex 
natura vocis, usu scripturae, et locorum in ea omnium inductione evinci potest. 2 An 
fidem imputari ad justitiam, fignificet necessario, loco ac vice justitia haberi? N. Ut ex 
natura, et vocum, et rei ipsius demonstrari potest. 3 An merces (ex Rom. 4. 4.) citra 
ullam catachresin aut ellypsin dici possit, operanti imputari secundum debitum? 
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Duidelijk wordt dat hij hier niet alleen de opvatting van Arminius 
bestrijdt, maar ook de visie van Piscator. Daarna besteedt Gomarus een 
afzonderlijke disputatie aan de materia en forma van de rechtvaardiging 
(disputatie 27), die opnieuw blijkt te bestaan in een bekritisering van de 
opvattingen van Piscator.183 Ook hier zijn er enkele corollaria:

Is Piscators vertaling van Romeinen 4:4 correct: “Loon wordt niet toe-
gerekend uit genade maar wordt gegeven naar schuld”, waarbij hij dat 
woord [‘gegeven’] vanwege een ellips invoegt? Neen. 

Is zijn bewering terecht die in zijn kanttekeningen wordt voorge-
legd: “Want het is zeker dat men niet kan zeggen dat iets naar schuld 
aan iemand wordt toegerekend, aangezien toerekening plaatsvindt 
van iets dat men niet verplicht is?” Neen.184 

Ook in zijn commentaar op Romeinen gaat Gomarus op de kwestie in, 
overigens zonder hier Piscators naam te noemen. Hij brengt dit argument 
naar voren: uit de volgende verzen blijkt dat aan degenen die geloven, de 
zonden niet worden toegerekend. Aan de ongelovige zondaren daarente-
gen worden de zonden wel toegerekend. Maar als toerekenen betekent 
‘iets toeschrijven wat men niet verdient’, zouden de zonden aan ongelovi-
gen worden verweten zonder dat ze dat verdiend hebben, wat absurd is.185 

Gomarus is niet de enige die Piscators omschrijving van toerekening 
bekritiseert. Ook Anthony Tuckney wijst expliciet diens opvatting af. Hij 
vindt het nodig contra Piscator te benadrukken dat toerekening ook kan 
gebeuren naar schuld, en dat iets wat metterdaad aanwezig is, kan en 

Aff.”
183   Gomarus verwijst diverse keren naar Piscator, Apologia Disputationis.
184   Gomarus, Opera omnia, 2:91: “An recta sit versio Piscatoris, Rom. 4.4. merces non 

imputatur ex gratia sed, datur ex debito: ut inferatur per ellipsin vox, datur? Neg. An 
vera sit hypothesis ullius, quae in scholiis subditur, Nam certo ex debito non dicitur 
quippiam imputari: cum imputatio, sit rei, quae non debetur?” De verwijzing is naar 
Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 78; zie het citaat bij noot 150. 

185   Gomarus, Opera omnia, 1:398a: “Deinde cum certum sit ex sequentibus, fidelibus, 
licet in se peccatoribus, peccata non imputari, contraque ex contradictionis lege et 
Scripturae sensu, infidelibus peccatoribus peccata imputari, inde sequetur hoc absur-
dum; si imputare significet ascribere id, quod non debetur, infidelibus peccatoribus, 
quibus peccata imputantur, ea praeter debitum attribui.” Ook Essenius wijst erop dat 
al of niet toerekenen geen vrijblijvende zaak is: Essenius, Triumphus crucis, 340: “Non 
requiritur ad imputationem, ut ea jure omitti possit: cum impiis impoenitentibus sua 
peccata imputantur, per justitiam Dei necessarium est ea imputari, atque illos prop-
terea puniri.”
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moet worden toegerekend.186 De Nederlandse oriëntalist Ludovicus de 
Dieu (1590–1642) is eveneens die mening toegedaan: de bewering van 
Beza (en van Piscator) dat er van een ellips sprake is, wijst hij af met een 
beroep op de Vulgaat, Erasmus, en op de Syrische en Arabische vertaling, 
die immers geen van alle iets dergelijks beweren. De Syrische vertaling 
vertaalt zelfs: “Aan hem die werkt, wordt zijn loon niet toegerekend als 
naar genade, maar als wat hem verschuldigd is.” Het lijdt geen twijfel, 
aldus De Dieu, of de apostel onderscheidt twee toerekeningen, de ene die 
een grond heeft in degene aan wie de toerekening geschiedt, de andere die 
gegrond is in de wil van degene die toerekent. In het eerste geval wordt het 
loon toegerekend naar schuld, in het tweede naar genade. Als iemand de 
wet volledig zou houden, zou hem de gerechtigheid naar schuld worden 
toegerekend.187 Ook Matthew Poole (c.1624-1679) bestempelt de visie van 
Piscator en Pareus als onjuist.188

In hun kritiek op Piscator wijzen de genoemde zeventiende-eeuwse 
theologen niet slechts de mening af van één (op sommige punten omstre-
den) theoloog, maar nemen zij afscheid van een opvatting die in de zes-
tiende eeuw grotendeels gemeengoed was. De duiding die Piscator geeft 
aan het concept toerekening is, sinds deze interpretatie is overgenomen 
door de sociniaanse en arminiaanse theologie, voor gereformeerde theo-
logen niet meer aanvaardbaar.

3.6. Toerekening in de gereformeerde theologie na Arminius
De conclusie kan worden getrokken dat de visie op de betekenis van het 
concept toerekening in de loop van ongeveer honderd jaar (sinds de 
publicatie van Erasmus’ Novum Instrumentum in 1516) significant veran-
derd is. De interpretatie van Erasmus wordt aanvankelijk door velen 
overgenomen en gebruikt om de protestantse opvatting met behulp van 
het concept toerekening te onderbouwen – toerekening van een vreemde 
gerechtigheid. De gedachte van een acceptilatio als een imaginaire beta-
ling wordt echter niet overgenomen; alhoewel de gelovige zelf niet behoeft 

186   Tuckney, Praelectiones theologicae, 211: “Cum ergo ipsum Apostolum authorem 
habeamus, necesse est contra ac Piscator autumat, imputationem esse posse kata to 
opheilèma idque imputari dici posse quod revera inest et debetur.” Voor zijn visie 
beroept Tuckney zich onder anderen op het geschrift van de Franse Hugenoot Petrus 
Ravanellus, Bibliotheca Sacra, 1:1250–1251, s.v. imputare.

187   de Dieu, Ad Romanos, 48–49. Tuckney verwijst naar deze passage, Tuckney, Praelec-
tiones theologicae, 211–212. Nauta vestigt de aandacht op het feit dat De Dieu met 
regelmaat Erasmus en Beza bekritiseert: Nauta, “De Dieu”, 168.

188   Poole, Synopsis, 5:78: “Pi[scator], Par[eus]. Improprie enim dicitur imputari quod 
debetur. Sed id falsum esse ostendimus.”
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te betalen, vindt er wel degelijk een betaling plaats, namelijk door Chris-
tus.189 Als echter Socinus en Arminius juist wel gaan betogen dat de gelo-
vige met zijn eigen geloofsdaad een onvolledige betaling verricht, nemen 
de meeste gereformeerde theologen afstand van de erasmiaanse invals-
hoek. Lubbertus bespreekt de uitdrukking acceptum ferre en wijst deze af. 
Het is een uitdrukking uit het civielrecht en kan dus niet betrokken wor-
den op de verlossing van de zonden.190 In dit proces van verandering 
neemt de overweging dat het in de toerekening moet gaan om een oor-
deel naar waarheid (secundum veritatem) een belangrijke plaats in.

De uitkomst van honderd jaar bezinning op de betekenis van het con-
cept toerekening is dat gereformeerde theologen in het begin van de 
zeventiende eeuw twee uitersten afwijzen. In zijn verhandeling over de 
rechtvaardiging (1616) stelt John Forbes dat er twee extremen zijn waar-
toe men gewoonlijk vervalt: het ene is dat niets dat inherent in ons aan-
wezig is, ons kan worden toegerekend; het andere dat integendeel niets 
ons wordt toegerekend dan wat inherent in ons aanwezig is.191 Anthony 
Tuckney stelt eveneens een uitweg voor die het midden houdt tussen 
twee opvattingen: zowel de mening dat slechts kan worden toegerekend 
wat metterdaad aanwezig is, als de mening dat slechts kan worden toege-
rekend wat metterdaad afwezig is, moet worden afgewezen. Tuckney ver-
meldt ook aan wie hij bij deze opvattingen denkt: de ene treft hij aan bij 
de Roomsgezinden, de andere bij Piscator en anderen.192 

Het veranderingsproces vanaf ongeveer het begin van de zeventiende 
eeuw kan worden geschetst aan de hand van vier belangrijke onderschei-
dingen die in de voorgaande eeuw gebezigd werden om de betekenis van 
het concept toerekening te duiden. In alle vier de onderscheidingen 
maakt men, globaal gesproken, in de zeventiende eeuw andere keuzes 
dan in de zestiende eeuw. Ten eerste geldt dat voor de onderscheiding 

189   Zie bijvoorbeeld Beza, Novum Testamentum 1565, 2:155: “… imputari i. gratis accep-
tum ferri dicitur quod non ipsi exoluimus, sed alius pro nobis.” Zie ook Alting, Theo-
logia elenctica nova, 760. Vgl. ook noot 122.

190   Lubbertus, De Servatore, 456.
191   Forbes, Doctrine of Iustification, 166: “Now we are to consider, what thinges they are 

which are said to be imputed, concerning which, there are two extremities wherein 
men do commonly fall: the one holding, that nothing inherent in us can possibly be 
imputed to us: the other hold the contrarie, that nothing is imputed to us, but that 
which is inherent in us.”

192   Tuckney, Praelectiones theologicae, 212: “De qua, via media incedendum est, et dici-
mus neque id solum imputari dicitur quod revera, inest vel debetur cum Pontificiis, 
neque id quod revera abest sed sola reputatione vel cogitatione vel acceptilatione 
adesse aestimatur, cum Piscatore et aliis: sed utroque modo id quod vere et adest et 
abest, satis vere et proprie alia atque alia ratione imputari dicitur.”
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tussen toerekening ten goede (ad bonam partem) en ten kwade (ad 
malam partem). Zoals bleek in het voorgaande, stellen diverse rooms-ka-
tholieke theologen (en waarschijnlijk ook Luther) dat imputare gewoon-
lijk een toerekening ad malam partem impliceert, terwijl de navolgers 
van Erasmus juist stellen dat het ad bonam partem is. Gereformeerde 
theologen van de zeventiende eeuw erkennen beide mogelijkheden.193 Zij 
achten deze tweedeling dus niet geschikt om het eigene van de imputatio 
te verhelderen.

Ten tweede is er het onderscheid tussen toerekenen secundum debi-
tum en ex gratia, ontleend aan Romeinen 4:4. Erasmus, Piscator en ande-
ren stellen dat toerekening in eigenlijke zin (proprie) altijd ex gratia is. 
Slechts in oneigenlijke zin (improprie) zou kunnen worden gesproken 
over toerekening naar schuld. Degene die toerekent zou daar nooit toe 
verplicht zijn, maar in zijn recht staan als hij zou besluiten iets niet toe te 
rekenen. Ook deze onderscheiding wordt echter door de gereformeerde 
theologen losgelaten, als Arminius die opvatting overneemt. Zij stellen 
dat zowel de toerekening naar schuld als die naar genade, toerekeningen 
in eigenlijke zin zijn.194 Het behoort niet tot de definitie van toerekening 
dat ze rechtmatig zou kunnen worden nagelaten, zo stelt Essenius.195 Bur-
gess wijst de gedachte af dat er slechts in oneigenlijke zin zou kunnen 
worden gesproken over een toerekening naar schuld. De Heilige Schrift 
kent namelijk twee vormen van toerekening: de toerekening van schuld 
en de toerekening naar genade.196 De zonden worden aan de zondaar toe-
gerekend, de rechtvaardige daad van Pinehas wordt hem toegerekend en 
het loon wordt naar schuld toegerekend aan degene die werkt, zo stelt De 
Witte.197 In het begin van de zeventiende eeuw erkennen zodoende veel 

193   Rivet, Excercitationes in Genesin, 399; Owen, Works, 5:167; Tuckney, Praelectiones 
theologicae, 213; Burgess, Doctrine of Justification, 2:287: “… to impute, is to account 
or reckon to a man such a thing, or cause of it, which he hath not, or hath, whether it 
be good or evil. […] nor is it alwayes of that which is good and blessed, it may be of 
that which is evil.”

194   de Dieu, Ad Romanos, 48; Rivet, Excercitationes in Genesin, 399; Tuckney, Praelectio-
nes theologicae, 210,212.

195   Essenius, Triumphus crucis, 340.
196   Burgess, Doctrine of Justification, 2:288: “The Scripture speaketh but of a two-fold 

imputation, in reference to our matter in hand, an imputation of debt, and an impu-
tation according to grace. This distinction you have Rom. 4.4. To him that worketh 
the reward is accounted of debt. Though some may think that imputation is here 
taken improperly, yet that is upon a false supposition, as if imputation did alwayes 
suppose fome indebitum where it was: but that is not so.” Evenzo Tuckney, Praelecti-
ones theologicae, 213; Davenant, “De Justitia”, 359.

197   De Witte, Wederlegginge, 2:253: “Maer wy hebben elders bewezen / dat den onboet-
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gereformeerde theologen impliciet de kritiek als juist, die in de voor-
gaande tijd van rooms-katholieke zijde was gegeven op de protestantse 
exegese van Romeinen 4:4.198 

Ten derde is er het onderscheid tussen toerekening van iets wat in de 
mens aanwezig is, en iets wat niet in de mens aanwezig is. Davenant 
benoemt de eerste als de toerekening van iets intrinsieks, de tweede van  
iets extrinsieks.199 Volgens de rooms-katholieke kritiek kan alleen bij het 
eerste van een werkelijke toerekening sprake zijn, het tweede is slechts 
een fictie. De rechtvaardigheid op grond waarvan God rechtvaardigt, 
dient naar hun overtuiging geen vreemde gerechtigheid, maar een inhe-
rente gerechtigheid te zijn.200 Volgens Erasmus en vele anderen is, precies 
daaraan tegengesteld, de toerekening van iets intrinsieks geen toereke-
ning in eigenlijke zin. De meeste gereformeerde theologen in de zeven-
tiende eeuw achten echter dat ook dit onderscheid niet geschikt is om het 
concept toerekening nader te definiëren, omdat beide vormen mogelijk 
zijn.201 Het onderscheid is belangrijk (zoals verderop zal blijken), maar 
ongeschikt om de toerekening nader te specificeren.

De vierde onderscheiding is het onderscheid tussen een toerekening die 
wel, en een die niet naar waarheid is. Dit is de belangrijkste verandering ten 
opzichte van de hoofdstroom in de zestiende eeuw. In de zeventiende eeuw 
benadrukken talrijke gereformeerde theologen, in discontinuïteit met velen in 
de zestiende eeuw, de waarheidsgetrouwheid van de toerekening: Gods toere-
kening is altijd naar waarheid (secundum veritatem). God kan wel iets kwaads 
(malum imputare), maar niet onterecht toerekenen (male imputare).202 Zijn 

veerdigen zondaren hare zonden noodzakelick van wegen Godts gerechtigheyt toe-
gerekent moeten worden / ende zy om de zelvige straft moeten worden. Die loflicke 
en yverige daedt van Pinehas en konde niet anders dan hem voor en als zoodanigh 
toegherekent worden. Oock wordt den genen die werckt de loon toegereeckent na 
schuld, Rom. 4.4.” Vgl. Trelcatius, Locorum Communium Institutio, 145.

198   Zie de citaten van Bellarminus en Estius in noot 49, 214 en 215. 
199   Davenant, “De Justitia”, 359: “Possunt autem nobis imputari non solum propriae nos-

trae passiones, actiones, aut qualitates, sed etiam extrinseca quaedam, quae nec a 
nobis fluunt, nec in nobis haerent.” Tuckney, Praelectiones theologicae, 212–213,219. 
spreekt over imputatio essentialis en cogitationis. Hij ontleent de benamingen aan Fla-
cius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:555. Owen onderscheidt tussen een toerekening 
van iets wat voor die toerekening reeds in ons is en door ons is verricht, en wat voor 
die toerekening nog niet ons toebehoort, Owen, Works, 5:167–168. Ook anderen 
maken deze tweedeling: Rivet, Excercitationes in Genesin, 399; Burgess, Doctrine of 
Justification, 1:15,17; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 329. 

200   Zie bij noot 49, 214 en 215.
201   Burgess, Doctrine of Justification, 2:281: “Imputation doth not alwayes imply the 

absence, or a want of the thing, as Arminians would have it.” Evenzo Tuckney, Prae-
lectiones theologicae, 210.

202   Tuckney, Praelectiones theologicae, 213,217.



-  137  -

toerekening kan nooit een onrechtmatige daad zijn (ex iniuria).203 God zou 
ten onrechte toerekenen als de toerekening niet met de werkelijkheid overeen-
stemt. Als God iets toerekent, rekent Hij datgene toe voor wat het is en niet 
voor wat het niet is, aldus Owen.204 Als Hij ons iets zou toeschrijven anders 
dan het feitelijk is, is er geen sprake van toerekening maar van een misslag.205 
Deze verandering in opvatting is nodig om de sociniaanse acceptilatio af te 
kunnen wijzen. In de voldoening door Christus is er weliswaar sprake van 
aanvaarding (acceptatio), omdat voldoening een betaling is die eventueel zou 
kunnen worden geweigerd, maar er is geen sprake van acceptilatio.206

3.7. Een analyse in drie posities
Na de voornamelijk diachrone beschrijving van de visies op de toerekening 
is het zinvol aansluitend te bezien welke opvattingen er (synchroon) in de 
zeventiende eeuw aanwezig zijn. De discussies over de toerekening blijken 
voornamelijk te cirkelen om de vraag naar de verhouding van toerekening 
(imputatio) enerzijds, en mededeling (communicatio) en beoordeling 
(reputatio) anderzijds. In de rooms-katholieke visie bijvoorbeeld vindt er 
een mededeling (communicatio) plaats door instorting (infusio) van de 
habitus van het geloof, dat volmaakt is omdat het door de liefde werkzaam 
is. Gods oordeel (reputatio) is daarom ook naar waarheid, als Hij de zon-
daar als rechtvaardig beoordeelt op grond van de inherente gerechtigheid. 
Op grond van deze beoordeling bejegent Hij de gelovige ook als zodanig.207 

Op grond van de historische ontwikkeling in de interpretatie van de 
toerekening kunnen verschillende systematische posities worden 
beschreven. In elk daarvan spelen drie aspecten een rol: mededelen (com-
municare), beoordelen (reputare) en bejegenen (afficere, tractare).208

203   Owen, Works, 5:171,173.
204   Ibid., 5:172: “Herein both these kinds of imputation do agree, — namely, in that 

whatever is imputed unto us, it is imputed for what it is, and not for what it is not.” 
205   Ibid.; ook Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 326: “[U]nless a Man be consti-

tuted righteous, God, who is Truth it self, cannot esteem or pronounce him such: for 
that were for him to err, which is impossible.” Zie ook ibid., 370.

206   De Witte, Wederlegginge, 2:253, zie bij noot 140.
207   Voor de volmaaktheid van het geloof dat door de liefde werkt, zie Bellarminus, 

Disputationes, 6:226–227 (2.7).
208   Deze driedeling is ontleend aan Owen, Works, 5:166–167. Zie eveneens Polhill, Specu-

lum Theologiae in Christo, 325–326: “Touching [imputation in] justification, there are 
three things considerable, viz. First we are constituted righteous; then esteemed or pro-
nounced such; and at last treated as such. The first conferrs a righteousness upon us; the 
second ownes and declares it; the third gives us the consequent reward thereof.” Zie 
ook ibid., 341.
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a.  Het eerste aspect betreft de vraag of er in de toerekening iets wordt 
meegedeeld: wordt er iets overgedragen van de ene persoon op de 
andere, en zo ja – wat voor mededeling is dit? Wordt het meegedeelde 
intrinsiek bezit, of blijft het extrinsiek? 

b.  De tweede vraag gaat over de beschouwing of de beoordeling. Als 
God Christus de zonden toerekent, beoordeelt Hij Hem dan als een 
zondaar? En als God de zondaar rechtvaardigt, beschouwt Hij hem 
dan als iemand zonder zonde? Hier speelt de kwestie of Gods oordeel 
al of niet naar waarheid is. 

c. Het derde aspect betreft de bejegening of behandeling. In de toereke-
ning gaat het niet alleen om een verbale handeling, maar ook om een 
daaruit voortvloeiende bejegening: God handelt met degene die Hij 
de gerechtigheid toerekent als een rechtvaardig persoon, als Hij die 
persoon vrijspreekt. God bejegent degene die Hij de zonde toerekent 
als een zondaar, als Hij die persoon straft. Dit aspect is het minst 
omstreden, aangezien in alle te noemen drie visies men het erover 
eens is dat Gods toerekening leidt tot een juridische handeling hetzij 
jegens de zondaar, hetzij jegens Christus.

Op grond van deze drie aspecten kunnen in de gereformeerde traditie 
drie verschillende posities worden onderscheiden. Elk daarvan zal ter 
sprake komen aan de hand van een persoon wiens opvatting als represen-
tatief voor de betreffende positie kan worden aangemerkt. De posities 
worden zodoende aangeduid als die van respectievelijk Johannes Pisca-
tor, Anthony Wotton en John Owen.

Overigens zijn er nauwelijks secundaire studies die aandacht geven 
aan de vraag naar de relatie tussen toerekening, beoordeling en medede-
ling. Garcia’s artikel over toerekening als attributie is één van de weinige 
studies die expliciet aandacht vragen voor de genoemde relaties. Garcia’s 
eigen suggestie is dat de verhouding tussen Christus en de gelovige paral-
lellie vertoont met de verhouding tussen de twee naturen in Christus. In 
de hypostatische vereniging vindt er, aldus de gereformeerde christolo-
gie, geen werkelijke mededeling van eigenschappen (communicatio attri-
butorum) plaats. Wanneer er niettemin wordt gesproken over het bloed 
van God (Handelingen 20:28) is dat slechts een wijze van spreken. Het 
betreft niet een ontologische, maar een linguïstische mededeling.209 In de 

209   Zie kanttekening 65 in de Statenvertaling van 1637 bij Hand. 20:28: “Dit bloet wordt 
Godts eygen bloet genaemt, om dat de Sone Godts, zijnde ende blijvende waerach-
tigh Godt, menschelick vleesch ende bloedt heeft aengenomen in eenigheydt des per-
soons. Een wijse van spreken, waer door de persoon Christi, benaemt zijnde van d’ 
eene natuere, toe-geschreven wort het gene hem eygen is nae de andere natuere.”
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rechtvaardigingsleer is er, aldus Garcia, van iets vergelijkbaars sprake. Er 
wordt gesproken over de gerechtigheid van de gelovige; toch kan er 
slechts in oneigenlijke zin (improperly) worden gezegd dat de gerechtig-
heid van Christus aan de gelovige toebehoort.210 Volgens Garcia moet 
daarom de toerekening worden opgevat als een praedicatio verbalis, een 
wijze van spreken.211 in zijn optiek houdt de toerekening geen feitelijke 
mededeling in. Tegen deze visie van Garcia zouden echter veel gerefor-
meerde theologen het bezwaar aanvoeren dat het oordeel van God dan 
niet naar waarheid is. Daarbij komt het feit dat gereformeerde theologen 
de parallelie tussen de geloofsvereniging en de hypostatische eenheid 
expliciet afwijzen.212

3.7.1. Mededeling, beoordeling en bejegening bij Johannes Piscator
De positie van Piscator gaat, zoals is gebleken, terug op Erasmus. Het ken-
merkende voor deze positie is dat het eerstgenoemde aspect, de medede-
ling, uit de omschrijving van de toerekening wordt weggelaten. Wanneer 
God toerekent, is er slechts sprake van het tweede en het derde aspect. In de 
toerekening is er wel sprake van een beoordeling en vervolgens van een 
bejegening overeenkomstig dat oordeel, maar er is geen feitelijke medede-
ling van zonde of gerechtigheid aan de persoon aan wie wordt toegerekend. 
Dit blijkt uit de definitie die Piscator van toerekening geeft:

Als het woord imputare in zijn eigenlijke zin wordt opgevat, betekent 
het iemand te beschouwen als een persoon die iets heeft gedaan, ter-
wijl hij dat niet heeft gedaan. Indien wat hem wordt toegerekend iets 
slechts is, betekent het dan: te oordelen dat hij straf waard is en hem 
ook zo, als men daartoe de volmacht bezit, te behandelen. Indien ech-
ter datgene wat hem wordt toegerekend iets goeds is, betekent het: te 
oordelen dat hij een beloning waard is, en hem als dat kan, dienover-
eenkomstig te behandelen. Zo heeft God aan Christus onze zonden 
toegerekend, door Hem te houden voor degene die onze zonden heeft 
gedaan, en Hem te bejegenen met de verdiende straf (namelijk de straf 
die wij hadden verdiend). […] Omgekeerd rekent God aan ons die in 
Christus geloven, de gerechtigheid toe, door ons te houden voor 

210   Garcia, “Imputation as Attribution”, 419.
211   Ibid., 419,426–427.
212   Jacomb, Romans, 46: “Here [in de vereniging van de gelovigen met Christus] is the Union 

of persons, but not personal union. And here lies the difference between the Mystical 
Union and het Hypostatical Union: The Hypostatical Union is Personal, but not of Per-
sons. […] But now in the Mystical Union ‘tis otherwise; there ‘tis the Union of Persons but 
not Personal Union.” Evenzo Owen, Works, 2:313; Hulsius, Antinomianery, 392–393.
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rechtvaardigen, dat is, voor mensen die de volmaakte gehoorzaam-
heid van Zijn wet hebben volbracht, en ons vervolgens te voorzien van 
de beloning van het eeuwige leven.213 

Duidelijk wordt dat voor Piscator de toerekening niet begint met mede-
deling, maar met Gods beoordeling, die per definitie anders is dan de 
werkelijkheid: God beoordeelt zowel de gelovigen als Christus anders 
dan zij zijn. Aansluitend bejegent Hij hen in overeenstemming met het 
voorafgaande oordeel. Kenmerkend voor Piscators positie is tevens dat 
het gegeven dat de reputatio niet met de waarheid correspondeert, expli-
ciet wordt in de vraag wie er handelende persoon is. God beoordeelt 
Christus als degene die zelf gezondigd heeft, en de gelovigen als degenen 
die zelf de wet hebben volbracht. Dit aspect, betreffende de handelende 
persoon, zal uitvoeriger ter sprake komen in § 4.4. In de antinomiaanse 
debatten speelt de kwestie een grote rol, zodat voldoende aandacht voor 
dit punt van belang is. 

De positie van Piscator is voor rooms-katholieke theologen onaan-
vaardbaar. Zij stellen dat er een mededeling van gerechtigheid vooraf 
moet gaan, voordat God iemand als een rechtvaardige kan beoordelen 
(reputare). Deze mededeling van gerechtigheid houdt in hun overtuiging 
in dat de habitus van rechtvaardigheid wordt ingestort. De voortdurende 
kritiek van rooms-katholieke zijde op de protestantse rechtvaardigings-
leer is, dat het om een fictief en daarmee om een onjuist oordeel gaat, 
waarin God iemand als een rechtvaardige zou beschouwen, zonder dat er 
een mededeling van rechtvaardigheid aan vooraf zou zijn gegaan.214 Toere-
kening kan in hun overtuiging op die wijze niets anders betekenen dan een 
juridische fictie. Volgens een dusdanige fictie zou God de zondaren bejege-
nen alsof zij rechtvaardig zijn, maar in werkelijkheid zijn ze het niet. Dat zou  
zijn alsof een “Ethiopiër” wit wordt als hij over zijn zwarte huid een wit kleed 

213   Epistolae ecclesiasticae, 122 (ep. 68): “Imputandi verbum proprie intellectum, signifi-
cat aliquem pro eo habere qui aliquid fecerit, quod tamen ille non fecit; ac proinde, 
si, quod ei imputat, malum est, poena eum dignum judicare, atque etiam illum (si 
ejus rei potestatem habeat) afficere: si vero id quod ei imputat bonum est, judicare 
cum dignum praemio, eodemque si potest afficere. Ita Deus Christo imputavit nostra 
peccata, habendo eum pro eo, qui peccata nostra fecerit, ac proinde poenis meritis 
(nempe quas nos meriti eramus) illum afficiendo. […] Vicissim nobis qui in Chris-
tum credimus imputat Deus justitiam, habendo nos pro justis, id est, pro iis, qui 
perfectam legi ipsius obedientiam praestiterimus, ac proinde praemio vitae aeternae 
nos afficiendo.”

214   Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 592: “Caeterum ni fallor, 
omnes ingenue fatebantur ita nobis imputari iustitiam Christi, aut Dei, ut solum 
reputaremur sancti, non tamen vere essemus.”
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aantrekt.215 Volgens de rooms-katholieke critici gedragen de gereformeerde  
theologen zich als schooljongens die in een gedachte-experiment aan een 
witte zwaan zwartheid toekennen en witheid aan een kraai.216

De visie van Piscator verliest aan het begin van de zeventiende eeuw 
aan invloed. Dat komt, zoals gezegd, doordat socinianen en arminianen 
zich op gedeelten van zijn visie beroepen; maar ook erkent men intussen 
de kritiek van rooms-katholieke zijde dat Gods reputatio naar waarheid 
moet zijn. De afwijzing van de toerekening als een fictio juris vereist een 
krachtiger respons dan de positie van Piscator kan bieden.217 Het is om 
deze reden dat zowel in de visie van Wotton als in die van Owen de mede-
deling als een constitutief onderdeel van de toerekening aangemerkt 
wordt.

3.7.2. Mededeling, beoordeling en bejegening bij Anthony Wotton
Een tweede positie is te vinden bij Anthony Wotton (1561?– 1626), pro-
fessor aan Gresham College in Londen.218 Wotton erkent in De Reconcili-
atione (1624) het belang van alle drie genoemde aspecten. Hij vindt het, 
anders dan Piscator, wezenlijk dat Gods oordeel naar waarheid is.219 God 
kan niemand als rechtvaardig of zondig beschouwen, die het niet is. Een 
beoordeling is immers een daad van het intellect waarmee een bepaalde 
zaak op juiste of onjuiste wijze beoordeeld wordt.220 Dat God dingen 

215   Bellarminus, Disputationes, 6:227b (De Just. 2.7): “Si quis aethiopem candida veste 
indueret, non recte diceret, hic aethiops est albus, sed contra recte diceret, hic 
aethiops est niger. Quoniam magis pertinet ad eum propria, et inhaerens nigredo, 
quam ille ascititius candor externus. Sic igitur, si hominem vere impium et injustum, 
per inhaerentem injustitiam, in duas per apprehensionem, et cogitationem justitiae 
Christi, non recte pronunciabis eum justum, sed impium et injustum justissime 
nominabis.” Voor hetzelfde verwijt en hetzelfde voorbeeld zie bij de remonstrant 
Courcelles, “Institutio”, 470 (7.9.6.): “Atqui nullibi docet Scriptura, Justitiam Christi 
nobis imputari. Et id absurdum est. Nemo enim in se injustus aliena justitia potest 
esse formaliter justus, non magis quam aliena albedine Aethiops esse albus. » Vgl. 
ook Hodge, Systematic Theology, 3:141.

216   Het voorbeeld wordt genoemd door Davenant, “De Justitia”, 330.
217   Voor vermelding van de uitdrukking fictio iuris, zie Burgess, Doctrine of Justification, 

1:11,15; Rivet, Excercitationes in Genesin, 401b.
218   Over Wotton zie Parnham, Heretics within, 33–165.
219   Wotton bekritiseert de positie van Piscator voornamelijk in de opvattingen van Hem-

mingius en Illyricus: Wotton, De Reconciliatione, 116–122. Voor de visie van Hem-
mingius, zie noot 86. Wotton geeft ook kritiek op Piscator zelf vanwege het feit dat 
deze de rechtvaardiging slechts als een rechtvaardigverklaring opvat en niet als een 
rechtvaardigmaking: ibid., 35.

220   Wotton, De Reconciliatione, 185–186: “Nam haec quidem, de qua loquimur, Existi-
matio, est actio intellectus, qua rem quampiam vel secus habere judicamus.”
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onjuist zou beoordelen, is echter onmogelijk. Hij gebruikt de woorden 
reputare en imputare dan ook regelmatig als synonieme begrippen.221 
Conceptueel sluit Wotton zich hier aan bij rooms-katholieke theologen 
als Estius, Vázquez en Bellarminus. Die betogen immers eveneens dat er 
geen verschil is tussen imputare en reputare. Zijn congenialiteit met de 
rooms-katholieke opvatting expliciteert Wotton door zich op Vázquez’ 
omschrijving van toerekening te beroepen.222

Dit oordeel van God over de mens of over Christus betreft altijd een 
beoordeling over datgene wat intrinsiek aanwezig is. God beoordeelt de 
gelovige zondaar dus niet als een volmaakt rechtvaardige, eenvoudigweg 
omdat hij dat niet is. En God beoordeelt evenmin Christus als een zon-
daar, want Hij is geen zondaar. 

In de toerekening vindt volgens Wottong altijd een mededeling plaats. 
Terwijl voor Piscator ‘meedelen’ en ‘toerekenen’ een tegenstelling vor-
men, zijn het voor Wotton inwisselbare begrippen.223 Deze mededeling 
moet echter zodanig zijn, dat ze de waarheid van het voorafgegane oor-
deel van God niet verandert. Als God iets over Christus zou oordelen dat 
onwaar is, zou Hij zichzelf misleiden en bedriegen, “wat verschrikkelijk is 
te zeggen of te denken”.224

Het is dan ook volgens Wotton onmogelijk dat God de zonden zelf 
aan Christus zou meedelen. In dat geval zou Christus immers een zon-
daar worden, wat in strijd zou komen met Gods oordeel. Omdat er geen 
mededeling van zonden heeft plaatsgevonden, is het volgens Wotton 
onmogelijk dat God Christus als een schuldige zou beoordelen.225 Het is 

221   Ibid., 30,96,152.
222   Ibid., 92–93, verwijzend naar Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secun-

dus, 840; Bellarminus, Disputationes, 6:234 (2.10).
223   Wotton, De Reconciliatione, 34: “… imputari sive communicari…”; “Idem sentire eos 

omnes Theologos, qui Justitiam Christi nobis donari, imputari, communicari, appli-
cari dicunt, necesse est”; ibid., 70: “… communicari sive imputari…”; ibid., 91: “… 
communicatur sive imputatur”; ibid., 92: “Vasques etiam Imputandi voce, non minus 
quam Communicandi utitur.” ibid., 94: “Quid autem significat Christi obedientiam 
nobis communicari? Nimirum idem quod Merita Christi nobis applicari et impu-
tari.”

224   Wotton, De Reconciliatione, 185–186: “Unde emergit, Deum, si Christum peccati 
reum existimaret, eo quem exposui, modo, quum revera non sit reus, aliquid de 
Christo intellectu suo comprehendere, cujus nulla est in ipso Christo ratio objectiva: 
ac proinde (quod dicere aut cogitare nefas est) falli ipsum ac decipi, quum hujusmodi 
aliquam propositionem ‘Christus est reus peccati’, veram esse existimaret, quae plane 
falsa est.”

225   Ibid., 185: “Immo vero, respondebit fortasse quispiam, num id dicimus, Necesse 
fuisse ut Christus peccatorum nostrorum reus fieret, sed ut illis ipsi imputatis, a Deo 
reus esse existimaretur.”
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dus onwaar dat God aan Christus de zonden van anderen zou hebben 
meegedeeld. Als dat wel zo zou zijn, zou Christus ons in alles gelijk zijn 
geworden, ook in de zonde. Dan zou Hij onrechtvaardig en goddeloos 
zijn geworden, zowel in zijn neigingen als in zijn handelingen. Maar 
zoiets kan men onmogelijk van de Heer en Zaligmaker Jezus Christus 
beweren of denken.226

Toch vindt er, aldus Wotton, in de toerekening een mededeling plaats. 
Deze mededeling betreft echter niet de overdracht van de zonden zelf aan 
Christus, maar van de gevolgen van de zonden – dat is: de straf. En aan de 
gelovige zondaar wordt niet Christus’ gerechtigheid meegedeeld maar de 
vrucht van die gerechtigheid. Wotton acht de toerekening van de zonden 
zelf aan Christus onmogelijk.227 Christus is (in 2 Kor. 5:21) het offerlam 
dat de zonden draagt, maar die uitdrukking mag niet worden vereen-
zelvigd met de gedachte dat de zonden zelf aan Christus zijn toegere-
kend.228 Er is slechts sprake van de toerekening van de gevolgen van de 
zonden.229 Wat aan Christus wordt meegedeeld zijn dus niet de zonden 
zelf, maar de gevolgen (effecta) van de zonden; daarvan kan men wel zeg-
gen dat ze metterdaad op hem worden overgebracht.230 Deze visie van 
Wotton erkent (om het met de woorden van Burgess te zeggen) slechts 
een virtuele toerekening, geen formele toerekening: de gehoorzaamheid 
van Christus is ons ten goede, ten gunste en tot voordeel, maar zij wordt 
niet in formele zin toegerekend.231

226   Ibid., 184: “Quid est enim Imputata esse Christo peccata nostra, nisi Inconformita-
tem (ut ita loquar) nostram cum Deo ac legi ipsius illi communicatam esse, et com-
munem illi nobiscum factam; ita ut ille ex ea communicata injustus et impius esse 
intelligatur, cum inferius, quod habitum ipsum attinet, tum exterius, quod ipsas 
actiones. At hoc de Domino et Servatore nostro Jesu Christo, nec affirmari debet nec 
cogitari. Cuinamque peccatum hoc modo communicatur, ille ex hac communica-
tione in Dei legem peccasse, formaliter injustus esse atque impius, denique mortem 
aeternam promeruisse censendus est, secundum illam execrationem Deuter. 27.16. 
maledictus qui non praestiterit verba Legis hujus faciendo ea.”

227   Ibid.: “Nam si peccatum formaliter sumatur, nego peccata nostra Christo esse impu-
tata.”

228   Ibid., 187: “Quibus ita disputatis quidni concludam Dominum ac Servatorem nos-
trum Jesum Christum victimam pro peccatis nostris fieri, vel mori, ceu peccatorem 
potuisse, licet peccata nostra non fuerint ita illi a Deo imputata, ut ipsum eorum 
reum esse existimaverit?” Vgl. Wotton, Defence of Perkins, 175–176.

229   Wotton, De Reconciliatione, 187: “Jam si peccatum in hoc argumento sumatur effec-
tive, concedo Assumptionem esse veram.”

230   Vgl. ibid., 180, waar Wotton stelt dat niet de rechtvaardigheid van Christus, maar de 
gevolgen daarvan worden toegerekend aan de gelovige.

231   Burgess, Doctrine of Justification, 2:345.
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Duidelijk is dat de visie van Wotton ook op het punt van de medede-
ling vergaande overeenkomsten heeft met de rooms-katholieke visie. 
Wotton beroept zich voor de gedachte dat niet de zonden zelf worden 
toegerekend en meegedeeld, maar slechts de gevolgen, effecten en vruch-
ten daarvan, op vele middeleeuwse en vroeg-moderne auteurs.232 Een 
belangrijke zinsnede is te vinden bij Durandus (c.1230-1296), die de 
gedachte als volgt heeft verwoord (in de woorden van Wotton): “Christus 
heeft voor ons verdiend, opdat wij de vrucht van zijn verdienste zouden 
ontvangen die ons wordt meegedeeld.”233 Dezelfde opvatting treft Wotton 
aan bij Bellarminus, Vázquez en Francisco Suárez (1548-1617).234 Hij 
meldt dat volgens Vega (1498-1549), verdediger van het concilie van 
Trente, de gedachte dat alleen de effecten van de dood van Christus wor-
den toegerekend, de opvatting is van de gehele rooms-katholieke kerk.235

Het derde aspect van de toerekening is de bejegening. Wotton erkent 
dat God met Christus handelt alsof Hij Hem als een zondaar beschouwt.236 
Er is geen oordeel van God dat Christus zondaar zou zijn, en evenmin is 
er een mededeling van zonden aan de bejegening voorafgegaan. Er is ech-
ter wel een bejegening van Christus alsof God Hem als zondaar 
beschouwde, dus als een irrealis. Wotton acht deze benadering de oud-
kerkelijke opvatting die men aantreft bij Chrysostomus, Theophylactus 
en ook bij Calvijn. Maar Wotton wijst er nogmaals op dat er in deze visie  
 

232   Wotton, De Reconciliatione, 33: “His assentiuntur Pontificii…” waarna verwijzingen 
naar Bellarminus, Vázquez en Suárez volgen. 

233   Ibid., 93; Durandus, In sententias, 547 (3.18.3): “…aliquem mereri alteri vel pro altero 
potest intelligi dupliciter. Uno modo quod meritum unius cedat alteri ad meritum. 
Alio modo quod fructus meriti unius redundet in alterum. Primo modo nullus potest 
mereri pro atlero, nec Christus sic meruit pro nobis […] Secundo autem modo unus 
potest alteri mereri vel demeriri, ita, scilicet quod fructus vel damnum meriti vel 
demeriti redundet in alterum […] Hoc autem modo Christus meruit nobis per pas-
sionem suam quatenus multipliciter fructus passionis eius in nos redundat.” Naar 
deze passage van Durandus verwijzen ook Field, Of the Church, 291; Bull, Apologia 
pro Harmonia, 60. 

234   Wotton, De Reconciliatione, 92–94, verwijzend naar Vázquez, In Primam Secundae 
Thomae Tomus Secundus, 598 (202.6.45), 840 (222.1.1), 841 (222.2.8–9); Bellarmi-
nus, Disputationes, 6:234 (2.10); Suárez, Opera omnia, 18:362–363 (disp. 41.3).

235   Wotton, De Reconciliatione, 94; verwijzend naar Vega, De Iustificatione, 461a–463a. 
Vgl. ook Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 800 (sess. 6 cap. 7), waarheen Vázquez 
en Wotton verwijzen: Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 841 
(222.1.7); Wotton, De Reconciliatione, 91–92.

236   Wotton, De Reconciliatione, 186: “Superest ut id respondeant, qui ista defendunt, se, 
quum Christum haberi a Deo pro peccatore contendant, nihil aliud dicere, quam 
Deum perinde cum illo agere, acsi illum peccati reum esse existimaret.”
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geen sprake is van een daadwerkelijke toerekening (imputatio) van de 
zonden zelf aan Christus.237

De visie van Wotton wordt door de critici ervan geassocieerd met het 
socinianisme, omdat Wotton (evenals de socinianen) de toerekening van  
de zonden zelf aan Christus afwijst. De bekendste criticus van Wotton is 
George Walker (1582-1651).238 

3.7.3. Mededeling, beoordeling en bejegening bij John Owen
Na de opvatting van Piscator en Wotton is er nog een derde positie te 
onderscheiden, namelijk die men aantreft bij John Owen. Overigens 
representeren ook Davenant, Burgess en Tuckney deze positie, evenals 
vele andere gereformeerde theologen. Owen benadrukt dat alle drie 
genoemde aspecten er moeten zijn voordat men van toerekening kan 
spreken. Daarmee wijst hij de positie van Piscator af: het is onjuist de 
mededeling uit de toerekening te elimineren. Maar ook met de visie van 
Wotton stemt Owen niet in. Anders dan Wotton meent Owen dat ook 
extrinsieke zaken kunnen worden toegerekend.239 Het kan weliswaar zo 
zijn dat God iemand beoordeelt op grond van inherente (on)gerechtig-
heid, waarop dan de beoordeling (reputation) volgt en daarna de bejege-
ning. Het toerekenen van de zonden aan de zondaar zelf impliceert dat 
deze onder de beschuldiging van die zonde wordt gesteld en er dienover-
eenkomstig met hem wordt gehandeld.240 Hier wordt een intrinsieke zaak 
toegerekend. Maar de misvatting van de rooms-katholieke theologen en 
van de positie van Wotton is dat men slechts de toerekening van intrin-
sieke zaken erkent.241 

237   Ibid.: “Hoc si dicerent, verum profecto dicerent, sed ad rem ipsam parum accommo-
date. Nam quod fundamenti loco jecerunt, Christum oblationem pro peccatis nostris 
fieri non potuisse, nisi peccata nostra eo, quem diximus, modo illi imputaretur, quum 
haec disputant, illud evertunt. Hanc vero Imputationem, qua fiat, ut Deus ita se gerat 
erga Christum, quasi illum pro peccatore haberet, nullus credo, est Theologus, qui 
non agnoscat. Patres certe sunt in ea opinione.”

238   Walker, Socinianisme Discovered, 6–7,48: “And thus in the doctrine of Christs sanitis-
faction [sic], and attonement, he declares himselfe a true disciple of Socinus, lead by 
the same spirit of error, and of the same opinion, though in words he denyes it. And 
what he here seemes to grant, is no more but what all Socinians yeeld unto” (48). Vgl. 
Trueman, John Owen, 109; Parnham, Heretics within, 84–115. 

239   Owen ontleent enkele voorbeelden van beide vormen van toerekening aan de bijbel. 
Toerekening van intrinsieke zaken vindt hij in Psalm 106:31-31 en Ezechiël 18:20; 
van extrinsieke in Filemon:18. Zie Owen, Works, 5:168,170. Vgl. met Rivet, Excerci-
tationes in Genesin, 401b; De Witte, Wederlegginge, 2:251.

240   Owen, Works, 5:167.
241   Rivet, Excercitationes in Genesin, 401a. Ook de remonstranten stellen dat de toereke-

ning steunt op de toerekening van iets intrinsieks, Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 
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Als daar een goede grond voor bestaat, kan toerekening van iets dat 
niet inherent aanwezig is, wel degelijk plaatsvinden.242 Zowel in de vol-
doeningsleer als in de rechtvaardigingleer wordt volgens Owen een 
extrinsieke zaak toegerekend. God rekent de extrinsieke gerechtigheid 
van Christus aan de gelovigen toe. Ook de zonden die Christus worden 
toegerekend, zijn extrinsiek aan Hem. De tegenstelling die Paulus maakt 
tussen rechtvaardiging uit de wet en uit het geloof, gaat naar Owens over-
tuiging terug op deze onderscheiding: de eerste omvat een toerekening 
van iets dat inherent aanwezig is in de mens; de tweede is de toerekening 
van iets extrinsieks.243

Om een extrinsieke zaak toe te rekenen, moet er echter eerst een 
mededeling plaatsvinden, waarna God zijn beoordeling geeft. Daarom 
gaat, aldus Owen, in dat geval de mededeling aan de beoordeling voor-
af.244 Als de mededeling heeft plaats gevonden, zal God daarna dienover-
eenkomstig oordelen en bejegenen. 

Met deze visie handhaaft Owen, anders dan Piscator en in overeen-
stemming met Wotton, dat Gods oordeel altijd naar waarheid is. God 
verklaart niemand rechtvaardig die het niet ook metterdaad is.245 In de 
toerekening geeft God eerst de gerechtigheid, voordat Hij iemand recht-
vaardig oordeelt. Owen gebruikt hier de woorden mededeling (communi-
cation), gave (grant) en schenking (donation).246 Hij schrijft: 

Ons iets toe te rekenen wat niet van ons is voorafgaande aan die toe-
rekening, omvat […] een gave of schenking van die zaak zelf aan ons, 
zodat ze de onze is, dankzij een terechte grond en fundament; want 
iets moet van ons zijn geworden voordat we terecht kunnen worden 
bejegend in overeenstemming met wat daartoe wordt vereist […]. 
Want betreffende het onderwerp waarover we nu spreken: de volstrekt 
heilige en rechtvaardige God rechtvaardigt niemand (dat is: Hij 

33,74; Schriftelicke Conferentie tot Delff, C3r–v.
242   Owen, Works, 5:170: “So, where there is a due foundation of it, imputation is an act 

of justice.”
243   Ibid., 5:171. Evenzo Perkins, Theologische Wercken, 694b (Gal. 3:6); Norton, Ortho-

dox Evangelist, 306. Tuckney spreekt over respectievelijk imputatio essentialis en 
imputatio cogitationis; Tuckney, Praelectiones theologicae, 212–213.

244   Owen, Works, 5:172: “And these two imputations differ in their whole kind. The one 
is a judging of that to be in us which indeed is so, and is ours before that judgment be 
passed concerning it; the other is a communication of that unto us which before was 
not ours.”

245   Burgess, Doctrine of Justification, 1:15.
246   Het woord communcation gebruikt Owen op pp. 166,172; grant op pp. 167,171,173; 

donation op pp. 167,173.
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spreekt hen niet vrij van zonde en verklaart hen niet rechtvaardig om 
hen daarna het recht en de aanspraak op het eeuwige leven te geven) 
dan slechts na de tussenkomst van een werkelijke en volledige recht-
vaardigheid, die metterdaad en volledig de gerechtigheid geworden is 
van hen die worden gerechtvaardigd; dit vindt in natuurlijke orde 
plaats voorafgaande aan hun rechtvaardiging.247

Davenant verdedigt dezelfde positie: niet slechts de gevolgen, maar de 
gehoorzaamheid zelf (ipsissima obedientia) van Christus wordt ons toe-
gerekend.248 Het voorbeeld van de zwarte Ethiopiër met een wit kleed (zie 
bij noot 215) en de vergelijking met de schooljongens gaan volgens hem 
op precies dit punt mank. Toerekening is “geen fictie van de geest, maar 
de krachtdadige verordening van God en de zeer krachtige schenking van 
de zaak zelf ”. Als Bellarminus het verschil niet wil opmerken tussen een 
fictie en de schenking van Christus’ gerechtigheid, is hij het waard om te 
verschijnen voor het huiveringwekkende tribunaal met geen andere 
gerechtigheid begiftigd dan alleen zijn eigen innerlijke gerechtigheid, 
aldus Davenant.249 Ook andere gereformeerde theologen stellen dat er 
eerst een mededeling plaatsvindt, voordat God zijn oordeel uitspreekt.250

247   Owen, Works, 5:167: “To impute unto us that which is not our own antecedently unto 
that imputation, includes also in it two things: — (1.) A grant or donation of the thing 
itself unto us, to be ours, on some just ground and foundation; for a thing must be 
made ours before we can justly be dealt withal according unto what is required on the 
account of it. (2.) A will of dealing with us, or an actual dealing with us, according 
unto that which is so made ours; for in this matter whereof we treat, the most holy 
and righteous God doth not justify any, — that is, absolve them from sin, pronounce 
them righteous, and thereon grant unto them right and title unto eternal life, — but 
upon the interveniency of a true and complete righteousness, truly and completely 
made the righteousness of them that are to be justified in order of nature anteced-
ently unto their justification.” 

248   Davenant, “De Justitia”, 364,373; ook geciteerd door Polhill, Speculum Theologiae in 
Christo, 328.

249   Davenant, “De Justitia”, 325,330: “Postremo, somniat Bellarminus, nos Christi justitia 
non aliter indui quam per cogitationem, uti in scholis pueri dicere solent, posse se 
cogitatione nigredinem cycno, albedinem corvo assignare. Sed, uti saepe dictum est, 
imputatio non fictionem cogitationis humanae denotat, sed efficacissimam Dei ordi-
nationem, et validissimam rei donationem. Si Bellarminus nolit advertere quid inter-
sit inter fictionem et donationem justitiae Christi, dignus est qui coram tremendo illo 
tribunali sistatur, non alia justitia indutus quam sui inhaerente” (330). Vgl. Polhill, 
Speculum Theologiae in Christo, 337.

250   Bijvoorbeeld Turrettini, Institutio, 2:708 (16.3.9); vgl. Hodge, Systematic Theology, 
3:145–146. Evenzo George Walker tijdens de besprekingen op de Westminster 
Assembly (Session 47, 6 september 1643), Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:51: 
“Gods judgement is allwayes according to truth and if God doe acount us soe, we are 
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Niet alleen bij de toerekening aan de gelovigen, maar ook bij de toereke-
ning van de zonden aan Christus moet er eerst een mededeling plaatsvin-
den, voordat God Christus beoordeelt en bejegent.251 Volgens Owen deelt 
God de zonden van de uitverkorenen aan Christus mee op zodanige wijze 
dat Hij daarna terecht als schuldige kan worden beoordeeld (reputed) en 
bejegend. Owen neemt dus, evenals Wotton, afstand van de visie van Pis-
cator. Anders dan Wotton acht hij het echter wel noodzakelijk en geoor-
loofd om te spreken over de mededeling van de zonden zelf aan Christus.

De opvatting van Wotton dat slechts de gevolgen van de zonden wor-
den toegerekend en niet de zonden zelf, acht Owen onjuist. Naar zijn 
overtuiging is dat een verkeerd gebruik van het begrip toerekening. De 
vergeving der zonden, rechtvaardiging, de aanneming en de vrede met 
God zijn effecten van de gerechtigheid van Christus. Deze zaken kunnen 
weliswaar aan de gelovigen gegeven worden, maar niet aan hen worden 
toegerekend.252 Naar Owens mening is de erkenning van de toerekening 
van de effecten alleen, feitelijk een ontkenning van de toerekening zelf: 
“Het blijkt dat er geen toerekening van wat dan ook kan zijn, als niet de 
zaak zelf wordt toegerekend; en men kan niet delen in de gevolgen van 
wat dan ook, als dit niet is gegrond in de toerekening van de zaak zelf.”253 
Daarbij komt, dat met zo’n minimale interpretatie van de toerekening 
zelfs de socinianen ermee in kunnen stemmen. Owen verwijst naar Sch-
lichtingius, die stelt dat het niet nodig is dat Christus’ gerechtigheid de 
onze wordt, maar het voldoende is dat zijn gerechtigheid de oorzaak van 
onze rechtvaardiging is.254 

made soe. Therfore, as we ware made sin by Adam, soe righteous by Christ. We are 
made righteous by communion of Christ’s righteousnesse, and the ground of this is 
our union with Christ.” Zie ook de verwijzingen in Wotton, De Reconciliatione, 
34–35,37 naar Ursinus, Polanus, Trelcatius en Willet.

251   Owen, Works, 5:171: “… in the phrase of the Scripture, the denomination of sinners 
followeth the imputation.”

252   Ibid., 5:175: “For, as was said, the effects of the righteousness of Christ cannot be said 
properly to be imputed unto us. For instance, pardon of sin is a great effect of the 
righteousness of Christ. Our sins are pardoned on the account thereof. God for 
Christ’s sake, forgiveth us all our sins. But the pardon of sin cannot be said to be 
imputed unto us, nor is so. Adoption, justification, peace with God, all grace and 
glory, are effects of the righteousness of Christ ; but that these things are not imputed 
unto us, nor can be so, is evident from their nature. But we are made partakers of 
them all upon the account of the imputation of the righteousness of Christ unto us, 
and no otherwise.”

253   Ibid., 5:174: “… it appeareth that there can be no imputation of any thing unless the 
thing itself be imputed; nor any participation of the effects of any thing but what is 
grounded on the imputation of the thing itself.”

254   Ibid., verwijzend naar Schlichtingius, Disp. pro Socin. ad Meisner, 250. Zie ook noot 
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Ook voor de toerekening aan Christus is het niet voldoende de toere-
kening van de effecten der zonden te erkennen.255 De toerekening van het 
gevolg alleen van de zonden (de straf), zonder de toerekening van de 
oorzaak van die straf, acht Owen onmogelijk. Christus kan slechts dan de 
straf ondergaan, als de zonden zelf Hem worden toegerekend. Owen 
vindt het daarom geoorloofd Paulus’ uitspraak dat Christus tot zonde is 
gemaakt (2 Korinthe 5:21) zo te lezen, dat er voor ‘zonde’ ‘zondaar’ gele-
zen wordt: Christus is tot zondaar gemaakt, namelijk door toerekening.256

Er is blijkbaar in de positie van Owen geen tegenstelling tussen toere-
kening enerzijds, en schenking of communicatie anderzijds. De gerech-
tigheid op grond waarvan God zondaren rechtvaardigt, is werkelijk hun 
rechtvaardigheid. En de zonden waarvoor Christus werd gestraft, waren 
metterdaad zijn zonden. Het gaat weliswaar niet om inherente gerechtig-
heid of om inherente zonden, maar wel degelijk om iets wat aan de gelovi-
gen c.q. aan Christus toebehoort. De misvatting van de rooms-katholieken 
is, aldus Owen, dat zij menen dat Gods rechtvaardiging alleen rekening 
houdt met inherente rechtvaardigheid:

Het is niet de overdracht of overgieting van de rechtvaardigheid van 
een ander in degenen die worden gerechtvaardigd, zodat zij volmaakt 
en inherent rechtvaardig zouden worden; want het is onmogelijk dat 
de rechtvaardigheid van de een in de ander zou worden overgegoten, 
om subjectief en inherent zijn eigen gerechtigheid te worden. Maar 
het is anderzijds een grote dwaling te zeggen dat daarom de gerechtig-
heid van de een niet die van een ander kan worden; dat zou een volle-
dige ontkenning van de toerekening zijn.257

Burgess stelt dat het verwijt van de rooms-katholieken steunt op de 
onterechte tegenstelling tussen werkelijke en toegerekende gerechtigheid. 
Beide zijn echter, aldus Burgess, even reëel. Het verschil tussen beide ligt 

126.
255   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 338: “… the Righteousness of Christ is not 

meerly the meritorious cause of Justification, but somwhat more; neither is it meerly 
imputed to us in the Effects, but it self, as a satisfaction, is fo far imputed to us, as to 
be the material cause of Justification.”

256   Owen, Works, 5:348.
257   Ibid., 5:173: “It is not the transmission or transfusion of the righteousness of another 

into them that are to be justified, that they should become perfectly and inherently 
righteous thereby; for it is impossible that the righteousness of one should be trans-
fused into another, to become his subjectively and inherently: but it is a great mistake, 
on the other hand, to say that therefore the righteousness of one can no way be made 
the righteousness of another; which is to deny all imputation.”
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in de wijze van mededeling: in het ene geval wordt zij zo meegedeeld dat 
zij inherent wordt, in het andere geval door toerekening.258 De medede-
ling door toerekening is blijkbaar voor de positie van Owen een medede-
ling sui generis.

3.7.4. Vergelijking van de drie posities
Na de bespreking in § 3.7.1-3.7.3. kunnen nu de drie posities worden 
vergeleken. In de visie van Wotton valt de nadruk op het derde aspect: 
God bejegent Christus alsof deze een zondaar is, maar Hij beoordeelt 
(reputat) Hem niet feitelijk als zodanig en evenmin heeft Hij Hem de zon-
den van anderen meegedeeld. Van mededeling is wel sprake als het gaat 
over de effecten van de zonden, en in die zin zou men het concept toere-
kening desgewenst kunnen hanteren. Christus deelt immers in de gevol-
gen van de zonden, omdat Hij de straf op de zonden ondergaat. Bij de 
positie van Piscator worden twee van de drie aspecten in het concept van 
de toerekening opgenomen, namelijk de beoordeling en de bejegening. 
Daaraan gaat geen mededeling van zonden vooraf. Dit houdt dan wel in 
dat Gods oordeel niet naar waarheid is. In de opvatting van Owen ten 
slotte is er van alle drie de aspecten sprake: als God de zonden aan Chris-
tus toerekent, deelt Hij deze eerst aan Hem mee, vervolgens beoordeelt 
Hij Hem met recht als een schuldige en dienovereenkomstig bejegent Hij 
Hem ook zo wanneer Hij Christus straft.259 

Het verschil tussen de toerekening van de zonde zelf en van de gevol-
gen van de zonden kan worden verhelderd met een hedendaags voor-
beeld. In een auto bevinden zich drie personen: een rij-instructeur, een 
leerling en een derde persoon. De leerling maakt een verkeersovertreding 
zodat er een ongeluk plaatsvindt waarbij alle drie de personen gewond 
raken. De gevolgen van de overtreding zijn dus op alle drie de personen 
van toepassing. De vraag is nu aan wie de overtreding wordt toegerekend. 
In de visie van Owen is de overtreding weliswaar feitelijk begaan door de 
leerling, maar wordt de overtreding aan de rij-instructeur toegerekend: 
hij draagt immers de verantwoordelijkheid voor het rijgedrag van de 
leerling. Niet slechts de gevolgen maar de overtreding zelf wordt hem 
toegerekend. De overtreding wordt hem daarbij zodanig meegedeeld, dat 
de instructeur als de overtreder wordt beschouwd en dienovereenkom-
stig wordt bejegend. In Wottons visie daarentegen wordt de overtreding 

258   Burgess, Doctrine of Justification, 2:339: “Imputed righteousnesse and inherent differ 
not in their truth and reality, one is as true and as real a righteousnesse as another, but 
in the manner of communication or participation.”

259   Evenzo Charnock, Works, 4:533: “The transferring our iniquities upon him must in 
some way precede his being bruised for them.”
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aan alle drie personen toegerekend, aangezien de gevolgen van de over-
treding aan hen allen worden ‘meegedeeld’. Volgens Piscators visie 
beschouwt de rechter een andere persoon dan de leerling als de overtre-
dende persoon, en bejegent hem daarna dienovereenkomstig. Eventueel 
zou dat ook de derde persoon kunnen zijn.

3.8. Samenvatting en conclusies
3.8.1. Samenvatting
De vraag naar de betekenis van het concept toerekening is onlosmakelijk 
verbonden met Luthers overtuiging dat God rechtvaardigt op grond van 
de vreemde, externe gerechtigheid van Christus. Volgens de katholieke 
opvatting (zoals gepresenteerd op het concilie van Trente) moet God 
eerst gerechtigheid geven en meedelen (communicare) aan de zondaar, 
voordat Hij hem als inherent rechtvaardig kan beoordelen. In de recht-
vaardiging vindt er daarom een mededeling van gerechtigheid plaats 
door instorting (infusio). Luther echter ontkent dat de inherente gerech-
tigheid in de gelovige de grond zou zijn waarop God vrijspreekt; maar 
hoe gerechtigheid, mededeling, beoordeling en toerekening dan wel 
samenhangen, is een vraagstuk dat vooralsnog bepaald niet eenduidig 
wordt beantwoord onder de protestantse theologen.

De gangbare visie in het begin van de zestiende eeuw is, dat imputatio 
en reputatio beide ‘toeschrijven’ betekenen; er is slechts dit betekenisver-
schil dat imputare wordt gebezigd voor het toeschrijven van negatieve 
zaken (ad malam partem), reputare voor het toeschrijven van positieve 
zaken (ad bonam partem). Erasmus doet in 1516 het voorstel de relatie 
tussen imputatio en reputatio anders te duiden. Reputare vat hij op als 
beoordelen, imputare als de erkenning dat een rekening is betaald (accep-
tum ferre). Deze duiding verschilt in twee belangrijke opzichten van de 
gebruikelijke visie: ten eerste vervalt de voorwaarde dat de imputatio met 
de werkelijkheid overeen moet stemmen; imputare is immers geen (al of 
niet waarheidsgetrouw) oordeel, maar een (civiel-juridische) handeling. 
Ten tweede identificeert Erasmus de imputatio met de acceptilatio, een 
concept afkomstig uit het Romeinse recht. Een acceptilatio is een imagi-
naire betaling (solutio imaginaria) – een verbale handeling van de schuld-
eiser waarin hij uitspreekt dat de schuld is voldaan, echter zonder dat er 
een (volledige) betaling heeft plaatsgevonden.

De invloed van Erasmus’ omschrijving op de protestantse theologie is 
enerzijds groot, anderzijds partieel. Zijn invloed is er groot, aangezien de 
gedachte er brede aanvaarding vindt dat Gods toerekening niet een oor-
deel naar waarheid is, maar integendeel – als God rechtvaardigt, 
beschouwt en bejegent Hij iemand als rechtvaardig die het juist niet is. De 
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invloed van Erasmus is tegelijk ook partieel, omdat de identificatie van 
imputatio en acceptilatio slechts door zeer weinigen wordt overgenomen. 

De definitie van de toerekening vraagt om hernieuwde bezinning als 
rond het jaar 1600 zowel Socinus als Arminius zich aansluiten bij de 
omschrijving die in de gereformeerde theologie gebruikelijk is. Socinus’ 
kritiek is dat de algemeen aanvaarde duiding van de toerekening de vol-
doening door Christus overbodig maakt: als God ons kan vrijspreken 
zonder dat zijn oordeel naar waarheid moet zijn, heeft Hij voor die vrij-
spraak de gerechtigheid van Christus niet nodig. Socinus is zodoende 
iemand die de acceptilatio aanvaardt en in zijn rechtvaardigingsleer 
incorporeert. Arminius stelt dat God op grond van Christus’ offer de 
geloofsgehoorzaamheid van de mens beschouwt als wat het niet is, name-
lijk als volmaakte gehoorzaamheid. Voor zijn opvatting dat imputatio 
gelijk is aan gratiosa aestimatio sluit hij eveneens aan bij de gebruikelijke 
betekenis van toerekening. Diverse remonstranten, onder wie Bertius, 
aanvaarden bovendien het concept van de acceptilatio. 

Om het socinianisme en arminianisme te kunnen bestrijden, ver-
schuift in de gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw de bete-
kenis van het concept imputatio aanzienlijk. De aanvankelijk breed 
aanvaarde mening dat in de toerekening God anders beoordeelt dan de 
werkelijkheid is, wordt nu losgelaten. Men erkent dat de reputatio met de 
werkelijkheid moet overeenkomen en dat Gods oordeel als waar moet 
kunnen worden aangemerkt. Dit roept opnieuw de vraag op naar de 
plaats van de mededeling van de gerechtigheid aan de gelovige: blijkbaar 
moet er een mededeling van gerechtigheid hebben plaatsgevonden om 
iemand als rechtvaardig te kunnen beoordelen. Over het karakter van 
deze mededeling verschillen de meningen echter. Sommigen (zoals 
Anthony Wotton) aanvaarden de rooms-katholieke gedachte dat het 
moet gaan om de mededeling van de gevolgen. Anderen (zoals John 
Owen) wijzen die mening radicaal af en stellen dat het een eigensoortige 
vorm van mededeling betreft, namelijk mededeling door toerekening. 

Binnen de protestantse theologie van de zeventiende eeuw kunnen 
zodoende, globaal gesproken, drie posities worden onderscheiden: die 
van Piscator, Wotton en Owen. De visie van Piscator is gemeengoed in de 
zestiende eeuw; de visie van Wotton is aanwezig bij arminianen en neo-
nomianen en de opvatting van Owen treft men aan onder gereformeerde 
theologen.

In de opvatting van Wotton gaat het bij mededeling altijd om iets dat 
inherent eigen wordt aan de gelovige of aan Christus. Aangezien Chris-
tus’ gerechtigheid niet inherent eigen kan worden aan de gelovige, en de 
zonden niet inherent Christus’ eigen zonden kunnen worden, wijst Wot-
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ton de opvatting af dat de zonde zelf c.q. de gerechtigheid zelf wordt toe-
gerekend. In plaats daarvan stelt hij dat de gevolgen, effecten en vruchten 
worden toegerekend. Zo worden aan de gelovige de vruchten van Chris-
tus’ gerechtigheid meegedeeld, namelijk rechtvaardiging en heiligma-
king. Aan Christus wordt niet de zonde zelf toegerekend, maar alleen de 
straf, als het gevolg van de zonde.

In de loop van de zeventiende eeuw komen veel gereformeerde theo-
logen tot een visie op de toerekening (hier benoemd als de positie van 
Owen) waarin zij geen beoordeling zonder mededeling willen (contra 
Piscator), maar evenmin een beoordeling die afhankelijk is van wat 
intrinsiek aanwezig is (contra rooms-katholieke theologen en Wotton).260 
De mededeling wordt erkend als onmisbaar deel van de toerekening, 
maar de meegedeelde zonde c.q. gerechtigheid blijft extrinsiek. De beoor-
deling (reputatio) vindt plaats naar waarheid (secundum veritatem).

De verschillende visies op de invulling van het concept toerekening 
kunnen samenvattend als volgt worden geschematiseerd:

Toerekening 
(imputare)

Vázquez, 
Estius, 

Bellarminus 

Pisca-
tor

Socinianen / 
Arminianen

Wotton Owen

Mededeling 
(communicare)

Meegedeelde 
wordt 

intrinsiek

gevolgen van 
zonde / 

gerechtigheid

+ - + + -

Meegedeelde 
blijft extrinsiek

zonde /  
gerechtigheid 

zelf

- - - - +

Beoordeling 
(reputare)

Naar waarheid + - - + +
Niet naar waarheid - + + - -

Bejegening 
(afficere, 
tractare)

+ + + + +

3.8.2. Conclusies
Het concept van de toerekening speelt een uitermate belangrijke rol in de 
protestantse theologie van de zestiende en zeventiende eeuw. Merkwaardig 
genoeg is er echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de visies op de toere-
kening en de dogmahistorische ontwikkelingen van dit begrip. Uit het 
overzicht van dit hoofdstuk blijkt dat er een brede waaier aan opvattingen 

260   Zie de twee uitersten, vermeld bij noot 191 en 192.
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aanwezig is en dat de duiding van het concept ingrijpende veranderingen 
heeft ondergaan. 
1.  Het onderzoek naar de gereformeerde visie op de toerekening wordt 

reeds bijna twee eeuwen geplaagd door begripsverwarring. De ver-
warring over de toerekening blijkt bijvoorbeeld in de onhelderheid 
over de betekenis van acceptatio en acceptilatio. Baur geeft in 1838 
heftige kritiek op Grotius, maar beweert daarbij ten onrechte dat het 
niet mogelijk is de visie van Socinus als acceptilatio aan te duiden. 
Ritschl schrijft in 1870 dat het ongelooflijk is hoe bijna allen acceptatio 
en acceptilatio met elkaar verwarren, en betrekt deze kritiek ook op de 
auteurs uit de zeventiende eeuw. McGrath neemt de bewering dat er 
sprake is van een grote verwarring over, als hij stelt dat veruit de 
meeste protestantse theologen geen onderscheid maken tussen accep-
tatio en acceptilatio. De werkelijkheid is echter dat ongeveer alle 
zeventiende-eeuwse gereformeerde auteurs stellen dat er in de recht-
vaardiging wel een daad van aanvaarding (acceptatio) is, maar niet van 
acceptilatio, aangezien God niet rechtvaardigt zonder (onvolledige) 
betaling. De onterechte kritiek van Baur, Ritschl en McGrath laat zien 
dat beide begrippen in de secundaire literatuur te vaak worden ver-
ward, terwijl de zeventiende-eeuwse schrijvers een nauwkeurig onder-
scheid tussen beide begrippen aanbrengen.

2.  Veel studies over de invloed van Erasmus op de toerekening in de pro-
testantse theologie zijn onjuist en onvolledig. Erasmus’ invloed bestaat 
vooral hierin, dat volgens zijn visie de toerekening wordt beschouwd 
als een oordeel van God dat juist niet overeenkomstig de werkelijk-
heid is. Dit punt is in de secundaire literatuur tot nu toe onbenoemd 
gebleven. De gedachte dat zijn duiding van de toerekening als accepti-
latio een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan de reformatorische 
doorbraak moet als onjuist worden afgewezen: het gebruik van het 
concept acceptilatio is zeer zeldzaam onder protestantse schrijvers van 
de zestiende eeuw, terwijl anderzijds de identificatie van imputatio en 
acceptilatio ook onder katholieke auteurs te vinden is.

3. De discussies in de zestiende en zeventiende eeuw over de toereke-
ning gaan over de relatie van toerekening tot mededeling en beoorde-
ling. In die visie van Piscator sluit toerekening mededeling uit, met als 
gevolg dat Gods de mens anders beoordeelt dan hij metterdaad is. In 
de visie van Wotton vindt er wel een mededeling plaats, die intrinsiek 
het eigendom van de betreffende persoon wordt; maar het betreft 
slechts de mededeling van effecten. Ook in de visie van Owen vindt er 
mededeling plaats, maar dan zodanig dat het meegedeelde extrinsiek 
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blijft. Hier betreft het niet slechts de mededeling van de effecten, maar 
van de zonde of gerechtigheid zelf.

4. De discussies met socinianen en arminianen leiden ertoe dat de meest 
gangbare gereformeerde visie in de zeventiende eeuw op de toereke-
ning (de positie van Owen) aanwijsbaar anders is dan wat in de zes-
tiende eeuw breed aanvaard was (de visie van Piscator). Deze conclusie 
is van betekenis voor het vervolg van deze studie. De grote diversiteit 
in opvattingen en de aanzienlijke verschuivingen gedurende de zes-
tiende en zeventiende eeuw doen vermoeden dat er in de antinomi-
aanse discussie geen eenduidige, gedeelde opvatting is over de 
toerekening. Gegeven het feit dat men in de genoemde eeuwen 
gewoon is a-historisch te lezen, is de kans aanzienlijk dat bijvoorbeeld 
een auteur aan het einde van de zeventiende eeuw zich beroept op 
zestiende-eeuwse schrijvers die de visie van Piscator op de toereke-
ning hanteren, zonder dat hij dat gegeven onderkent en erkent.261

261   Over de neiging tot exponere reverenter, zie Van Asselt, Reformed Thought on Free-
dom, 24–27; Beck, “‘Expositio Reverentialis’”, 132–133. De Campos vermeldt Burgess 
als één van de weinigen die blijk geven van “historical sensibility”, de Campos, “Pis-
cator and Doctrine of Imputation”, 45–46. Een voorbeeld van de a-historische inter-
pretatie is te zien in de wijze waarop men Luthers uitspraak duidt dat het geloof de 
causa formalis iustificationis is; gereformeerde theologen stellen gewoonlijk dat hij 
daarmee doelde op de causa instrumentalis, zie bijvoorbeeld Davenant, “De Justitia”, 
312; Forbes, Considerationes Modestae, 1:98–101. 
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HOOFDSTUK 4 
Christus de zondaar?

4.1. Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen 
gedurende de zestiende en de zeventiende eeuw in de gereformeerde visie 
op de toerekening. De opvattingen konden worden gecategoriseerd aan 
de hand van drie concepten: mededeling, beoordeling en bejegening. 
Afhankelijk van de duiding van deze begrippen en de onderlinge orde-
ning blijken er binnen de gereformeerde theologie drie posities te onder-
scheiden – die van Piscator, van Wotton en van Owen. In dit hoofdstuk 
worden de drie basisconcepten van de toerekening, namelijk mededeling, 
beoordeling en bejegening, ieder afzonderlijk besproken. Op grond van 
deze analyse kan per basisconcept worden bezien of het gereformeerde 
antinomianisme binnen een van de genoemde drie posities past, of als 
een afzonderlijke positie moet worden aangemerkt. Daarna komt de visie 
van Witsius aan de orde en hoe hij poogt te bemiddelen.

Eerst wordt, in aansluiting bij de uitkomst van hoofdstuk 3, onder-
zocht welke verschillende visies er zijn op de mededeling (communica-
tio). Sommigen (zoals Wotton en Baxter) erkennen alleen een dusdanige 
mededeling dat hetgeen wordt meegedeeld, inherent en intrinsiek aan-
wezig wordt in degene aan wie het wordt meegedeeld; anderen (zoals 
Owen) erkennen daarnaast ook een mededeling waarbij het meegedeelde 
extrinsiek blijft. Wat deze verschillen betekenen voor de mededeling van 
de zonden aan Christus wordt in § 4.2. besproken.

Het tweede onderdeel gaat in op de beoordeling (reputatio). In de 
zeventiende eeuw zijn eigenlijk geen voorstanders meer te vinden van de 
opvatting van Piscator, dat Gods beoordeling anders is dan de werkelijk-
heid. De vraag is dan (gegeven dat God oordeelt naar waarheid) of Hij 
Christus wel of niet als een zondaar beoordeelt. De verschillen over de 
beoordeling zullen blijken samen te hangen met de verschillen over de 
mededeling. De kwestie van de beoordeling wordt in § 4.3. besproken.

Het derde onderdeel gaat over de bejegening (§ 4.4.). Alle betrokke-
nen zijn het erover eens dat toen God Christus strafte, Hij Hem beje-
gende als een zondaar. Er is echter verschil van mening over de vraag of 
dit “als” moet worden beschouwd als een realis of als een irrealis. Straft 
God Zijn Zoon omdat deze een zondaar is of alsof deze een zondaar is? 
Vervolgens komt, zoals gezegd, de positie van Witsius aan de orde en zijn 
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bemiddelsingspoging (§ 4.5.). Ten slotte bevat § 4.6. een samenvatting en 
enkele conclusies.

4.2. Toerekening en mededeling
In de positie van Owen wordt de opvatting onderschreven dat de zonden 
aan Christus worden meegedeeld. Owen onderscheidt de mededeling 
door toerekening van de mededeling door instorting; hetgeen wordt toe-
gerekend, wordt dus niet zodanig meegedeeld dat het inherent iemands 
eigendom wordt. De mededeling die in de toerekening plaatsvindt, acht 
Owen een mededeling sui generis. De overdracht (translation) die in de 
toerekening plaatsvindt, is geen overgieting (transfusion), ook geen ver-
plaatsing (transfer), maar een overschrijving (transcription).1

Owen bespreekt uitvoerig de toerekening van de zonden aan Chris-
tus.2 De zonde als iets inherents kan nimmer op een ander worden over-
gedragen.3 De gedachte dat dankzij de toerekening van de zonden aan 
een ander de zondaar ophoudt een zondaar te zijn, acht Owen onmoge-
lijk. In dat geval zou de gehele gedachte van de toerekening omver wor-
den geworpen: Christus zou dan immers niet voor onze zonden hebben 
kunnen lijden, omdat vanwege de overdracht er niet meer zou kunnen 
worden gesproken over ónze zonden.4 Onze zonden kunnen niet zodanig 
aan Christus worden toegerekend dat zij in subjectieve zin zijn zonden 
zouden worden. Een fysieke overdracht (translation or transfusion) van 
de zonde is in natuurlijke en geestelijke zin onmogelijk.5 Zonde is een 

1   Owen, Works, 5:169 voor transcription; ibid., 5:178 voor transfer; ibid., 5:201 voor trans-
fusion. Zie ook ibid., 5:353.

2   Als een zonde wordt toegerekend aan de zondaar zelf, is er uiteraard geen mededeling 
nodig die aan de beoordeling (reputation) voorafgaat: Owen, Works, 5:166–167. Evenzo 
Garissoles, De imputatione explicatio, 246: “Imo necessarium est, ut non commiserit; 
alioqui non jam alienum, sed suum peccatum ei imputaretur; nec diceretur haberi 
eodem loco, ac si commisisset.”

3   Zie noot 24.
4   Owen, Works, 5:201: “To imagine such an imputation of our sins unto Christ as that 

thereon they should cease to be our sins, and become his absolutely, is to overthrow that 
which is affirmed; for, on that supposition, Christ could not suffer for our sins, for they 
ceased to be ours antecedently unto his suffering.” Evenzo Van Mastricht, Theoreti-
ca-practica Theologia, 1:620 (5.18.27): “… si peccatorum nostrorum maculam a nobis in 
se ita traduxisset, ut nos ab ei penitus liberasset, ut peccata non amplius sint nostra; sed 
Christi: tum non pro nobis; sed pro propriis peccatis, satisfecisset.”

5   Owen, Works, 5:202: “… neither so will the personal sin of one, as inherent in him, ever 
come to be the personal sin of another. […] Wherefore our sins neither are, nor can be, 
so imputed unto Christ, as that they should become subjectively his, as they are a trans-
gression of the preceptive part of the law. A physical translation or transfusion of sin is, 
in this case, naturally and spiritually impossible.” Evenzo Flavel, Works, 3:582.
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overtreding van de wet van God, en is daarmee geen materie maar een 
handeling. Owen wijst dus de reïficatie van de zonde nadrukkelijk af.6

4.2.1. Mededeling van schuld in de positie van Owen
De opvatting van Owen dat zonde wel kan worden toegerekend maar niet 
kan worden overgeheveld, heeft te maken met het eigene van de zonde. 
Zonde is geen substantie die kan worden verplaatst of ingegoten, maar 
een morele handeling met diverse aspecten en gevolgen. De mededeling 
als onderdeel van de toerekening is volgens Owen van een gewone mede-
deling onderscheiden, omdat het gaat over mededeling van zonde. De 
kritiek van Bellarminus op de toerekening is volgens Owen onterecht, 
omdat de kardinaal een ongedifferentieerd begrip van mededeling han-
teert.7 Alle onterechte kritiek op de toerekening wordt, naar Owens 
mening, veroorzaakt doordat men het kenmerkende karakter van de 
mededeling door toerekening niet onderkent. 

Wat wordt er in de toerekening van de zonde meegedeeld, zodanig dat 
er wel van een werkelijke mededeling sprake is maar toch de zonde 
extrinsiek blijft? Voor een antwoord op die vraag moeten volgens veel 
gereformeerde theologen vier facetten van de zonde worden onderschei-
den: overtreding, smet, schuld en straf.8 Een overtreding (fault) is een 
daad waarin de norm van de wet wordt geschonden.9 Deze daad bewerk-
stelligt twee zaken: smet (macula) en schuld (reatus).10 Vanwege deze 

6   Over het gevaar van reïficatie van de zonde, zie Garcia, “Imputation as Attribution”, 421: 
“It is unquestionably the case that explanations and defenses of the concept of imputa-
tion frequently treat sin and righteousness as ‘things’.”

7   Owen, Works, 5:197: “And the main argument he and others insist upon is this, — that 
if our sins be imputed unto Christ, as unto the guilt of the fault, as they speak, then he 
must be polluted with them, and thence be denominated a sinner in every kind. And 
this would be true, if our sins could be communicated unto Christ by transfusion, so as 
to be his inherently and subjectively; but their being so only by imputation gives no 
countenance unto any such pretence.”

8   Overigens kent volgens Owen het Hebreeuws deze onderscheidingen niet, en worden 
elk van deze concepten met asham aangeduid, ibid.: “The Hebrews have no other word 
to signify guilt or guilty but asham; and this they use both for sin, the guilt of it, the 
punishment due unto it, and a sacrifice for it.” Vgl. Garissoles, De imputatione explica-
tio, 247: “Neque ignotum est in Scripturis peccandi verbo aliquando significari reatum 
ex peccato consequentem, secundum illam loquendi rationem, qua ponitur antecedens 
pro consequente.”

9   Burgess, Doctrine of Justification, 1:141; Owen, Works, 5:202; Flavel, Works, 3:584–585.
10   Burgess, Doctrine of Justification, 1:22,143; 2:277: “Divines do acknowledge two things 

in every sinne, the macula, or filth, and the reatus, the guilt” (1:143). Rutherford, Tryal 
and Triumph, 173: “The guilt of sin, and sin it self, are not one and the same thing, but 
far different things; […]. There be two things in sin very considerable: 1. Macula, the 
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smet en schuld blijft de zonde in zekere zin voortbestaan, ook als de han-
deling als zodanig reeds lang beëindigd is.11 Omdat de wet van God heilig 
is, is de overtreding ervan een smet; Leydecker spreekt dan ook over de 
“besmetting der zonde” en over “leelijkheid, verkeertheid, onreinigheid, 
verdorventheid, en vuiligheid”.12 Deze smet is het morele aspect van de 
zonde, en strijdig met de heiligheid van God. 

Er is echter ook een juridisch aspect aan de zonde, gezien de relatie 
van de zonde tot de rechtvaardigheid van God.13 Hier komen de concep-
ten van schuld en straf in het vizier. De wet verbindt namelijk straf aan 
elke overtreding. De overtreding maakt de zondaar strafbaar (obnoxi-
ous).14 Deze verbintenis tot straf na overtreding wordt als schuld aange-
duid.15 De schuld is daarmee een intermediair tussen zonde en straf: ze 
vloeit voort uit de zonde en leidt tot de straf.16 

De schuld, als de relatie tussen zonde en straf, kan vervolgens op twee 
manieren worden omschreven: wie de wet overtreedt, ontvangt de ver-
plichting om straf te ondergaan (obligatio ad poenam) en kan tot straf 
worden veroordeeld (ordinatio ad poenam).17 Rutherford en Van Mas-
tricht duiden deze twee aspecten respectievelijk aan als potentiële en 

blot, defilement, and blacknesse of sin; which, I conceive, is nothing but the absence 
and privation of that moral rectitude, the want of that whitenesse, innocencie, and 
righteousnesse which the holy and clean Law of the Lord requireth to be in the actions, 
inclinations and powers of the soul of a reasonable creature […]. 2. There is the guilt 
of sin […] according to which, the person is liable and obnoxious to eternall punish-
ment.”

11   Burgess, Doctrine of Justification, 1:143–146,148; Polhill, Speculum Theologiae in 
Christo, 362: “transit actus, manet reatus.”

12   Leydecker, Verborgentheid, 191.
13   Burgess, Doctrine of Justification, 1:145,147; Leydecker, Verborgentheid, 193.
14   Owen, Works, 5:197–200.
15   Ibid., 5:199,200: “Guilt, in the Scripture, is the respect of sin unto the sanction of the 

law, whereby the sinner becomes obnoxious unto punishment” (200). Vgl. Jacomb, 
Romans, 490; Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:344 (4.2.7); de Moor, 
Commentarius, 3:135. Evenzo Williams, “Gospel-Truth”, 3:10: “… the guilt of our sins; 
which is that respect of sin to the threatning of the law, whereby there is an obligation 
to bear the punishment.”

16   Rivet et al., Synopsis of a Purer Theology, 1:392–393 (16.21): “Reatus […] est relativum 
quid, inter peccatum et poenam medium, nempe respectus ille quo peccator per pec-
catum suum a Deo avertitur et ad poenam obligatur atque ordinatur.” Vgl. Van Mas-
tricht, Theoretica-practica Theologia, 1:344 (4.2.7): “Est ergo reatus medium quid, inter 
culpam et poenam: ex culpa enim oritur, et ad poenam ducit.” Owen, Works, 5:199: “… 
the guilt of it is nothing but its respect unto punishment from the sanction of the law.”

17   Leydecker, Verborgentheid, 192: “De schuld nu word aangemerkt 1. of als een straf-
weerdigheid, wegen de Goddelijke geregtigheid / Rom. 1:32. 2. Of als een dadelijke 
verbintenis tot een dadelijke straffe, Rom. 1:18.”
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actuele schuld (reatus potentialis et actualis).18 Davenant spreekt over 
intrinsieke verdienste en extrinsieke verordinering.19 Volgens hem is dit 
onderscheid ook te vinden bij veel middeleeuwse auteurs zoals Johannes 
Duns Scotus (c.1266-1308), William Occam (c.1288-1348), Pierre d’Ailly 
(1351-1420), Gabriel Biel (c.1420-1495) en anderen.20 

Wat het eerste betreft: elke zonde heeft de straf als een verdienste 
(meritum), elke zonde leidt tot strafwaardigheid (dignitas poenae) en 
vloekwaardigheid (condemnabilitas).21 Deze strafwaardigheid is wezen-
lijk eigen aan de zonde, kan er niet van worden losgemaakt en kan daarom 
als zodanig ook niet worden overgedragen. Ook als zonden worden ver-
geven, blijven ze strafwaardig.22 Het tweede aspect, namelijk de veroorde-
ling om straf te ondergaan, betreft het richterlijke vonnis dat op de zonde 
volgt: de rechter zal de zondaar op grond van de overtreding schuldig 
verklaren. Over de vraag of deze veroordeling ook metterdaad op elke 
zonde volgt, verschillen de meningen. Sommigen menen dat God kan 
besluiten sommige zonden niet te straffen, terwijl anderen stellen dat 
God alle zonden metterdaad straft – hetzij aan de zondaar zelf, hetzij aan 
Christus de Borg.23 

Als er nu in de toerekening een bepaalde mededeling plaatsvindt, wat 
wordt er dan meegedeeld? De zonde als daad brengt zowel het aspect van 
smet als van schuld voort, en de schuld kent vervolgens twee facetten. Er 
zijn zodoende in totaal vijf aspecten aan de zonde te onderscheiden die 
eventueel zouden kunnen worden meegedeeld: (1) de daad van de over-
treding; (2) de smet van de zonde; (3) de strafwaardigheid (potentiële 
schuld); (4) de veroordeling (actuele schuld) en (5) de straf. 

18   Rutherford, Tryal and Triumph, 175–176,192; Van Mastricht, Theoretica-practica 
Theologia, 1:344 (4.2.7): “Prius intrinsecam poenae dignitatem Rom.1.32. posterius 
actualem ordinationem ad poenam dicit: ille reatus potentialis, a peccato inseparabilis; 
hic actualis, qui per gratiosam Dei dispensationem, si non a peccato, saltem a pecca-
tore separari potest.” 

19   Davenant, “De Justitia”, 241.
20   Ibid., die op zijn beurt de namen ontleent aan Vázquez, In Primam Secundae Thomae 

Tomus Secundus, 645–646 (206.1).
21   Owen spreekt over de dignitas poenae: Owen, Works, 5:199; De Moor over condemna-

bilitas: De Moor, Commentarius, 3:135. Burgess spreekt over desert of condemnation, 
Burgess, Doctrine of Justification, 1:22.

22   Burgess, Doctrine of Justification, 1:22: “A second thing in sinne, is the dignity and 
desert it hath of the wrath of God, and this is inseparable from any sin: if it be a sin, 
there is a desert of damnation.” Vgl. Charnock, Works, 5:436–437: “The demerit of sin 
is not taken away. […] Pardon frees us from actual condemnation, but not, as consid-
ered in our own persons, from the desert of condemnation.” Leydecker, Verborgen-
theid, 192.

23   Zie over dit punt hoofdstuk 5. 
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Voor Owen is helder dat het eerste aspect afvalt: de zondige daad kan 
niet worden overgedragen. Van de overtreding is alleen de zondaar zelf de 
werkelijke eigenaar, en het is onmogelijk de daad als zodanig over te dra-
gen op iemand anders.24 Een begane daad kan nooit meer ongedaan wor-
den gemaakt, zodat wie eenmaal een zonde heeft begaan, voor altijd een 
zondaar is.25 Hoornbeek wijst de gedachte als onmogelijk en onnodig af 
dat de zonden zelf op Christus zouden worden overgedragen: die gedachte 
is onmogelijk omdat de zonde een voorbijgaande daad (actus transiens) is 
die niet kan worden herhaald noch op de borg kan worden gelegd; onno-
dig, omdat het volstaat dat de schuld alleen wordt toegerekend.26 Hij vindt 
de antinomiaanse opvatting dan ook wonderlijk (mirum). Ook Leydecker 
wijst de zegswijze af dat de zonden zelf op Christus zijn overgebracht, en 
spreekt alleen over de schuld van de zonde.27 Flavel betoogt hetzelfde: we 
kunnen niet zeggen dat de zonde als zodanig (de overtreding van de wet) 
Christus’ eigen zonde en overtreding is geworden.28 Ook Williams wijst 
hierop: het zou een misvatting in Gods denken impliceren als de daad zelf 
op Christus zou worden overgedragen.29

Verrassend is dat volgens veel gereformeerde theologen ook het vijfde 
aspect afvalt: het is niet mogelijk dat niets meer dan de straf alleen wordt 
meegedeeld. De eenvoudigste benadering van de voldoening door Chris-
tus zou zijn, op het eerste gezicht, om te zeggen dat de zonde op geen 
enkele wijze aan Hem is meegedeeld, en dat slechts de straf (als het gevolg 
van de zonde) op Hem is overgedragen. Dit is de opvatting die bij de posi-
tie van Wotton behoort.30 Deze visie is echter voor Owen en anderen pro-
blematisch. Straf kan namelijk niet zomaar worden overgedragen, want 

24   Owen, Works, 5:202: “… sin, under this consideration, as a transgression of the precep-
tive part of the law, cannot be communicated from one unto another […]. But yet 
neither so will the personal sin of one, as inherent in him, ever come to be the personal 
sin of another.” Evenzo Rutherford, Tryal and Triumph, 182.

25   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 362: “[O]ne who hath sinned, must be perpet-
ual too, because factum infectum fieri non potest.”

26   Hoornbeek, Summa Controversiarum, 815: “Sed illud de impositis Christo peccatis 
nostris, non solis eorum poenis, praeterquam quod impossibile, quia peccatum est 
actio transiens, quae postquam abiit non reproducitur, nec realiter imponitur vadi, 
non etiam necessarium, quia sufficit, ut reatus imputetur, pro quo solvendo et expi-
ando luit.” Vgl. ibid., 823–824.

27   Leydecker, Oeffeningen, 42–44, zie tevens noot 51. 
28   Flavel, Works, 3:579–580: “We dare not say, that sin simply considered, as the very 

transgression of the law itself, as well as the guilt and punishment, became the very sin 
and transgression of Christ. […] There is no physical transfusion of the transgression 
of the precept from one subject to another: this is utterly impossible.”

29   Williams, “Gospel-Truth”, 3:11. Evenzo Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:386,392.
30   Zie hierover uitvoeriger §3.7.2 en hoofdstuk 6.
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als de straf op een onschuldige wordt overgedragen, houdt dat lijden op 
straf te zijn.31 Er moet schuld zijn, wil er sprake zijn van straf.32 Het lijden 
dat een onschuldige ondergaat, mag men niet als straf aanduiden, zoals 
Jacomb schrijft:

Ik kan niet goed inzien hoe men van Christus kan zeggen dat Hij de 
straf (in strikte zin) op de zonde gedragen heeft, als Hij niet eerst de 
schuld op zich nam. We erkennen allen dat het lijden van Christus een 
vorm van straf was; maar hoe kon zijn lijden zo zijn zonder schuld? 
Aangezien Hij geen schuld van zichzelf heeft, moet Hij worden 
beschouwd als iemand die onze schuld op zich nam; en dan kan ver-
volgens terecht worden gezegd dat Hij straf onderging. Als er geen 
schuld op Hem had gelegen, zou Hij hebben kunnen lijden, maar Hij 
zou niet hebben kunnen worden gestraft, aangezien straf altijd nood-
zakelijkerwijs schuld vooronderstelt.33 

Om de straf over te dragen, moet dus ook de schuld van de zonde worden 
meegedeeld. Als dat niet gebeurt, is er sprake van groot onrecht, zeker als 
dat bij Christus zou zijn gebeurd.34 Aansluitend rijst de vraag welk van de 
twee aspecten van de schuld meegedeeld kan worden – de verplichting 
tot straf of de veroordeling tot straf. Het eerste aspect (de potentiële 
schuld) kan echter niet aan een ander worden meegedeeld; de strafwaar-
digheid van een zonde is zodanig aan de zondige daad verbonden, dat  
de strafwaardigheid evenmin als de daad aan een ander kan worden  

31   Ferguson, The Interest of Reason in Religion, 410: “’Tis a thing utterly unintelligible 
how Christ could be made sin for us, and have our punishment transferred to him, 
without a previous imputation of Sin, and the derivation of its Guilt upon him.”

32   Owen, Works, 5:201: “… if punishment be not for guilt, it is not punishment.” Ibid., 
5:204: “There can be no punishment but with respect unto the guilt of sin personally 
contracted or imputed. It is guilt alone that gives what is materially evil and afflictive 
the formal nature of punishment, and nothing else.” Zie ook ibid, 10:598; vgl. Te Velde, 
Paths Beyond Tracing Out, 195.

33   Jacomb, Romans, 490: “And indeed I do not well see how he could be said to bear the 
punishment of sin (that being strictly taken), if first he should not take its guilt: We all 
grant Christ’s sufferings to be penal, but how could they have been so without guilt? 
Therefore having no guilt of his own, he must be look’d upon as assuming ours, upon 
which he might be said properly to undergo punishment. Had no guilt lain upon him 
he might have suffered, but he could not have been punished (punishment always 
necessarily presupposing guilt).”

34   Rutherford, Tryal and Triumph, 191–192: “… Jesus Christ did never any sinfull fact, as 
he [Crisp] also confesseth, then Christ was punished for sin, and yet was never guilty 
of sin, this must be the greatest unjustice in the world to punish a man for sin, alto-
gether free of the guilt of sin.”
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meegedeeld.35 Wat echter wel overdraagbaar en mededeelbaar is, is de 
actuele schuld, de veroordeling.36 Het is daarom mogelijk de schuld van 
de zonde aan iemand toe te rekenen, en die persoon vervolgens als een 
schuldige te straffen.37 Wanneer dit plaatsvindt, wordt die ander veroor-
deeld, en niet de zondaar zelf.

Deze visie op de verhouding van zonde, schuld en straf heeft uiteraard 
consequenties voor de definitie van straf. Volgens de hier geschetste visie 
is er alleen sprake van werkelijke straf als er voorafgaande aan de strafvol-
trekking een mededeling van de actuele schuld (dus van de veroordeling 
tot de straf) heeft plaatsgevonden. De vraag naar de definitie van straf zal 
in hoofdstuk 6 aan de orde komen. 

De vraag blijft ten slotte over of de smet van de zonde overdraagbaar 
is. De smet van de zonde staat in relatie tot de heiligheid van God. Zoals 
de schuld van de zonde God door zijn rechtvaardigheid tot veroordeling 
van de zonde brengt, zo brengt de smet van de zonde God door zijn hei-
ligheid tot afkeer van de zonde.38 Indien de smet van de zonde aan Chris-
tus is meegedeeld, volgt daaruit dat God, vanwege zijn heiligheid, een 
afkeer van Christus moet hebben gehad. De vraag of dit inderdaad zo kan 
en moet worden gesteld, speelt in de antinomiaanse discussies een grote 
rol. Deze kwestie zal in §7.7.2. aan de orde komen. 

Samenvattend: volgens de positie van Owen is de mededeling die in 
de toerekening plaatsvindt, geen mededeling van de zonde in alle aspec-
ten, maar slechts een mededeling en overdracht van de actuele schuld. De 
zonde als daad, als smet en als potentiële schuld wordt niet overgedragen 
en behoort blijvend aan de zondaar zelf toe. Wat wordt meegedeeld blijft 
extrinsiek, omdat het slechts de schuld van de zonde betreft. 

De discussie en verwarring over de mededeling hebben niet zelden te 
maken met verschil van mening over wat zonde is. In de rooms-katholieke 
traditie wordt door bijvoorbeeld Vázquez en Bellarminus de schuld als de 

35   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 362. Zie ook noot 22.
36   Burgess, Doctrine of Justification, 1:22,143; Van Mastricht, Theoretica-practica Theolo-

gia, 1:344 (4.2.7). (zie noot 19). Evenzo Flavel, Works, 3:580; Stillingfleet, “Two Dis-
courses”, 3:386–387; de Moor, Commentarius, 3:135. Ames, Medulla, 58 (1.12.4): 
“Reatus iste non est forma peccati, sed affectio, vel adjunctum ejus consequens, partim 
separabile, et partim inseparabile.”

37   Owen, Works, 5:200: ‘That, therefore, which we affirm herein is, that our sins were so 
transferred on Christ, as that thereby he became asham, hypodikos tooi theooi, ‘reus’ 
— responsible unto God, and obnoxious unto punishment in the justice of God for 
them. He was ‘alienae culpae reus,’ — perfectly innocent in himself; but took our guilt 
on him, or our obnoxiousness unto punishment for sin.”

38   Ibid., 5:204; Leydecker, Verborgentheid, 191.
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essentie van de zonde aangemerkt (reatus est forma peccati).39 Als dan vol-
gens de protestanten de schuld van de zonde op Christus is overgedragen, 
is daarmee naar de mening van Vázquez en Bellarminus noodzakelijk de 
zonde zelf op Hem zijn overgebracht, zodat Hij formeel een zondaar gewor-
den is – een gedachte die de protestanten verontwaardigd bestrijden. 

4.2.2. Mededeling van schuld bij de antinomianen
Hoe spreken de antinomianen in de gereformeerde traditie over de mede-
deling als een aspect van de toerekening? Het is niet eenvoudig de antino-
miaanse visie adequaat weer te geven. Meerdere theologen beklagen zich 
over de dubbelzinnigheid en de onduidelijkheid van de antinomianen. 
Tegelijk is duidelijk dat voor veel critici van het antinomianisme het pro-
bleem voor een belangrijk deel ligt in de opvattingen over de mededeling.

Volgens Williams stelt Crisp dat de zonden niet door toerekening 
maar door instorting op Christus zijn overgebracht, waardoor Hij inhe-
rent een zondaar geworden is.40 De antinomianen beschouwen de zonde 
die als een materiële substantie die van de zondaar op Christus wordt 
overgebracht. De zonde is als een fysieke last die van de zondaar wordt 
afgenomen en op Christus wordt gelegd.41 Deze overdracht heeft volgens 
de antinomianen (aldus Williams) plaatsgevonden toen Jezus aan het 
kruis hing, en in het bijzonder tijdens de drie-urige duisternis op Golgo-
tha.42 Christus heeft daar en toen de zonden zodanig vernietigd en weg-
gedaan, dat de zonden voorgoed zijn verdwenen en de uitverkorenen dus 

39   Over de middeleeuwse achtergrond van deze definitie van schuld, zie Rivet et al., 
Synopsis of a Purer Theology, 1:393n10; Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, 3:152. Vgl. 
ook Owen, Works, 5:201: “… for it is [in their view] the guilt of sin that makes any one 
to be truly a sinner.” Aansluitend verwijst Owen naar Bellarminus, Disputationes, 
6:228 (2.7). Voor kritiek op de identificatie van zonde en schuld, zie ook Burgess, Doc-
trine of Justification, 1:22. Zie tevens de citaten bij noot 36 en 138. Sommige gerefor-
meerde theologen nemen de omschrijving reatus est forma peccati weliswaar over, 
bijvoorbeeld Scharpius, Cursus Theologicus, 1:449–450: “Forma peccati […] est reatus 
seu obligatio ad poenam.” Hij nuanceert zijn eigen opvatting echter: ibid., 1:496: 
“Denique tollitur reatus ratione imputationis, non vero ratione ipsius peccati.” Bel-
larminus schrijft de opvatting toe aan Melanchthon, zie Bellarminus, Disputationes, 
5:402–403,408, verwijzend naar diens Loci Communes van 1522.

40   Williams, “Gospel-Truth”, 3:9,11.
41   Ibid., 3:15: “[Dr. Crisp] seems to speak of sin as a positive material thing, and doth not 

distinguish between God’s laying our sins on Christ as a physical act, and as a moral 
act; and seems not to apprehend what the true notion of imputing a thing to another 
in law, in criminal cases, is. Hence, because laying a material burthen on a shoulder, is 
putting that very burthen there, he thinks God took our very sins and placed them on 
Christ: Whereas God’s laying our sins on Christ, is a moral act.”

42   Ibid., 3:30–34.
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ook niet meer als zondaars kunnen worden aangemerkt.43 Daarbij vindt 
Williams dat er in de antinomiaanse visie een paaps element zit – alsof de 
rechtvaardiging ook de smet van de zonde zou verwijderen.44

De antinomiaanse gedachte dat zonde als een materiële substantie kan 
worden beschouwd, heeft gevolgen voor de vraag wat er wordt overge-
dragen. Het is naar Williams’ mening de zonde zelf, als zodanig en in zijn 
geheel, die aan Christus wordt meegedeeld. Alle aspecten die aan de 
zonde te onderscheiden zijn, zoals de daad, de schuld en de smet gaan op 
Christus over. De antinomianen huldigen dan ook de in Williams’ opinie 
blasfemische opvatting dat niet slechts de schuld of de straf van de zonde, 
maar ook de vuiligheid (filth) en de daad (fault) van de zonden op Chris-
tus zijn overgebracht.45 De zonden zijn blijkbaar zodanig aan Christus 
toegerekend, dat Hijzelf tot een zondaar geworden is.46 

Diverse andere auteurs leveren dezelfde kritiek als Williams. Ruther-
ford maakt het verwijt dat Crisp Christus als zondaar in formele zin 
beschouwt.47 Hoornbeek geeft dezelfde mening.48 Mastricht stelt dat de 
misvatting van de antinomianen is dat niet alleen de schuld van de zonde, 
maar ook de smet (macula) van de zonde op Christus zou zijn overge-
bracht.49 Flavel beweert dat volgens de antinomianen de overtreding in 
Christus is overgegoten.50 Leydecker stelt dat de antinomianen Christus 
beschouwen als een zondaar en overtreder in eigenlijke zin:

43   Ibid., 3:vii, 20,24–30.
44   Ibid., 3:29: “Not to say what Popery is in it; as if justification did remove the filth of sin.” 

Vgl. Rutherford, Tryal and Triumph, 174.
45   Williams, “Gospel-Truth”, 3:10–12; Williams, “Postscript”, 4:519; Williams, “Man 

Made Righteous”, 4:194,204–205; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:301; Williams, 
“Answer to Report”, 4:441; Williams, “Postscript”, 4:505,511.

46   Williams, “Gospel-Truth”, 3:9; Williams, “Postscript”, 4:516–517. Thomas Edwards, 
criticus van Williams en verdediger van Crisp, wijst de beschuldiging echter van de 
hand dat Christus inherent een zondaar zou zijn geworden, Edwards, Enquiry into 
Gospel-Truth, 16,37. Dat legt hij dan als volgt uit: de zonde is niet in Christus gebracht, 
maar slechts op zijn rug gelegd, ibid., 17.

47   Rutherford verwijst naar Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:273–275, en ziet aan-
leiding op grond daarvan te concluderen dat volgens Crisp Christus inherent en for-
meel een zondaar was, Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:18.

48   Hoornbeek, Summa Controversiarum, 814.
49   Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:625 (5.18.32): “Fundamenta sententiae 

adversariae dudum in praecedentibus sunt sublata, videlicet Christum, non tantum 
reatum; sed et maculam omnium peccatorum, quae sunt in electis, in se transtulisse.” 
Zie ook ibid., 1:619–620 (5.18.27).

50   Flavel, Works, 3:578: “… that by God’s laying it on him, the sinfulness or fault itself was 
essentially transfused into him; and itself did transire subjecto in subjectum.” Vgl. ibid., 
3:580: “… by essential transfusion from subject to subject (as our adversaries fancy)”.
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Maar tot voldoening vereischen zy, dat niet alleen de schuld met de 
straffe op Christus zy overgebragt, maar dat ook de zonde zelf, of de 
ongerechtigheid met het misdryf op hem daadelyk gelegt zy, en hy 
gehouden als een overtreder. Tot deze meening verdraaienden zy de 
plaatzen, Jes LIII. 5.6. 2. Cor. 5. 21. Als of Christus anderszints dan 
door toerekening en rechterlyk oordeel een schuldenaar haad [sic] 
konnen worden, ja liever waarlyk en eigentlyk een zondaar of overtre-
der had konnen werde gezegt. [...] Waarlyk dit zyn wonderspreuken, 
die ymand vergeefs zoekt te verschoonen of te verzachten. Want hier 
geld geen verschoning, ten zy de spreekwyzen alleen van de schuld en 
straffe verstaan werden, en der zelver overmaatige raauwheid werde 
erkent. [...] dus hebben zy gesproken ‘God heeft op Christus gelegt, 
niet alleen het verdiende der zonde, en de schuld, maar ook de onge-
rechtigheid zelf, God heeft Christum alzo waarlyk een zondaar 
gemaakt, als het schepzel zelf is.’51

De vraag rijst wat de antinomianen bedoelen met toerekening. Crisp is 
daar niet geheel helder over.52 Allereerst vermeldt hij, dat hij liever de 
zegswijze gebruikt dat God de zonde op Christus legt, dan dat God ze 
toerekent. Er staat immers nergens in de Heilige Schrift dat de zonden 
aan Christus worden toegerekend, wel dat ze op Hem worden gelegd. De 
stelling dat ‘God legt de zonden op Christus’ moet worden geïnterpre-
teerd als ‘God rekent de zonden aan Christus toe’ wijst hij dan ook van de 
hand.53 Wat voor Crisp zwaar weegt, is dat Gods oordeel over iets altijd 
naar waarheid is. Gods toerekening is niets anders dan Gods vaststelling 
en conclusie over bepaalde zaken, waarbij er niet sprake kan zijn van een 
onjuiste inbeelding.54 Dat veronderstelt dat God slechts de zonden aan 
Christus kan toerekenen als de zonden ook metterdaad de zonden van 
Christus geworden zijn. God legt dan ook eerst de zonden op Christus, 

51   Leydecker, Oeffeningen, 42–43, vgl. ibid., 154.
52   Crisp geeft een uiteenzetting over het begrip toerekening in Crisp, Christ Alone Exal-

ted Ed. 1832, 1:287–291. Een kritiek op Crisps opvatting over het concept toerekening 
is te vinden bij Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:385.

53   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:287–288: “Against such reality of transacting 
sin upon Christ, there is one phrase of the apostle Paul, very much objected, and that 
is [imputing]; and hence, say some, God’s laying of iniquity upon Christ, is nothing else 
but God’s imputing sin to him. […] so that if we put this objection off as not being the 
phrase of scripture, it might be a full answer.”

54   Ibid., 1:289: “… imputing is nothing but God’s determination and conclusion that he 
passes upon things, as really and truly they are, without imagining things to be so and 
so, when indeed, and in truth, they are not so.”
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voordat Hij ze aan Hem toerekent.55 Crisp contrasteert blijkbaar de toere-
kening met de ‘feitelijke handeling’ die God verricht als Hij de zonden op 
Christus legt.56 Hij vat dus het concept toerekening op in de beperkte zin 
van alleen de beoordeling (reputatio).57 Daaraan vooraf gaat de feitelijke 
handeling van God waarin de zonde zelf wordt meegedeeld. Hoewel het 
woordgebruik van Crisp dus enigszins afwijkend is, kan niettemin wor-
den vastgesteld dat hij de structurele volgorde van mededeling, toereke-
ning en bejegening hanteert.58

Om de antinomiaanse visie op de mededeling verder te verhelderen, is 
het zinvol te letten op 2 Korinthe 5:21, waar staat dat Christus “tot zonde is 
gemaakt”.59 De gedachte vindt brede aanvaarding onder de antinomianen 
dat Paulus er feitelijk niets minder zegt dan dat Christus tot een zondaar 
geworden is. De zonden zijn, aldus Williams, volgens de antinomianen 
zodanig op Christus overgebracht, dat zij niet langer de zonden van de 
gelovigen zijn maar Christus’ eigen zonden geworden zijn. Christus stierf 
feitelijk niet voor de zonden van anderen maar voor zijn eigen overtredin-
gen.60

Inderdaad meldt Crisp met een beroep op dit vers aan zijn hoorders, 
dat zodra zij in Christus geloven, zij ophouden een zondaar te zijn en dat 
Christus wordt wat zij zijn – een afgodendienaar, een godslasteraar, een 
vervolger, een dief, een moordenaar, een overspeler, een zondig per-
soon.61 Wie over een zondaar wil spreken, moet het niet hebben over 

55   Ibid., 1:292: “And, whereas it is objected, that this word laying is expressed by the 
phrase of imputing, I answer, that it is not true; […] if sin be imputed unto him, it is 
no more but God’s determining and judging Christ to bear sin, as in deed and in truth 
he doth bear it.”

56   Crisp spreekt over “the real act” waarin de zonden worden overgedragen op Christus, 
ibid., 1:283,284,287,291,292,311,325.

57   Ibid., 1:289. “And so, for the word reckoning, what is that? You know how ordinary it 
is for men to reckon together; for accounting and reckoning are all one.”

58   Tot deze conclusie komt ook Rutherford, Tryal and Triumph, 181: “Doctor Crispe deny 
that sin was imputed to Christ at least; he cannot see, or read it in all the Scripture, yet 
he granteth the thing itself.”

59   2 Kor. 5:21: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde 
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem” (HSV). Samuel 
Crisp, zoon van Tobias Crisp, ontleent de titel van zijn geschrift aan dit vers: Crisp, 
Christ Made Sin.

60   Williams, “Gospel-Truth”, 3:13.
61   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:273: “… hast thou been an idolater, a blasphemer, 

a despiser of God’s word? a trampler upon him, a prophaner of his name and ordinances, 
a despiser of government, and of thy parents, a murderer, an adulterer, a thief, a liar, a 
drunkard? Reckon up what thou canst against thyself; if thou hast part in the Lord 
Christ, all these transgressions of thine become actually his, and cease to be thine; and 
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degene die een zondaar lijkt te zijn, maar over Christus.62 Er is dan ook, 
zegt Crisp, geen overtreder in de wereld zo groot als Christus.63 Als een 
gelovige zondigt, mag hij toch niet als een zondaar worden aangemerkt, 
omdat de overtredingen als zonden van Christus moeten worden aange-
merkt.64 De mededeling van de zonden maakt dat Christus even werkelijk 
een zondaar is geworden als wanneer Hijzelf de zonden had verricht.65 
Onze zonden werden door de overdracht (transaction) zozeer de zonden 
van Christus, dat Hij, de zondaar, stond in onze plaats en wij zijn vrijge-
sproken.66 Volgens Eaton is Christus door de toerekening geen imagi-
naire zondaar, maar een werkelijke zondaar geworden.67

Chauncy volgt dezelfde lijn. Hij stelt dat het onmogelijk is iemand de 
straf mee te delen zonder ook de schuld mee te delen – een opvatting die 
hij met Owen en anderen deelt. Alleen een schuldig persoon kan worden 
gestraft; wanneer een onschuldige lijdt, is dat geen straf maar slechts lij-
den in algemene zin.68 Maar (anders dan Owen) stelt Chauncy bovendien 
dat het onmogelijk is iemand de schuld mee te delen als die persoon niet 
formeel een zondaar is. Iemand kan in zijn optiek pas rechtmatig worden 
gestraft als hij eerst formeel tot zondaar is gemaakt.69 Chauncy neemt dan 

thou ceasest to be a transgressor, from that time they were laid upon him, to the last hour 
of thy life: so that now thou art not an idolater, a persecutor, a thief, a murderer, an adul-
terer, or a sinful person; reckon what sin soever you commit, when as you have part in 
Christ, you are all that he was, he is all that you were: 2 Cor. V. 21, ‘He was made sin for 
us, that knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him.’”

62   Ibid., 1:274: “So that if you would speak of a sinner, supposing him to be a member of 
Christ, you must not speak of what he manifests, but of what Christ was.” 

63   Ibid., 1:270–271: “… the apostle’s meaning was, that no transgressor in the world was 
such a one as Christ was.”

64   Ibid., 1:8: “Must not he be reckoned to be a sinner, while he doth sin? I answer, no; 
though he doth sin, yet he is not to be reckoned a sinner, but his sins are reckoned to 
be taken away from him. […] A man doth sin against God, God reckons not his sin to 
be his, he reckons it Christ’s.”

65   Ibid., 1:269: “… the Lord laid iniquity upon him; and this act of God’s laying it upon 
him, makes him as really a transgressor, as if he himself had actually committed it.”

66   Ibid., 1:311: “And that this transaction of our sins to Christ is a real act; our sins so 
became Christ’s, that he stood the sinner in our stead, and we discharged.”

67   Eaton, Honey-Combe, 362: “Christ by Gods imputation was made, not an imaginary 
sinner, but really a true sinner for us, and so truly and really suffered the curse of God.” 
Vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:283–284,289.

68   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:23: “...if Punishment be taken only as Suffering 
for Sin, it’s no Punishment but bare Sufferings. An innocent Person may suffer, but 
none can be punished by justice but a nocent Person.” ibid., 1:76: “… I mean, no liable-
ness to Punishment, that’s not Sin, but the Effect of it) …”

69   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:61: “If under a Law, he is not punishable but as a 
Sinner. Sin is Subjective formalis ratio poenae, Sin is subjectively the formal Reason of 
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ook geen genoegen met de visie dat de zonde slechts ten aanzien van de 
schuld aan Christus is toegerekend.70 Dezelfde mening spreekt Thomas 
Edwards (fl. 1693-1699) uit.71

Vervolgens zijn de antinomianen ervan overtuigd dat iemand slechts 
dan formeel tot een zondaar kan worden gemaakt, als de zonde zelf aan 
die persoon wordt toegerekend. Crisp verwerpt de gedachte dat alleen de 
straf op de zonde op Christus is overgedragen en benadrukt dat de zonde 
zelf op Hem is gelegd.72 Hier mag (vindt hij) niet van een metafoor 
gesproken worden, maar moet de zegswijze ondubbelzinning worden 
aanvaard, dat de zonden zelf op Hem zijn overgebracht.73 

Het blijkt dat de antinomianen kritisch staan tegenover het gediffe-
rentieerde zondebegrip zoals dat bijvoorbeeld bij Owen te vinden is. Het 
onderscheid tussen de zonde als daad, als smet, als schuld (met de ver-
dere differentiëring in potentiële en actuele schuld) en als straf maakt 
men niet.74 Crisp wijst bijvoorbeeld de onderscheiding tussen zonde en 
schuld af. Hij zegt: “Wat mij betreft, ik denk niet, zoals anderen dat doen, 
dat schuld iets anders is dan zonde; schuld zou dan een verplichting of 
een verbintenis zijn tot straf over de zonde, in plaats dat de zonde zelf weg 
en voorbij zou zijn. Schuld en zonde zijn volstrekt gelijk: waarin bestaat 
het verschil?”75 Ook Eaton wil niet weten van een nadere onderscheiding. 
Hij vindt het onderscheid tussen zonde en schuld een zinloze en curieuze 

Punishment: So that a Man must be denominated a Sinner formally, or else he is not 
punishable in any way of Justice.”

70   Ibid., 1:23.
71   Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 8: “Hence it is that sin and iniquity is said in 

Scripture, and not barely guilt, to be laid upon Christ.”
72   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:275: “As for that objection about guilt, that the 

Lord lays the guilt and punishment, but not simply the sin itself, for ought that I see, it 
is a simple one; for, you shall never find this distinction in all the scripture, that God 
laid the guilt of sin upon Christ, and not that itself.” Vgl. ibid., 1:325,353.

73   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:270,275–276,298.
74   Vgl. de kritiek op de antinomianen bij Flavel, Works, 3:578: “Error 7. They tell us, That 

by God’s laying our iniquities upon Christ, he became as completely sinful as we, and 
we as completely righteous as Christ: That not only the guilt and punishment of sin 
was laid upon Christ, but simply the very faults that men commit, the transgression 
itself became the transgression of Christ; iniquity itself, not in any figure, but plainly 
sin itself was laid on Christ.” 

75   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:275: “That you may have a little more light 
concerning this word guilt; for I know many spirits are troubled about it: for my part, 
I do not think as some do, that guilt differs from sin, as that which is an obligation or 
a binding over to the punishment of sin, rather than sin itself being past and gone. […] 
guilt and sin are all one: where lies the difference ?” Zie ook Rutherford, Tryal and 
Triumph, 169–179; Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:385.
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onderscheiding waardoor het evangelie wordt gecorrumpeerd.76 Volgens 
Burgess beweert Eaton dat God in de rechtvaardiging zowel de overtre-
ding (fault) als de schuld wegneemt: de zonde als zodanig (the form of the 
sin) wordt volledig weggenomen, zodat God geen enkele zonde meer in 
de gelovige aanwezig ziet.77 Ook de antinomiaan Richardson wijst de dis-
tinctie af, als hij Crisp tegen Stephen Geree verdedigt: zonde en schuld 
zijn onafscheidelijk. Daarom bedoelt Paulus in 2 Korinthe 5: 21 niet 
slechts dat Christus tot een offer voor de zonde geworden is. Christus kon 
alleen rechtvaardig worden gestraft als niet alleen de schuld maar ook de 
zonde (fault) op Hem was overgebracht.78 Chauncy stelt in dezelfde lijn 
dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen zonde en straf; dit ver-
band is er niet alleen op grond van een ingestelde wet, maar is een logi-
sche relatie.79 Hij wil van geen verschil weten tussen zonde en schuld; en 
ook de onderscheiding tussen potentiële en actuele schuld wijst hij 
nadrukkelijk van de hand.80

De antinomianen bedoelen blijkbaar met “de toerekening van de 
zonde zelf ” dat alle aspecten van de zonde op Christus zijn overgebracht. 
Ook de daad zelf van de zonde (fault) wordt aan Christus meegedeeld. Zij 
benadrukken dat Christus niet metterdaad zondigt, maar niettemin 

76   Eaton, Honey-Combe, 68: “… that new distinction between the guilt and the sin, 
namely, that Christ hath taken away from before his Father or out of his fathers sight, 
not the sin it selfe, but the guilt of our sins, that wee by our holy walking may take away 
the sin it selfe out of Gods sight, is the more worthily to be suspected for a corrupter of 
the Gospel; because the Gospel of Christ makes no such distinction: saying no where 
that Christ hath taken away the guilt of our sins; but saying every where, that the sin it 
selfe, and the effects and punishments thereof are taken away out of Gods sight.”

77   Burgess, Doctrine of Justification, 1:48, verwijzend naar Eaton, Honey-Combe, 39.
78   Richardson, Divine Consolations, 260: “Made him to be sin] Some understand a sacri-

fice for sin, and no more, so as the guilt and punishment shall be translated unto 
Christ, and not the fault; but is it not unequall, if not unjust and impossible, to impose 
our guilt upon Christ, and not our sin: sin and guilt are inseparable; for where there is 
no sin, there can be no guilt, therefore that our guilt might be laid on Christ, necessar-
ily our sins must after a sort be made his, and annexed unto him.” Hoornbeek verwijst 
naar deze passage, Hoornbeek, Summa Controversiarum, 815.

79   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:21: “Sin and Punishment are Relata in Logick as 
well as Law.” In tegenspraak daarmee zegt hij echter enkele pagina’s verder, ibid., 1:24: 
“…it’s Extrinsick to Sin, to suffer Punishment for Sin, and though they are relata by 
God’s Constitution that where ever there is Sin there must be Punishment, yet it’s not 
so by necessity of Nature.”

80   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:33; Chauncy, Alexipharmacon, 6–7. Zie tevens 
noot 221 in hoofdstuk 6. Chauncy bekritiseert in Alexipharmacon Stillingfleet die het 
gebruikelijke onderscheid aanvoert, Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:363.
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wordt de daad van de overtreding op Hem overgedragen.81 Bovendien 
wordt ook de smet van de zonde van Hem. Ook de afschuwelijkheid van 
de zonde is op Christus overgebracht.82 Volgens Chauncy is niet alleen de 
schuld maar ook de smet (filthiness) van de zonde op Christus gelegd, 
waardoor Hij het voorwerp werd van Gods ongenoegen en afkeer.83 Van-
uit deze opvatting over de overdracht van de zonde volgt dan ook gemak-
kelijk de gedachte dat zonde een bepaalde substantie is, die van de 
gelovigen op Christus wordt overgebracht. Crisp stelt de zonden voor als 
een zware last die God alleen kan optillen en op Christus kan leggen.84 
Van Mastricht en Williams uiten de kritiek dat de antinomianen over de 
zonde spreken als over een fysieke substantie.85

De overdracht op Christus van de zonde zelf (in alle aspecten) leidt 
Crisp tot de reeds genoemde gedachte dat dankzij de overdracht van de 
zonde op Christus de uitverkoren zondaar ophoudt zelf een zondaar te 
zijn.86 Burgess ziet parallellen tussen de antinomiaanse en de rooms-ka-
tholieke visie op de zonde. Beide groeperingen suggereren dat de schuld 
de forma peccati is, zodat, indien de schuld is weggenomen, de gehele 
zonde heeft opgehouden.87 Flavel bekritiseert de antinomianen vanwege 
de gedachte dat God de zonde in de gelovige niet meer zou haten.88

81   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:273; Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:26–
27. Edwards weerspreekt de kritiek van Williams dat volgens Crisp Christus in eigen 
persoon gezondigd zou hebben, Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 17.

82   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:57: “… though this, or that person, actually 
rebel from time to time, yet for all this, Christ hath so received gifts of the Father, that 
the loathsomeness and hatefulness of this rebellion is laid upon the back of Christ; he 
bears the sin, as well as the blame and shame of that iniquity and rebellion: so that 
though this or that person do act it, yet all the hatefulness thereof is laid upon Christ, 
and God satisfied himself in him.” Vgl. Williams, “Gospel-Truth”, 3:186.

83   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:76.
84   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:325: “Had all the creatures in the world under-

taken, with all their strength, to lay them on him, it would have broke the back of them 
all, so much as to lift a sin to lay it upon him.” Vgl. ibid., 1:72.

85   Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:620 (5.18.27): “Videntur igitur peccare 
adversarii, quod peccata considerent velut positivum quid, quod physica traductione 
alicui imponi possit.” Williams, “Gospel-Truth”, 3:15; zie bij noot 41.

86   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:8; zie noot 64.
87   Burgess, Doctrine of Justification, 1:23: “Now if it were so, that sinne and guilt, or the 

ordination of it to punishment were the same thing, there could be no sinne in the 
godly. […] But this the Author [Crisp] doth shew, that sin was so laid on Christ, that 
from that time he ceaseth to be a sinner more.” ibid., 1:50: “Both Papist and Antino-
mian agree in this, that remission of sin is quite abolishing and extinguishing of sin.” 
Voor de rooms-katholieke visie, vgl. bij noot 39. 

88   Flavel, Works, 3:574.
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Ook bij John Eaton zijn vergelijkbare opvattingen aan te treffen over 
mededeling en overdracht. Eaton weerspreekt de opvatting dat het begrip 
rechtvaardiging alleen een juridische betekenis heeft, en stelt dat het woord 
letterlijk moet worden genomen: rechtvaardig-maken. Gods toerekening is 
namelijk zo krachtig dat Hij ons werkelijk en metterdaad rechtvaardig maakt 
door de gerechtigheid van zijn Zoon.89 God maakt ons eerst rechtvaardig, 
voordat Hij ons rechtvaardig beschouwt en beoordeelt, aldus Eaton.90 Het is 
immers onmogelijk dat Gods oordeel niet in overeenstemming met de waar-
heid zou zijn.91 Dit betekent voor Eaton dat niet alleen de schuld maar ook de 
smet van de zonden uit de gelovigen moet verdwenen zijn, voordat God hen 
in genade aanziet. De gebruikelijke tweedeling dat God wel de schuld van de 
zonde wegneemt maar dat de smet van de zonde in de gelovige aanwezig 
blijft, wijst Eaton af: als die zou blijven zou ook Gods afkeer van de gelovigen 
nog blijven bestaan. Gezien Gods liefde voor de gelovigen concludeert Eaton 
dan ook dat ook de smet van de zonde uit de gelovigen verdwenen is en God 
die niet meer kan zien.92 Met wortel en tak is de zonde uitgeroeid.93

Duidelijk is dat de antinomianen de overdracht van de zonde op 
Christus een grote plaats geven in hun overtuiging. Zij zeggen dat deze 
mededeling plaatsvindt door toerekening, niet door instorting.94 De wijze 
waarop zij echter over mededeling spreken, komt heel dicht bij wat 
gewoonlijk als instorting (infusio) wordt aangeduid. In de antinomiaanse 
opvatting worden immers alle aspecten van de zonden op Christus over-
gedragen – niet alleen de straf en de schuld, maar ook de overtreding zelf 
en de smet van de zonde. De overdracht is dermate omvangrijk, dat de 
gelovige dankzij deze overdracht niet langer een zondaar is. Christus 
daarentegen is door de overdracht zondaar in formele zin geworden.

89   Eaton, Honey-Combe, 22,309–311. Eaton beroept zich voor zijn visie op Zanchi, Ad 
Ephesios, 1:244–247: “Deus (ut dictum est) neminem absolvit pronunciatve justum, 
nisi quem prius ipse, condonatis peccatis, et imputata justitia Christi, vere fecerit jus-
tum” (247).

90   Eaton, Honey-Combe, 22–23.
91   Ibid., 294–295.
92   Ibid., 64: “[A]lthough the guilt, that is, (as it is defined) the binding over to punish-

ment, and the punishment it selfe, doth not remaine, but (as they grant) is abolished 
by Juftification: yet (say these objectors) God sees the very being of the sins themselves 
in us. But seeing they themselves grant, that the loathsomnesse of sinnceis so vile and 
ugly in the sight of God, that it must be covered out of his sight before God ceaseth to 
be displeased, and angry with us …”

93   Ibid., 25,139; vgl. Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:129.
94   Zie bijvoorbeeld Edwards, noot 46 en 81.
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4.2.3. Mededeling van schuld bij de neonomianen
Het is duidelijk dat Williams en Chauncy van mening verschillen over 
het karakter van de mededeling. Aansluitend aan de bespreking van de 
visie van de antinomianen volgt in deze paragraaf de opvatting van de 
neonomianen.

Na de verschijning van Williams’ Gospel-Truth geeft een zestal inde-
pendente predikanten een verklaring uit tijdens een predikantenvergade-
ring op 17 oktober 1692, waarin zij Williams van diverse dwalingen 
beschuldigen. Hun kritiek richt zich voornamelijk op de betekenis van de 
toerekening. Zij betogen dat Williams de toerekening van Christus’ recht-
vaardigheid ontkent, en slechts de toerekening van de gevolgen (effects) 
van die rechtvaardigheid erkent. Daarmee wijkt Williams naar hun 
mening af van de Westminster Confessie en van de Grote en Kleine 
Catechismus zoals die op de Westminster Assembly zijn vastgesteld.95 Zij 
werpen hem voor de voeten dat hij aldus de fundamentele hoofdpunten 
van de protestantse leer perverteert en ondermijnt.96

Ook in boeken en pamfletten wordt Williams bekritiseerd. Chauncy 
komt in zijn Neonomianism Unmask’d (1692-1693) nogmaals met het-
zelfde verwijt, namelijk dat volgens Williams slechts de effecten van 
Christus’ rechtvaardigheid worden toegerekend.97 Chauncy beroept zich 
op het citaat van John Owen dat in het vorige hoofdstuk ter sprake kwam, 
namelijk de passage waarin hij stelt dat de toerekening van de effecten 
alleen geen werkelijke toerekening is, en een opvatting is die zelfs de soci-
nianen onderschrijven.98 De bewering van Williams dat zondaren niet 
even rechtvaardig zijn als Christus, stamt rechtstreeks van Bellarminus 

95   De verklaring van de predikanten George Griffith, Thomas Cole, Nathanael Mather, 
Isaac Chauncy, Robert Traill en Richard Taylor is opgenomen in Chauncy, Neonomia-
nism Unmask’d, 3:96–97. Zij verwijzen naar Williams, “Gospel-Truth”, 3:43–44. Taylor, 
één van de ondertekenaars, vermeldt de vergadering in Taylor, History of the Union, 
10–11. Williams verdedigt zich herhaaldelijk tegen de aanklacht dat hij slechts de toe-
rekening van de gevolgen aanvaardt: Williams, “Defence”, 3:276,434; Williams, “Man 
Made Righteous”, 4:iii–iv,87–94;192–195; Williams, “Answer to Report”, 4:452–455; 
Williams, “Postscript”, 4:479–490. 

96   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 3:97: “In this Undertaking Mr. Williams doth, as a 
seeming Antagonist to the Antinomians, and the many that he doth call so, broach his 
Anti-vangelical Principles, endeavouring to hide as may be under ambiguous Terms, 
perverting and undermining the whole Protestant Doctrin in the main fundamental 
Points of it, as they have been truly stated and hitherto maintained in the 39 Articles, 
Westminster and Savoy Confessions, the Assemblies larger ad shorter Catechism, and 
by our best Divines, ancient and modern, since the Reformation hitherto.”

97   Ibid., 2:88–89,98–102.
98   Zie noot 126, 253 en 254 in hoofdstuk 3. 
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af, aldus Chauncy.99 Volgens hem zijn de papisten, quakers, socinianen en 
arminianen allen begunstigers van de theologische opvattingen van Wil-
liams.100

Ook Thomas Edwards (fl. 1690-1699) haalt fel uit naar Williams: het 
is zo helder als de zon op de middag dat Williams de uitkomst van het 
concilie van Trente bevestigt en doet herleven, omdat hij (evenals het 
concilie) de toerekening slechts in die zin erkent dat dankzij de verdienste 
van Christus de genade ons wordt ingegoten waarmee wij onze recht-
vaardiging verdienen.101 Zoals Owen en Crisp overeenkomen, zo komen 
ook het concilie van Trente en Daniel Williams met elkaar overeen.102 Op 
helse wijze ontkent Williams volgens Edwards de verwisseling van zonde 
en rechtvaardigheid.103 Hij zou slechts de toerekening van de effecten 
erkennen, en niet de toerekening van Christus’ gerechtigheid zelf.104 
Edwards geeft Williams de waarschuwing mee, dat deze eenmaal aan de 
galg van zijn eigen spinnenwebbedenksels tussen hel en hemel komt te 
hangen.105 Lobb maakt Williams het verwijt dat deze sociniaans is gewor-
den en de persoonsverwisseling tussen Christus en de gelovige volledig 
ontkent.106 Hij somt diverse punten op waarin naar zijn mening Williams 
exact dezelfde tegenwerpingen tegen de gereformeerde opvatting maakt 
als de socinianen.107 Hoewel Williams beweert dat hij de toerekening van 
Christus’ gerechtigheid zelf (en niet slechts de gevolgen ervan) erkent, 
meldt Lobb dat hij aan de waarheid van die bewering twijfelt.108 Ook 
Mather heeft daar zo zijn bedenkingen bij: de tijd zal het leren of Wil-
liams de waarheid spreekt.109

Hoe formuleren de neonomianen zelf hun opvatting? Volgens Chau-
ncy is Wotton met zijn De Reconcilatione in 1626 de eerste neonomiaan 

99   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 2:95. Chauncy verwijst naar Owen, Works, 5:174.
100   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:24.
101   Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 18–19.
102   Ibid., 25–26.
103   Ibid., 19: “Herein lies a secret hellish rejection of het commutation of sin and Righ-

teousness.”
104   Ibid., 20–21.
105   Ibid., 19: “… our Author, unless Grace prevent, will be like to hang even between 

Heaven and Hell, and that in the Gibbet-chaires of his own Spider-web imagina-
tions.”

106   Lobb, Letter to Bates, 5–6: “For what ever you say of Christ’s satisfaction; a proper 
satisfaction there cannot be, where there is not a change of Person in a proper sense.” 
Vgl. Toon, Puritans and Calvinism, 98.

107   Lobb, Letter to Bates, 16,21.
108   Lobb, Appeal to Bishop, 31–32.
109   Mather, Righteousness of God, 18–19,72.
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in Engeland.110 Inderdaad is de positie van Wotton invloedrijk binnen het 
neonomianisme. In hoofdstuk 3 is gebleken dat volgens Wotton niet de 
zonden zelf aan Christus worden meegedeeld, maar alleen het effect 
daarvan (de straf). Volgens Baxter is imputare niets anders dan donare.111 
Deze mededeling is bij de neonomianen echter niet (zoals bij Owen) een 
zelfstandige wijze van mededeling (mededeling door overschrijving), 
maar het gaat altijd om een mededeling door overdracht (transfusio).112 
In deze opvatting wordt dus een betekenis aan toerekening gegeven die 
exact tegenovergesteld is aan die bij Piscator naar voren komt. Waar Pis-
cator met zijn vertaling van Romeinen 4:4 betoogt dat het woord toereke-
nen (imputare) niet mag worden herhaald maar het woord geven (dare) 
moet worden ingevoegd, stellen de neonomianen dat imputare niets 
anders dan schenken (donare) kan betekenen.

Opvallend is, dat de neonomiaanse opvatting over mededeling veel 
verwantschap vertoont met de antinomiaanse visie. William Sherlock 
(1641-1707) bijvoorbeeld geeft de indruk dat de overdracht van de zonde 
bestaat in een verplaatsing van een materiële substantie. Hij schrijft: “Als 
onze zonden op Christus worden overgebracht, dan zijn wij ipso facto 
onschuldig. Zijn dood kan ons dan niet verlossen - want wij zijn al 
bevrijd; maar zijn dood is dan slechts nodig om Hemzelf van de aangeno-
men schuld te verlossen. Wij worden bevrijd door de overdracht van 
onze schuld op Christus, en Christus wordt bevrijd door de straf van de 
zonde te ondergaan.”113 

Zowel antinomianen en neonomianen vatten de mededeling blijkbaar 
op als een mededeling door overgieting, niet als mededeling door over-
schrijving (toerekening). Voor de neonomianen is dat een reden om de 
toerekening van de zonden zelf aan Christus af te wijzen. Als God inder-
daad de zonden van alle uitverkorenen aan Christus zou hebben toegere-
kend, zodat ze door toerekening werkelijk de zonden van Christus 
worden, dan zou Hij voor zijn eigen zonden hebben geleden en zou God 

110   Chauncy, Alexipharmacon, 98: “… Mr. Anthony Wotton, (the first Propagator of Neo-
nom. In England, so far as I can find) …”

111   Baxter, Methodus, 3:54: “… nobis imputatam esse vel donatum in se […]; et ita nobis 
Imputatur, id est, Datur, et Adjudicatur, non simpliciter et in se, sed in effectis.”

112   Vgl. Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 7: “Therefore the commutation spoken of 
must of consequence be unto them [the neonomians] by Transfusion.”

113   Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus Christ, 128: “When our sins are transferred on 
Christ, we are ipso facto innocent, and his Death cannot deliver us, who are freed 
already, but must be only to deliver himself from this assumed guilt; we are freed by 
the transferring of our guilt on Christ, and Christ is freed by undergoing the punish-
ment of sin.”
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Hem meer haten dan een gewone zondaar – een blasfemische gedachte. 
Christus nam de zonde slechts in oneigenlijke zin op zich, namelijk in de 
betekenis dat Hij op zich nam vanwege de zonde te lijden.114 In geen enkel  
opzicht kan Christus daarom als een zondaar worden aangeduid, zo stelt 
Sherlock.115

Als de mededeling wordt gezien als een overgieting en niet als een 
overschrijving, is het begrijpelijk dat volgens de neonomianen alleen de 
gevolgen van de zonde c.q. de gerechtigheid kunnen worden meegedeeld. 
Baxter aanvaardt de toerekening slechts in de zin dat de voordelen, gevol-
gen en vruchten van Christus’ gehoorzaamheid aan de gelovigen ten 
goede komen.116 De gerechtigheid van Christus wordt ons niet gegeven 
noch wordt ons eigengemaakt in werkelijke en eigenlijke zin, maar slechts 
in de effecten.117 Niet Christus’ gerechtigheid zelf wordt toegerekend, 
maar wel de vruchten daarvan zoals wedergeboorte en rechtvaardiging.118 
Niet de zonden zelf worden aan Christus toegerekend, maar wel het 
gevolg daarvan, namelijk de straf. 

Volgens Sherlock is het onmogelijk de schuld over te dragen op een 
onschuldig persoon. Het enige dat overdraagbaar is, is de straf.119 Baxter 
vermeldt als voorbeeld daarvan een gevangene die wordt vrijgekocht: de 
gevangene ziet het geld zelf niet (dat immers aan de koning wordt gege-
ven) maar verkrijgt wel het effect van het betaalde geld, namelijk zijn 
eigen vrijlating.120 De gelovigen ontvangen evenzo wel het voordeel van 

114   Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:30–31.
115   Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus Christ, 127: “[F]or (besides that guilt cannot 

be transferred upon an innocent Person, though punishment may) I cannot under-
stand how Christ should suffer for our sins, if het guilt of our sins were transferred 
upon himself: if he died for our sins, it is plain that the guilt is accounted ours still, 
though the punishment be transferred on him […] Christ was no Sinner in any sense, 
but a Sacrifice for Sin, which differ just as much as bearing the guilt, and bearing the 
punishment of sin [cursivering in origineel].”

116   Baxter, Catholick Theologie, 2:66. Zie ook noot 148.
117   Ibid., 2:59: “Christ’s personal Righteousness, Divine or Humane, habitual, active or 

passive (as it’s called) is not given us or made ours, truly and properly in the thing it 
self, but in the effects.” Zie ook noot 111.

118   Hotchkis, Imputation of Christ’s Righteousness, 6: “In this sense to say Christs Righ-
teousness is in the saving fruit and benefit thereof confer’d upon us.” Over Hotchkis, 
zie Wallace, Puritans and Predestination, 173. Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:32: 
“It is ours, or imputed to us, so far as to be reputed the true cause of our Justification, 
Adoption, Sanctification and Glory, as our sin was the cause of his suffering and 
death.” 

119   Zie bij noot 115.
120   Baxter, Confession, 265: “Christ never communicates his Merit in its formal nature, to 

any man; but only the effects of it: He gives us his Merit, as a man gives a prisoner 
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de gerechtigheid van Christus, maar niet zijn gerechtigheid zelf. En aan 
Christus worden de zonden niet in strikte zin toegerekend, maar Hij 
ondergaat slechts de gevolgen van de zonden, als Hij de straf voor de 
zonden van alle mensen draagt.121 Deze opvatting is naar Baxters mening 
ook bij Grotius aan te treffen.122

Vanwege het fet dat zij de toerekening van de zonde en gerechtigheid zelf 
afwijzen, krijgen veel neonomianen de kritiek dat zij de toerekening volledig 
ontkennen. Zij wijzen dat echter als een onterechte beschuldiging van de 
hand. Bull bijvoorbeeld is zeer verbolgen als Thomas Tully (1620-1676) hem 
(vanwege zijn visie op de toerekening) het verwijt van socinianisme maakt.123 
Bull geeft weliswaar een uitvoerige kritiek op de rechtvaardiging door het 
geloof alleen, maar geeft niettemin het begrip toerekening een plaats in zijn 
eigen opvatting (als mededeling van de effecten).124 Als men, zegt Bull, de 
vergeving der zonden ook als toerekening wil benoemen, heeft hij daar geen 
bezwaar tegen (zolang men anderen maar niet verplicht het ook zo te zeg-
gen).125 Iets dergelijks geldt voor Baxter, die door Tully het verwijt krijgt dat 
hij de toerekening ontkent.126 Baxter bestrijdt dit verontwaardigd.127 In de 
gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw is er feitelijk niemand die 
de toerekening als zodanig ontkent – ook niet in het brede spectrum van 
opvattingen binnen de anglicaanse theologie.

1000. li. which indeed he never shewed him in it self, or gave him, but only gave it the 
King for his ransom. It was not I that Merited but Christ, and I am no further under 
it then to partake of the fruits of it.” Zie ook hetzelfde voorbeeld in Baxter, Methodus, 
3:54.

121   Baxter, Universal Redemption, 23,35,36. Voor Baxters visie op de reikwijdte van de 
verzoening, zie tevens Packer, Redemption and Restoration, 226; Boersma, A Hot Pep-
per Corn, 209–211.

122   Baxter, Methodus, 3:54.
123   Bryant, “Bull’s Doctrine of Justification”, 25, verwijzend naar Bull, Works, 4:305,314–

316. Zie ook Nelson, “Life of Bull”, 134.
124   Allison, The Rise of Moralism, 118–137; Wallace, Puritans and Predestination, 162–

164; Bryant, “Bull’s Doctrine of Justification”, 35. 
125   Na artikel 11 van de geloofsbelijdenis te hebben geciteerd, schrijft Bull, Examen Cen-

surae, 69: “Quisquis autem per Imputationem Justitiae Christi hoc tantum se voluisse 
professus fuerit, liceat ipsi per me suo loquendi modo libere uti modo ne aliis eam 
phraseologiam obtrudat.”

126   Tully, Justificatio Paulina, 117, onder verwijzing naar Baxter, Aphorismes of Justifica-
tion, 1:108–111.

127   Baxter, Justifying Righteousness, 180. Voor de visie van Baxter op de toerekening, zie 
ook Boersma, A Hot Pepper Corn, 231–232. Boersma verdedigt Baxter tegen de 
beschuldiging van Tully, zonder echter te vermelden dat bezien vanuit Tully’s eigen 
visie op toerekening (die met de visie van Owen overeenkomt) de conclusie over 
Baxter correct is.
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Dat Wotton, Bull en Baxter de toerekening van de zonden zelf aan 
Christus ontkennen, is evident. Maar geldt dit ook voor Williams? Vol-
gens zijn opponenten beperkt Williams de toerekening aan Christus tot 
alleen de straf (als gevolg en effect van de zonde), en de toerekening aan 
de gelovigen tot alleen de vruchten van Christus’ gerechtigheid. Williams 
ontkent deze beschuldiging echter.128 Hij stelt dat het onterecht is Chris-
tus een zondaar te noemen, of te zeggen dat de zonde zelf op Christus is 
overgebracht.129 Naar de overtuiging van Williams kan alleen de schuld 
van de zonde op Christus worden overgebracht, niet de zonde zelf.130 Als 
men dan toch wil spreken over de toerekening van de zonden zelf, dan 
kan dat alleen op de schuld daarvan betrekking hebben.131 De zonden 
blijven de zonden van de zondaar, en worden nooit de zonden van Chris-
tus. Het zou vreemd klinken als een gelovige zou bidden: “Vergeef ons de 
zonden van Christus!”132 Williams zoekt in de visie op de toerekening 
naar een middenweg – de toerekening impliceert niet een verwisseling 
van handelende persoon (zie daarover § 4.3.2.), maar evenmin de opvat-
ting dat slechts de effecten worden toegerekend.133 

Deze analyse van Williams’ opvattingen laat zien dat hij zeker geen 
navolger van Baxter is, als het om de toerekening gaat. Hoewel Williams 

128   Williams, “Defence”, 276,295,314,328,337; Williams, “Man Made Righteous”, ix: “If 
you ask, what in us is it, that they so exclaim against? I answer, It is, That tho’ we own 
Christ’s righteousness is truly imputed to us, yet we deny that God esteems us to have 
done and suffered what Christ did.” Williams, “Postscript”, 4:482.

129   Williams, “Gospel-Truth”, 3:8: “Error. God did not only impute the guilt, and lay the 
punishment of the sins of the Elect upon Christ; but he laid all the very sins of the 
Elect upon Christ, and that, as to their real filthiness and loathsomeness; yea so, that 
Christ was really the blasphemer, murtherer, and sinner, and so accounted by the 
Father.”

130   Ibid., 3:11: “1. To transact our very sins on Christ, as opposed to guilt, is impossible. 
For it would argue, either a mistake in the divine mind, to account him the committer 
of our sins; or a propagation of our corrupt qualities to him, which is as impossible: 
And any other way to transact sin on him, besides imputing the guilt, there is none.”

131   Ibid., 3:8; Williams, “End to Discord”, 5:12,91: “…our sins were imputed to Christ 
with respect to the guilt thereof…”

132   Williams, “Gospel-Truth”, 3:28: “Christ teacheth believers to pray for the pardon of 
sins as their own sins: ‘Forgive us our sins, Luk. xi. 4. […] It would sound strange to 
pray, ‘Forgive us the sins of Christ!’”

133   Williams, “End to Discord”, 5:101: “You see by this account, that we rise not so high 
as to say, we are accounted to do and fuffer what Christ did, and to be absolved imme-
diately by the Sentence of the Law of works; nor do we fall so low, as to intend no 
more than a mere Participation of the Effects of Christ’s Righteousness, but assert an 
Imputation of Christ’s Righteousness it self relatively to those Effects. Christ’s Right is 
applied, and his very Obedience reckoned to us, as what pleads with God for those 
Effects, and secures us against all condemning obstacles and Challenges.”
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protesteert als men beweert dat Baxter in de hel is, vertoont zijn visie op 
de toerekening meer overeenkomsten met de positie van Owen dan met 
die van Baxter.134 In Gospel-Truth en Defence of Gospel-Truth citeert Wil-
liams geen enkele maal Baxter, maar Owen tientallen malen. Er zijn dan 
ook meerdere gereformeerde auteurs die kritisch zijn over Baxter maar 
instemmend naar Williams verwijzen.135 Vooral Leydecker moet hier 
worden genoemd: Leydecker citeert Williams met instemming, terwijl hij 
uitvoerige kritiek op Baxter geeft.136

De kritiek van de antinomianen op Williams zegt daarom zeker zoveel 
over hun eigen positie als over die van Williams. In de opvatting van 
Chauncy en zijn medestanders is er pas sprake van “toerekening van de 
zonden zelf ” als de zonde niet alleen in het schuldaspect maar ook in het 
daad- en smetaspect aan Christus wordt meegedeeld. Aangezien Wil-
liams ontkent dat de zonde in alle aspecten wordt meegedeeld, beschul-
digt men hem ervan de toerekening te ontkennen en slechts de toerekening 
van de effecten te erkennen. Voor Williams betekent “toerekening van de 
zonde zelf ” dat het schuldaspect van de zonde aan Christus is meege-
deeld, en met deze interpretatie sluit hij zich aan bij wat gereformeerde 
theologen als Owen en Witsius beweren.

4.3. Toerekening en beoordeling
Behalve het aspect van de mededeling is ook het aspect van de beoordeling 
(reputatio) van cruciale betekenis in de antinomiaanse debatten. Op het eer-
ste gezicht ligt dat niet voor de hand; alle betrokkenen wijzen er immers met 
nadruk op dat Gods oordeel naar waarheid is.137 Wat kenmerkend is voor de 

134   Williams, “Defence”, 4:431: “There be of them that say publickly, Mr. Baxter is in Hell: 
I confess, I am not in all things of the same Judgment with this great Divine; never-
theless I mull say, No man I ever knew expressed so much of God’s Image, as consist-
ing in Light, Holiness, and Love.” Voor de bewering dat Williams een slaafse navolger 
van Baxter zou zijn, zie de auteurs genoemd in Van den Brink, Witsius en het antino-
mianisme, 107–109,159–161,163; tevens Toon, Puritans and Calvinism, 91.

135   Waardering voor Williams is te vinden bij Thomas Halyburton, Phillip Doddridge en 
Jonathan Edwards; zie Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 88–89. Koel-
man neemt een brief van Williams aan Baxter op in Koelman, Leere der Geesten, 
614–615.

136   Instemmende verwijzingen naar Williams geeft Leydecker, Oeffeningen, 43–44, 46,47, 
48, 49, 51, 52, 54; kritiek op Baxter is te vinden ibid., 56–62; Leydecker, Heerlykheid, 
**1r–**3r. Hij heeft zelfs de uitgave verzorgd van John Brown of Wamphray, Life of 
Justification Opened, een geschrift dat uitvoerige kritiek op Baxter uit. Leydecker geeft 
overigens ook kritiek op andere neonomianen, namelijk Bull, Sherlock en Moore: Ley-
decker, Heerlykheid, **1r–**3r.

137   Dit is zowel de mening van Eaton (noot 91) en Crisp (noot 54,171,176) als van Bull 
(noot 214), Baxter (noot 144 en 146) en Williams (noot 157).
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visie van Piscator, namelijk dat in de toerekening God anders oordeelt dan 
de werkelijkheid is, blijkt in de antinomiaanse debatten van de zeventiende 
eeuw door niemand meer te worden verdedigd. Toch zijn er grote ver-
schillen als het gaat over de beoordeling. Deze verschillen hangen samen 
met de diversiteit in de opvattingen over de mededeling.

In de beoordeling gaat het voornamelijk over de vraag of God Zijn 
Zoon als zondaar beoordeelt (§ 4.3.1.). In de antinomiaanse opvatting is 
dat inderdaad zo. Aan hun visie op de mededeling en de beoordeling ver-
binden zij de consequentie dat Jezus als de handelende persoon van de 
zonden moet worden aangemerkt (§ 4.3.2.). De achtergronden van die 
gedachte worden in § 4.3.3. naar de positie van Piscator herleid, waarna 
in § 4.3.4. de kritiek op Piscator wordt beschreven. Daarna komt in § 
4.3.5. de neonomiaanse afwijzing van de antinomiaanse verwisseling van 
handelende persoon aan de orde.

 
4.3.1. Het debat over de vraag of Christus zondaar was
De discussie over de beoordeling concentreert zich op de vraag of God 
Christus als een zondaar beoordeelt. Reeds in de zestiende eeuw klinkt de 
beschuldiging dat aan de protestantse visie de kwalijke consequentie ver-
bonden is dat Jezus inherent een zondaar was en tot een kind van de 
duivel geworden.138 Dat de protestanten inderdaad Christus als een zon-
daar beschouwen, staaft Vázquez met een concreet voorbeeld. Hij ver-
wijst naar de lutherse theoloog Matthias Flacius Illyricus, die Christus 
een zondaar en schuldenaar noemt (en daarbij naar 2 Korinthe 5:21 ver-
wijst).139 Vázquez had ook naar Luther kunnen verwijzen. Deze gaat zo 

138   Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus Secundus, 592a: “…sequeretur ipsum 
Christum esse, et dici vere peccatorem, et filium diaboli per nostra peccata: si quidem, 
quemadmodum dicunt haeretici, imputari nobis iustitiam Christi, ne puniamur, ita etiam 
imputata fuere Christo peccata nostra ut pro eis satisfaceret.” Evenzo Bellarminus, Dispu-
tationes, 6:228a (2.7). Zie voor een reactie op deze beschuldiging, Owen, Works, 5:201,354.

139   Vázquez verwijst naar Illyricus’ Antwerpse confessie (1567), Flacius Illyricus, Defensio 
confessionis, 87: “Quare verissime Christus dicitur peccator ac debitor, per potentissi-
mam Patris imputationem et suam voluntariam nostrorum peccatorum in se receptio-
nem.” Dezelfde passage bekritiseert Bellarminus, Disputationes, 6:228 (2.7). Over de 
Antwerpse confessie, zie Ilic, Theologian of Sin and Grace, 195–196. Voor de visie van 
Flacius, zie ook Flacius Illyricus, Clavis Scripturae, 1:569, waar hij 2 Kor. 5:21 als volgt 
vertaalt: “…reconciliemini Deo, qui filium suum (qui non noverat peccatum, nec 
inventus est dolus in ore eius) fecit peccatorem, ut vos fieretis iusticia Dei eo.” Flacius 
Illyricus, Glossa Compendiaria, 844 (2 Kor. 5:21): “… factus propter nos imputative, ex 
bona voluntate patris: nempe primum omnium maximus peccator …” Wellicht ver-
wijst Vázquez naar Flacius omdat deze in toenemende mate door andere protestantse 
theologen als heterodox wordt beschouwd: Ilic, Theologian of Sin and Grace, 219–228. 
Illyricus stelt dat de menselijke natuur door de zonde is tenietgedaan, zie Beck, Gisber-



-  182  -

ver dat hij Christus de grootste zondaar ooit noemt. In zijn verklaring van 
de Brief aan de Galaten (1535) schrijft Luther: “Dat hebben alle profeten 
gezien, dat de toekomstige Christus de grootste rover, moordenaar, echt-
breker, dief, tempelschender, lasteraar enzovoorts zou zijn, die door geen 
misdadiger ter wereld ooit overtroffen wordt.”140

Het antwoord op de vraag of Christus tot een zondaar geworden is, 
wordt bepaald door wat er aan Christus is meegedeeld. John Owen bij-
voorbeeld stelt dat de zonden zelf weliswaar aan Christus worden toege-
rekend, maar dat daardoor alleen de schuld aan Hem wordt meegedeeld. 
Christus kan wel de grootste schuldenaar, maar niet de grootste zondaar 
in de wereld worden genoemd.141 De beschuldiging dat Christus de groot-
ste zondaar is geweest die er ooit heeft bestaan, wijst hij resoluut van de 
hand.142 Die gedachte acht hij in strijd met het eigene van de toerekening. 
De toerekening van de zonden van anderen aan Christus veronderstelt, 
aldus Owen, dat Christus die zonden niet zelf heeft begaan. De medede-
ling vindt juist plaats omdat Christus de zonden niet in eigen persoon 
heeft verricht. De mededeling maakt alleen dan deel uit van de toereke-
ning indien iets wordt toegerekend wat voordien niet iemands eigendom 
was. Dit laat zien dat Christus juist niet een zondaar is.143

tus Voetius, 173. Vgl. de kritiek op Illyricus bij a Lapide, In Pauli Epistolas, 395 (2 Kor. 
5:21): “… peccatum, inquit [Illyricus], est substantia et forma animae nostrae.”

140   Luther, WA, 40/1:433 (Gal. 3:13): “Et hoc viderunt omnes Prophetae, quod Christus 
futurus esset omnium maximus latro, homicida, adulter, fur, sacrilegas, blasphemus 
etc., quo nullus maior unquam in mundo fuerit, Quia iam non gerit personam suam, 
Iam non est natus de virgine Dei filius, sed peccator, qui habet et portat peccatum 
Pauli qui luit blasphemus, persecutor et violentus; Petri qui negavit Christum; Davi-
dis qui fuit adulter, homicida et blasphemare fecit Gentes nomen Domini; In summa, 
qui habet et portat omnia omnium peccata in corpore suo.” Baxter, Owen en Good-
win vermelden deze uitspraak van Luther: Baxter, Justifying Righteousness, 15; Baxter, 
Scripture Gospel Defended, 1:31; Owen, Works, 5:348; Goodwin, Works, 5:128. Zie 
tevens Grensted, Atonement, 200; Packer, Redemption and Restoration, 242; Van den 
Brink, Witsius en het antinomianisme, 74. De antinomianen Eaton, Thomas Edwards 
en Chauncy citeren Luthers uitspraak instemmend: Eaton, Honey-Combe, 38,365; 
Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 9; Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:81; 
Chauncy, Alexipharmacon, 94. Zelfs de bestrijder van de antinomianen Thomas Tay-
lor stemt hier met Luther in: Taylor, Regula Vitae, 106. De uitspraak van Luther is van 
groot belang voor de vertegenwoordigers van de Finse school om hun visie op de 
participatie te staven, zie Strehle, Catholic Roots, 101n51; Mannermaa, “Justification 
and Theosis”, 29–30; Rolf, Zum Herzen sprechen, 216.

141   Owen, Works, 5:200.
142   Ibid., 5:167.
143   Ibid.: “It is therefore a manifest mistake of their own which some make the ground, 

of a charge on the doctrine of imputation. For they say, ‘If our sins were imputed unto 
Christ, then must he be esteemed to have done what we have done amiss, and so be 
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Ook de neonomianen wijzen de opvatting af dat Christus een zondaar 
is geworden. De overtuiging dat de beoordeling (reputatio) naar waarheid 
moet zijn, maakt een wezenlijk deel uit van de neonomiaanse visie. Evenals 
voor Wotton weegt dit argument zwaar voor Bull en Sherlock, en ook Bax-
ter herhaalt het veelvuldig.144 Gods oordeel is overeenkomstig de werkelijk-
heid, en Hij kan iets slechts beoordelen zoals het is. Voor Baxter zijn 
imputare en reputare zelfs vaak synonieme begrippen. Hetzelfde blijkt te 
gelden voor Wotton, die eveneens reputare en imputare als inwisselbaar 
beschouwt.145 Baxter stelt dat toerekenen niets anders betekent, dan een 
waarheidsgetrouw oordeel over onze persoon te vellen overeenkomstig wat 
we zijn; over onze daden overeenkomstig wat we hebben gedaan; en over 
wat we hebben, overeenkomstig wat we metterdaad bezitten.146 Conceptu-
eel sluiten de neonomianen zich hier zodoende aan bij de rooms-katho-
lieke theologen. Die betogen immers eveneens dat er geen verschil is tussen 
imputare en reputare. God beoordeelt de zondaar (of Christus) alleen op 
hetgeen in de zondaar (of in Christus) aanwezig is.147

In de neonomiaanse optiek impliceert mededeling altijd dat hetgeen 
wordt meegedeeld, inherent het eigendom wordt van degene aan wie wordt 
meegedeeld (zie § 4.2.). Als zij de toerekening van de zonden zelf zouden 
onderschrijven, zouden zij dus ook moeten erkennen dat Christus inherent 
een zondaar geworden is. Hier blijkt de samenhang in de neonomiaanse 
visie tussen mededeling en beoordeling: omdat God aan Christus niet de 
zonden meedeelt, kan Hij Hem ook niet als zondaar beoordelen. En omdat 

the greatest sinner that ever was;’ and on the other side, ‘If his righteousness be 
imputed unto us, then are we esteemed to have done what he did, and so to stand in 
no need of the pardon of sin.’ But this is contrary unto the nature of imputation, which 
proceeds on no such judgment; but, on the contrary, that we ourselves have done 
nothing of what is imputed unto us, nor Christ any thing of what was imputed unto 
him.” Owen weerspreekt hier Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus Christ, 128.

144   Voor de visie van Bull op dit punt, zie noot 214. Baxter, Justifying Righteousness, 
1:58–59,62,89–90,182: “God doth not repute us to have done it, seeing it is not true” 
(58); Baxter, Catholick Theologie, 2:39,66. Vgl. Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus 
Christ, 130. Voor de visie van Wotton, zie noot 224 in hoofdstuk 3. 

145   Wotton, De Reconciliatione, 30,96,152.
146   Baxter, Justifying Righteousness, 1:51; Baxter, Catholick Theologie, 2:252: “As Imputing 

sin to us, (and not Imputing it) is but to Repute, reckon or judge us sinners.” Baxter, 
Scripture Gospel Defended, 1:[ix]: “Whereas Paul meaneth nothing (and logizetai sig-
nifieth nothing) but a true accounting us to be what we are, and to have done what we 
did, and to have what we indeed have. And to impute righteousness to us, signifieth 
but truly to Repute, Account or Judge us Righteous.” Edwards geeft kritiek op deze 
passage in Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 7. 

147   Zie de kritiek op Baxter van Edwards, Enquiry into Gospel-Truth, 7: “Therefore the 
commutation spoken of must of consequence be unto them by Transfusion.”
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God onmogelijk Christus als zondaar kan beoordelen, is het ook niet 
mogelijk dat de zonden aan Hem zouden zijn meegedeeld. De toerekening 
van de zonden aan Christus betekent volgens Baxter niet dat Christus een 
zondaar was, noch dat God Hem zo beschouwde. Als dat de betekenis 
van toerekening zou zijn, ontkent Baxter dat onze zonden aan Christus 
zijn toegerekend.148 

De antinomianen daarentegen verdedigen met grote stelligheid dat 
God Christus als een zondaar beoordeelt. Dit oordeel van God is naar 
hun mening naar waarheid, want Christus is metterdaad een zondaar 
geworden. Niet alleen de schuld van de zonden maar de zonden zelf zijn 
immers volgens de antinomianen op Hem overgebracht. De zondigende 
mens houdt daarom op een zondaar te zijn, en Christus is de zondaar bij 
uitstek geworden.149 God beoordeelt Hem dan ook als zodanig, want 
Gods oordeel is naar waarheid. 

Voorstanders van de positie van Owen verschillen van mening over 
de vraag of men kan zeggen dat Christus tot een zondaar geworden is. 
Sommigen aanvaarden deze uitdrukking (bijvoorbeeld Rivet, Rutherford 
en Charnock).150 Als zij de zegswijze aanvaarden, is dat echter wel met de 
toevoeging dat Hij zondaar was door toerekening, en niet inherent.151 

148   Baxter, Universal Redemption, 67: “Christ was neither really a Sinner, nor esteemed of 
God so to be, and in that sence, sin was not imputed to him.” Vgl. ibid., 83: “He was 
made Sin, that is, one punishable and punished for Sin; but not really, nor in Law a 
Sinner.” Evenzo Baxter, Justifying Righteousness, 57; Baxter, Catechizing of Families, 
105–106; Baxter, Poor Man’s Family Book, 2:78; Baxter, Scripture Gospel Defended, 
30–31; Baxter, End of Controversies, 122; Baxter, Catholick Theologie, 2:66: “God for-
bid we should think that Christ was ever reputed by God to be a Sinner.” Voor kritiek 
hierop zie Chauncy, Alexipharmacon, 2:29.

149   Zie bij de noten 61-65 voor de visie van Crisp, en noot 89-90 voor Eaton. Zie tevens 
noot 271, voor de zegswijzen die Witsius bij Crisp vindt.

150   Rivet, Commentarius in Psalmorum Dodecadem, 191; Rutherford, Covenant of Life, 
207; Rutherford, Tryal and Triumph, 181: “…yet he was Debitor factus, non intrin-
sece, debitor legaliter, non personaliter, debitor ratione conditionis et officij, non rati-
one personae.” Boston verwijst naar dit citaat, Boston, Works, 7:240. Evenzo 
Charnock, Works, 4:536. Vgl. ook Taylor, Regula Vitae, 107: “Gods justice could not 
have punished him, if he had not stood before him as a sinner.”

151   Bijvoorbeeld Rutherford, Covenant of Life, 32: “… sinner by imputation”. Evenzo 
Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:18: “Christ was onely the Adulterer, the Idolater, 
the sinner imputatively, not inherently.” Charnock, Works, 4:532: “How could he die, 
if he were not a reputed sinner? Had he not first had a relation to our sin, he could not 
in justice have undergone our punishment. He must in the order of justice be sup-
posed a sinner really, or by imputation; really he was not, by imputation then he was.” 
Owen, Works, 5:348: “… a ‘sinner,’ (that is, passively, not actively; not by inhesion, but 
imputation).” 
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Veel gereformeerde theologen geven er de voorkeur aan om de frase in  
2 Korinthe 5:21 dat Christus “tot zonde gemaakt” is, uit te leggen als “tot 
offer voor de zonde gemaakt”.152 Die uitleg gaat terug op de verklaring van 
Ambrosiaster (366-384).153

4.3.2. De antinomianen over de handelende persoon
Uit de antinomiaanse visie op de mededeling en beoordeling vloeit een 
aspect voort dat veel aandacht krijgt van de opponenten – het vraagstuk 
van de handelende persoon.154 Wie moet als de auteur van de zonden 
worden aangemerkt als deze aan Christus zijn meegedeeld? Is de zondaar 
nog steeds degene die als de dader moet worden beschouwd, of is Chris-
tus de handelende persoon geworden? Als Hij moet worden beoordeeld 
als zondaar, heeft Hij dan ook gezondigd? Hetzelfde vraagstuk geldt ook 
in de rechtvaardiging: als de gehoorzaamheid van Christus aan de gelovi-
gen wordt toegerekend, hebben zij dan zelf aan de wet voldaan en de straf 
ondergaan? Deze vragen worden opgeroepen door de antinomiaanse 
visie op de mededeling. Omdat in de antinomiaanse optiek niet alleen de 
schuld van de zonde, maar de zonde in al zijn facetten aan Christus wordt 
meegedeeld, wordt ook het daadaspect van de zonde aan Hem toege-
schreven.

Williams heeft kritiek op dit facet van de antinomiaanse visie. Volgens 
hem postuleren de antinomianen een zodanige persoonsverwisseling 
tussen Christus en de zondaar dat in het werk dat Christus heeft verricht, 
de gelovige de handelende persoon is geworden. Omgekeerd wordt Jezus  

152   Davenant, “De Justitia”, 333: “… voluit autem ita suscipere, ut non inde peccator, sed 
hostia pro peccato constitueretur.” Zie voor deze uitleg ook Ames, Bellarminus Ener-
vatus, 4:137; Jacomb, Romans, 471; Charnock, Works, 4:531; Baxter, End of Contro-
versies, 122; Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:30; Thomas Gataker in Van 
Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:57. Ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling 
(1637) geven deze uitleg. Piscator volgt overigens eveneens deze exegese; de bewe-
ring van John Gill dat Piscator Christus op grond van 2 Kor. 5:21 de grootste zondaar 
(summum peccatorem) zou hebben genoemd, is dan ook incorrect, zie de verklarende 
noot van Gill in Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:271. Mogelijk heeft Gill de 
foutieve referentie van Poole overgenomen, die stelt dat “Pi.” Christus “peccatorem 
summum” noemt; Poole, Synopsis, 5:567 (2 Kor. 5:21).

153   Ambrosiaster, In Epistulas Paulinas, 2:238: “et quoniam oblatus est pro peccatis, non 
inmerito peccatum factus dicitur, quia et hostia in lege, quae pro peccatis offerebatur, 
peccatum nuncupabatur.” Vgl. ook zijn uitleg van Gal. 3:13, ibid., 3:34: “… sicut in 
lege hostia pro peccatis oblata peccatum nuncupabatur.” Het geschrift werd lange tijd 
aan Ambrosius toegeschreven (zie bijv. Owen, Works, 5:348), maar geldt nu als het 
werk van Ambrosiaster of pseudo-Ambrosius. 

154   Voor een bespreking van de filosofische vraagstukken rondom de handelende per-
soon, zie Van den Beld, Filosofie van het menselijk handelen.
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de persoon van de zondaar.155 In zijn End to Discord vat Williams de visie 
van de antinomianen als volgt samen:

De ene zijde [namelijk der antinomianen] denkt dat de betekenis van 
‘de toerekening van Christus’ gerechtigheid’ is dat God ons beschouwt 
als degenen die in wettische zin hebben gedaan en geleden wat Chris-
tus deed, en dat tot volle voldoening van de gerechtigheid en van de 
wet der werken; en dat wij daarom worden geacht (reputed) de voor-
schriften van de wet volmaakt te hebben gehouden en de vloek volko-
men te hebben ondergaan; en omdat wij dit in wettische zin hebben 
gedaan, oordeelt en verklaart God ons rechtvaardig, in volle overeen-
stemming met de wet, en daarmee gerechtigd tot vergeving, adoptie 
en eeuwig leven.156

 
De antinomiaanse opvatting bevat naar Williams’ overtuiging een ver-
keerde kijk op de toerekening: Gods oordeel is altijd naar waarheid, 
waardoor Hij niet kan oordelen dat de zondaar zelf heeft voldaan.157 Er 
vindt bovendien, zo vreest Williams, een ernstige devaluatie plaats van de 
persoon en het werk van Christus. De Middelaar wordt op deze wijze 
gereduceerd tot een zaakwaarnemer (attorney), een gevolgmachtigde 
(proxy), een geld-borg (Money-Surety), die weliswaar de betaling verricht 
maar feitelijk slechts handelt in naam van degene die hem stuurt.158 

155   Williams, “Gospel-Truth”, 3:41–58: “Error. […] there is a perfect change of person 
and condition betwixt Christ and the Elect; he was what we are, and we are what he 
is, viz. perfectly holy, and without spot or blemish” (41-42). Vgl. Williams, “Posts-
cript”, 4:512–513.

156   Williams, “End to Discord”, 5:99: “The one Side think the sense of imputing Christ’s 
Righteousness to be, that God reckons us to have legally done and suffered what 
Christ did, and this to the full Satisfaction of Justice and the Law of works; and there-
fore, that we are reputed to have perfectly obeyed the Precepts of this Law, and fully 
endured its Curse; and for our legally doing so, God judgeth and pronounceth us 
righteous in full Conformity to the Law, and therefore entitled to Pardon, Adoption, 
and eternal Life.” Dat Williams deze visie terecht aan Crisp toeschrijft, blijkt uit Crisp, 
Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:274: “So that if you would speak of a sinner, suppos-
ing him to be a member of Christ, you must not speak of what he manifests, but of 
what Christ was.” Zie tevens noot 95 in hoofdstuk 2. 

157   Williams, “Gospel-Truth”, 3:51–53: “I know, it will be objected, That it’s so by impu-
tation: But het Gospel knows no imputation of this kind. […] But where hath God 
said, he will esteem the imperfect to be perfect, as to what he declares them imperfect 
in? […] Distinction of person is gone; Christ and we do nothing, and are nothing, as 
distinct persons.”

158   Williams, “Defence”, 3:369: “They debase Christ to an Attorney, and exalt the Crea-
tures, as if they stood on the strictest Terms of Merit with God, having a legal Inno-
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Williams meent dat er nog een kwalijke consequentie voortvloeit uit 
de antinomiaanse opvatting: de gelovige wordt dan zelf de bewerker van 
zijn zaligheid. Immers, hij ondergaat zelf (weliswaar in de persoon van 
Christus) de vereiste straf en hij vervult zelf de gehoorzaamheid aan de 
wet. Dit is naar de overtuiging van Williams echter een rechtstreekse ont-
krachting van het evangelie. Op deze wijze wordt de zaligheid niet 
teweeggebracht door het evangelie, maar door de wet.159 

Williams staat niet alleen in deze kritiek op het antinomianisme. Vol-
gens Rutherford beweert Crisp dat (omdat Christus de inherente schuld 
van de zonden op zich heeft genomen en zo formeel de zondaar gewor-
den is), de zonden van de gelovige daardoor niet méér zonden zijn, dan 
de daden van Christus zonden zijn.160 Omdat de zonden op Hem zijn 
gelegd, beschouwt Crisp (aldus Rutherford) Christus als degene die zelf 
de zonden heeft verricht.161 En volgens Leydecker leren de antinomianen 
dat “gelijk Christus geweest is, ’t geene wy waren, zo zijn wy, dat hy is”.162 
Ook Hulsius maakt aan de antinomianen het verwijt dat zij wet en evan-
gelie vermengen:

Zoo [Christus’ volbrenging van de wet] nu door zoo een overgang 
wierd ons eigen Personele / zou God ons moeten aenmerken/ als zulke 

cence of their own, as having obeyed and atoned too.” Vgl. ibid., 3:295–296: “…
whether it be imputed as our formal Righteousness, and so we may truly plead, that 
we ourselves, as Elect, did legally, by Christ as our Proxy, satisfy and merit all.” Evenzo 
ibid., 3:369 (proxy); Williams, “Man Made Righteous”, 4:107,110–117,122,126,140,276; 
Williams, “Answer to Humphrey”, 4:290; Williams, “Postscript”, 4:514–515. (Mon-
ey-Surety). Williams, “Man Made Righteous”, 4:125. Zie tevens Ramsey, “Anti-Anti-
nomianism”, 84–85. Vgl. Baxter, Justifying Righteousness, 51.

159   Williams, “Defence”, 3:369; Williams, “Man Made Righteous”, 4:125–126. ibid., 4:61: 
“…though Christ’s obedience was perfect, acording to the Law, yet it is not by the Law 
that God pronounceth the believer just, but by the Gospel.” Vgl. Williams, “End to 
Discord”, 5:32. Evenzo ook Baxter, Confession, 289; Hulsius, Antinomianery, 235. Vgl. 
ook Jacomb, Romans, 608,611.

160   Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:18–19.
161   Crisp zegt dat doordat God de zonden op Christus heeft gelegd, deze al deze zonden 

had (had); wanneer Rutherford de betreffende passage aanhaalt maakt hij ervan dat 
Christus al deze zonden verrichtte (did). Vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 
1:283: “… this laying iniquity upon him, is such a translation of sin from those whose 
iniquity he lays upon him, that by it he now becomes, or did become, when they were 
laid, as really and truly the person that had all these sins”; met Rutherford, Tryal and 
Triumph, 179: “But I judge it blasphemy to say:  ‘By this transaction of sin upon 
Christ, Christ doth now become, or did become, when our sins were laid on him, as 
really and truely the person that did all these sins’.”

162   Leydecker, Oeffeningen, 47.
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die / in eigen Persoon alles wat de Wet eyst / gedaen hadden. Als zulke 
die in Persoon zelve voor ons volkomen hadden genoeg gedaen.[…] 
Dus blyf ’ er geen onderscheid meer over tusschen de Regtveerdigma-
kinge des Wets en des Euangeliums.163

Er zijn inderdaad talrijke uitspraken te vinden bij de antinomianen die de 
indruk geven dat zij een dusdanige persoonsverwisseling voorstaan.164 
Volgens John Eaton houdt de toerekening onder andere in dat de gerech-
tigheid van Christus in de gelovigen aanwezig is: alles wat de Zoon volko-
men bewerkstelligt, bewerkstelligt Hij in de gelovigen. De strenge eis van 
de wet is daarom metterdaad voldaan en vervuld in de gelovigen zelf.165 
Crisp stelt dat er een directe verwisseling is tussen Christus en de gelovi-
gen, zodanig dat God de gelovigen beschouwt zoals Christus is, en Chris-
tus zoals de gelovigen zijn.166 Zij worden wat Hij was, en Hij werd wat zij 
zijn.167 John Saltmarsh trekt de lijn door naar de condities van geloof en 
berouw. Volgens hem is de gelovige ontslagen van de verplichting om 
berouw over de zonden te hebben en om te geloven, omdat Christus ook 
die daden plaatsvervangend heeft vervuld.168

Omdat ook de zondige daad als zodanig en de smet daarvan op Chris-
tus worden overgebracht, wordt de zonde metterdaad de zonde van 
Christus. De zonde wordt, aldus Crisp, als het ware zijn bezit en eigen-

163   Hulsius, Antinomianery, 235. Zie ook noot 208 en 209 voor de opvatting van Leydecker. 
164   Zie bijvoorbeeld de verwijzingen in Rutherford, Tryal and Triumph, 192.
165   Eaton, Honey-Combe, 288: “Secondly, by the power of his imputation, doth so truly 

cloath us both within and without with this his Sons doing and fulfilling of the Law 
perfectly, that we also continue in all things to doe them in the sight of God, not 
inherently and objectiveIy, by our own doing, but because his Sonnes perfect doing 
all things is objectively and passively so truly in us, that we are made perfectly holy 
and righteous in the sight of God with that doing freely, and so the rigor of his Law is 
satisfied and fulfilled truly in us [cursivering in origineel].”

166   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:274: “[T]hat very sinfulness that we were, 
Christ is made before God; so that here is a direct change, Christ takes our persons 
and condition, and stands in our stead, we take his person and condition, and stand 
in his stead. What the Lord beheld Christ to be, that he beholds his members to be; 
what he beholds them to be in themselves, that he beholds Christ himself to be.” 
Crisp is niet de enige antinomiaan die dergelijke uitspraken over de persoonsverwis-
seling doet; zie Como, Blown by the Spirit, 373–374.

167   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:274: “… we became that which Christ was, 
and he became that which we were.”

168   Saltmarsh, Free Grace, 84: “‘Christ hath beleeved perfectly, he hath repented perfectly, 
he hath sorrowed for sin perfectly, he hath obeyed perfectly, he hath mortified sin 
perfectly, and all is ours, and we are Christs, and Christ is Gods.” 
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dom.169 Crisp stelt dat Christus zelf de overtreder geworden is.170 Dan is 
het inderdaad ook niet verwonderlijk aansluitend te stellen dat God Hem 
beschouwt als de handelende persoon in de zondige act. Diverse antino-
mianen beklemtonen weliswaar dat Christus niet werkelijk zelf gezon-
digd heeft, maar tegelijkertijd stellen zij dat God Hem naar waarheid 
beoordeelt als degene die de toegerekende zonde heeft begaan.171 Chau-
ncy stelt dat God alleen dan aan Christus de zonde kan toerekenen, als 
Hij Hem beschouwt als de handelende persoon.172 Zo blijkt dat er een 
nauwe eenheid is tussen de antinomiaanse opvatting over toerekening en 
over de handelende persoon.

Deze opvatting over de handelende persoon is geen onopgemerkte 
bijkomstigheid voor de antinomianen. Dit aspect is juist voor hen van 
groot belang, vanwege hun identificatie van zonde en schuld. De antino-
mianen weigeren immers beide te onderscheiden.173 Volgens Crisp kan 
iemand slechts rechtvaardig worden gestraft als niet alleen de schuld 
maar ook de daad zelf aan de betreffende wordt toegeschreven. Hij stelt 
dat iemand alleen terecht gestraft kan worden als het strafbare feit door 
hemzelf begaan is.174 Als een daad van de ene persoon aan de ander wordt 

169   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:283: “[T]his laying iniquity upon him, is such 
a translation of sin from those whose iniquity he lays upon him, that by it he now 
becomes, or did become, when they were laid, as really and truly the person that had 
all these sins, as those men who did them really and truly had them themselves .”

170   Ibid., 1:269: “… Christ himself becomes the transgressor in the room and stead of the 
person that had transgressed; so that in respect of the reality of being a transgressor, 
Christ is really the transgressor, as the man that did commit it was, before he took it 
upon him.”

171   Ibid.: “Beloved, mistake me not; I say, not that Christ ever was, or ever could be, the 
actor or committer of transgression, for he never committed any; but the Lord laid 
iniquity upon him; and this act of God’s laying it upon him, makes him as really a 
transgressor, as if he himself had actually committed it.” Evenzo ibid., 1:284: “[I]f 
then, a making persons sinners constitute a thing really in being, and not merely in 
imagination, it must follow, that Christ being made sin, or sin being laid upon him, is 
a real act; God really passes over sin upon him, still keeping this fact, that Christ 
sinned not; so that in respect of this act, not one sin of the believer is Christ’s, but in 
respect of transgression, the conveyance of it, or passing accounts from one head to 
another, there is a reality of making Christ to be sin.” Zie tevens Lobb, Appeal to 
Bishop, 55–56; Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:388–389.

172   Chauncy, Alexipharmacon, 5–6.
173   Zie bij noot 75-80. 
174   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:275: “The jury saith, guilty; what do they 

mean? Do they mean any thing in respect of punishment? No; the jury hath nothing 
to do with that, but only with matter of fact; that is, whether the fact be done or not; 
so that to be guilty or not guilty, is to say the fact is done or not; guilt and sin are all 
one: where lies the difference?” Vgl. Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:385.
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toegerekend, moet die ander worden beschouwd als degene die metter-
daad en persoonlijk datgene heeft verricht, aldus Chauncy.175 Vanuit deze 
visie op de samenhang van daad, schuld en straf is het voor een recht-
vaardige straf noodzakelijk dat de daad van de overtreding als de daad 
van Christus wordt aangemerkt. Dit betekent dus dat Hij als de hande-
lende persoon van de zondige handeling moet worden beoordeeld.

 De antinomianen verdedigen zich uiteraard tegen de kritiek van hun 
opponenten. Daarbij speelt het aspect van de beoordeling een grote rol: 
zonder de overdracht van de zonde zelf aan Christus zou Gods oordeel 
over Hem niet naar waarheid zijn.176 Pas als ook het daadaspect op Chris-
tus is overgedragen, is er sprake van toerekening van de zonde zelf. Juist 
omdat Gods oordeel naar waarheid moet zijn, is het niet voldoende als de 
zonde alleen wordt toegerekend door overschrijving (zo Owen), maar 
moet de zonde óók in het daadaspect aan Christus worden meegedeeld. 
Als dat niet wordt toegestaan, zou de toerekening een inbeelding en een 
leugen zijn.177 Wie slechts de mededeling van de schuld erkent, erkent te 
weinig volgens de antinomianen. Daarom beschuldigen zij al hun tegen-
standers ervan dat dezen slechts de toerekening van de effecten erken-
nen.

In hun verdediging hebben de antinomianen nog een pijl op hun 
boog: het beroep op Luther. Inderdaad zijn er bij Luther uitspraken te 
vinden die een verwisseling van handelende persoon lijken te impliceren 
Zo schrijft Luther: “Een christen leeft niet, spreekt niet, werkt niet, onder-
gaat niets, maar het is Christus in hem; al zijn werken zijn werken van 
Christus.”178 Op dergelijke citaten beroepen de antinomianen zich dan 

175   Chauncy, Alexipharmacon, 5: “If a thing done by one man be accounted to another, e. 
gr. a Representative in Parliament, is that thing to be thought to be actually and per-
sonally performed by the persons to whom it’s accounted.” Chauncy reageert hier op 
Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:363.

176   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:283,284,287,289. Vgl. ook noot 54 en 67. 
177   Ibid., 1:285: “… a fault must be found upon a man, before he may be executed legally 

and justly; therefore the fault must be found really upon Christ himself, before there 
can be an act of God’s justice in wounding him.” Voor antinomiaanse kritiek op de 
gereformeerde toerekeningsleer, zie Rutherford, Tryal and Triumph, 180: “Imputa-
tion of sin no imagination nor lie.” ibid., 181: “… imputation is not a lye.”

178   Luther, WA, 2:564: “… Christianus non vivit, non loquitur, non operatur, non patitur, 
sed Christus in eo, omnia opera eius sunt opera Christi”; Luther, WA, 40/1:285: 
“Verum recte docenda est fides, quod per eam sic conglutineris Christo, ut ex te et 
ipso fiat quasi una persona quae non possit segregari sed perpetuo adhaerescat ei et 
dicat: Ego sum ut Christus, et vicissim Christus dicat: Ego sum ut ille peccator, quia 
adhaeret mihi, et ego illi.” Zie ook bij noot 140.
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ook graag.179 Rutherford erkent dat er veel uitspraken bij Luther zijn 
waarop de antinomianen zich lijken te kunnen beroepen.180 Ook Baxter 
ziet lijnen lopen van Luther naar het antinomianisme.181 Maar juist 
daarom acht Rutherford het noodzakelijk de antinomiaanse bewering te 
weerspreken dat Luther een verwisseling van de handelende persoon zou 
hebben voorgestaan.182 Met hun beroep op Luther perverteren zij diens 
boodschap, aldus Rutherford.183

Heeft de antinomiaanse gedachte van verwisseling van handelende 
persoon inderdaad precedenten in de protestantse traditie? In hoofdstuk 
3 werd duidelijk dat er een belangrijke ontwikkeling in de interpretatie 
van de toerekening heeft plaatsgevonden gedurende de zestiende en 
zeventiende eeuw. Bij Luther is niet zo’n nauwkeurige omschrijving van 
toerekening te vinden als bij latere theologen, die differentiëren tussen 
mededeling, beoordeling en bejegening. Piscator hanteert deze differen-
tiatie wel en hij verdedigt (anders dan Wotton en Owen) inderdaad dat er 
een verwisseling van handelende persoon plaatsvindt in de toerekening. 
In § 4.3.3. zullen daarom zijn opvattingen over de handelende persoon 
worden besproken.

4.3.3. Piscator over de handelende persoon
In § 3.7. zijn er drie posities vermeld over de verhouding van mededeling, 
beoordeling en bejegening – de posities van Piscator, Wotton en Owen. 
De kwestie wie er de handelende persoon is, heeft een intrinsieke veranke-
ring in de positie van Piscator. Piscator stelt dat er in de toerekening geen 
mededeling plaatsvindt, maar dat er alleen sprake is van beoordeling en 

179   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:86: “Antinomians now, as of old, pretended that 
Luther is of their mind, and alleadge diverse testimonies out of Luther.” ibid., 1:162: 
“Antinomians by fathering their heresie on Luther, harden the Papists in their lies.” 
Zie tevens Baker, “Sola Fide Sola Gratia”; Van den Brink, Witsius en het antinomia-
nisme, 10–12, en de daar vermelde literatuur.

180   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:121–129. Hij citeert bijvoorbeeld ook de beide 
citaten uit noot 178, 1:124 en 1:126.

181   Baxter ziet in ieder geval deze lijn van Luther naar de antinomianen lopen, Baxter, 
Justifying Righteousness, 15: “Luther […] sometimes let fall some words which 
seemed plainly to make Christs own personal Righteousness in it self to be every 
Believers own by Imputation, and our sins to be verily Christs own sins in themselves 
by Imputation.” Vgl. Packer, Redemption and Restoration, 242.

182   Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:129–138; vgl. ook Como, Blown by the Spirit, 185–
186; Lim, Mystery Unveiled, 98. 

183   Aldus Rutherford, Spirituall Antichrist, 1:123: “[Antinomians] pervert Luthers doc-
trine, to say a beleever is Godded with God, and Christed with Christ…” Zie ook 
Taylor, Regula Vitae, A5v,135; Strehle, Catholic Roots, 46; Lim, Mystery Unveiled, 
95,98,335.
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uitvoering. De beoordeling is dan uiteraard geen oordeel overeenkomstig 
de voorafgaande mededeling. Volgens Piscator houdt de beoordeling 
(reputatio) als onderdeel van de toerekening het volgende in: indien han-
deling x verricht door persoon a wordt toegerekend aan persoon b, wordt b 
als handelende persoon van x aangemerkt. Wanneer dit betrokken wordt 
op de toerekening aan de gelovigen, betekent dit dat God in dat wat Chris-
tus verricht, de gelovigen zelf als de handelende personen beschouwt. 
Doordat de straf die Christus heeft ondergaan aan de gelovigen wordt 
toegerekend, beschouwt God hen als personen die zelf (hoewel in Chris-
tus) de straf voor hun zonden hebben gedragen.184 Piscator schrijft:

God rekent onze zonden zodanig aan Christus toe, dat Hij Hem houdt 
voor degene die onze zonden heeft verricht, en Hem vervolgens de 
verdiende straf oplegt (namelijk die wij verdiend hadden). Omge-
keerd rekent God aan ons die in Christus geloven, de gerechtigheid 
toe, door ons voor rechtvaardigen te houden, dat is, voor zodanige 
mensen die de volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wet hebben vol-
bracht en vervolgens voorziet Hij ons van de beloning van het eeuwige 
leven.185 

De opvatting van Piscator vraagt om een nauwkeurige weergave. Het 
behoort volgens Piscator tot de definitie van toerekening dat iets wordt 
beschouwd zoals het niet is. Dit ontkennende element is fundamenteel in 
zijn omschrijving van toerekening (zie § 3.7.1.). Enerzijds erkent Piscator 
dat de gelovigen de straf niet werkelijk in eigen persoon hebben gedra-
gen. Anderzijds is het juist dankzij dit ontkennende element dat God in 
de toerekening van de straf aan Christus de gelovigen aanmerkt als dege-
nen die dit in eigen persoon ondergaan.

Op grond van de overweging dat in de toerekening de gelovigen zelf 
handelende personen zijn, wijst Piscator in navolging van de lutherse 
theoloog Georg Karg (1512-1576) de toerekening van Christus’ dadelijke 
gehoorzaamheid af.186 Piscator onderscheidt (evenal vele anderen) tussen 

184   Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 134–135: “…poenam luimus in Christo: 
Is enim pro nobis luit. Ergo Legi satisfecimus in Christo: et proinde Lex non potest 
nos condemnare, sed tenetur nos justificare.” Verderop herhaalt Piscator exact 
dezelfde zinnen, ibid., 153. Zie ook de Campos, “Piscator and Doctrine of Imputa-
tion”, 154n80. Vgl. Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 102 (Rom. 5:12): “… 
eo quod in Christo omnes credentes pro peccatis satisfecerunt.”

185   Epistolae ecclesiasticae, 122 (ep. 68); zie noot 213 in hoofdstuk 3.
186   Volgens Bos is Karg (Kargius of Parsimonius) de eerste die deze opvatting in 1563 

naar voren heeft gebracht: Bos, Piscator, 75; evenzo Gerhard, Loci theologici, 3:340b 
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Christus’ lijdelijke gehoorzaamheid (obedientia passiva) en zijn dadelijke 
gehoorzaamheid (obedientia activa).187 De lijdelijke gehoorzaamheid 
omvat hetgeen Christus heeft ondergaan toen Hij de straf op de overtre-
ding van de wet heeft gedragen. De dadelijke gehoorzaamheid bestaat in 
de vervulling van de geboden van de wet.188 Naar Piscators overtuiging 
wordt in de rechtvaardiging alleen Christus’ lijdelijke gehoorzaamheid 
aan de gelovigen toegerekend. Op grond van deze toerekening bejegent 
God hen als mensen die, zoals gezegd, in Christus de straf hebben gedra-
gen; zijzelf zijn in de voltrokken straf de handelende (of beter, in dit geval, 
de lijdende) persoon. Dat God Christus strafte voor ons, acht Piscator 
hetzelfde als dat hij ons strafte in Christus.189 De gelovigen hebben in 
Christus zelf voor hun zonden voldaan.190

Als echter ook de dadelijke gehoorzaamheid aan hen zou worden toe-
gerekend, zou God hen beoordelen als mensen die zelf (in Christus) de 
wet hebben vervuld, en alle geboden hebben gehouden. God zou hen, 
gegeven Piscators visie op toerekening, als de handelende personen 
beschouwen van alle volmaakte daden die Christus heeft verricht. Daar-
uit zou dan de consequentie volgen dat zij niet langer verplicht zijn om 
naar Gods geboden te leven, omdat zij immers reeds de wet hebben ver-
vuld. De toerekening van de dadelijke gehoorzaamheid zou het verplich-
tende karakter van de wet voor de gelovigen opheffen:

(16.57); Forbes, Considerationes Modestae, 1:104–105;108–109; Burgess, Doctrine of 
Justification, 2:342; McGrath, Iustitia Dei, 272. Over Piscator en zijn opvatting, zie 
Bos, Piscator, 71–146; de Campos, “Piscator and Doctrine of Imputation”; de Cam-
pos, “Piscator’s Interpretation”. Ook Gomarus noemt Karg en Piscator in één adem, 
Gomarus, Opera omnia, 2:88b. Over Karg, zie Arnold, Kirchen-und Ketzer-Historie, 
1:2.364–365 (2.16.30.12); Schmid, Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 
235–236.

187   Over lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, zie Schmid, Die Dogmatik der evange-
lisch-lutherischen Kirche, 229,233–236; Clark, “Do This and Live”, 229–265; de Campos, 
“Piscator and Doctrine of Imputation”, passim; Strange, “Imputation”, 31–51. Vickers 
veronderstelt ten onrechte dat in de historische discussies ‘gerechtigheid’ (righte-
ousness) altijd verwijst naar de dadelijke gehoorzaamheid van Christus, Vickers, 
Jesus’ Blood and Righteousness, 15–16.

188   De precieze invulling van de concepten is onder gereformeerde theologen onderwerp 
van discussie; vgl. Pareus, “De Justitia Christi activa et passiva”, 178–179; Gomarus, 
Opera omnia, 2:89 (27.8–10); Burgess, Doctrine of Justification, 2:341; Owen, Works, 
5:253–254.

189   Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1608, 106: “At punivit nos in Christo, seu 
quod idem valet, punivit Christum pro nobis et loco nostri.”

190   Ibid., 102 (Rom. 5:14): “… eo quod in Christo omnes credentes pro peccatis satisfe-
cerunt”. Een vergelijkbare verwoording is ook bij de lutherse theoloog Gerhard te 
vinden, zie Schmid, Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche, 234.
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Als Christus voor onze zonden heeft voldaan door de gehoorzaam-
heid waarmee Hij de wet heeft vervuld, zodat deze ons door God 
wordt toegerekend alsof wijzelf die hadden volbracht, dan volgt daar-
uit dat wij bevrijd zijn van de gehoorzaamheid van de wet, omdat 
Christus die, volgens deze hypothese, voor ons of in onze plaats heeft 
volbracht.191

De synode van Gap (1603) heeft deze opvatting van Piscator afgewezen.192 
Deze veroordeling betekent echter niet dat daarmee de opvatting van Pis-
cator verdwenen is. Ook op de Dordtse Synode komt het onderwerp ter 
sprake.193 Er zijn veel theologen die Piscator in zijn mening navolgen. De 
lutherse theoloog Johann Gerhard vermeldt onder anderen de namen 
van Martinius (1572-1630) uit Bremen, Tilenus, Goclenius (1537-1628), 
Ravensperger en Lubbertus.194 Richard Baxter vermeldt de namen van 
Ursinus (1534-1583), Pareus, Scultet (1566-1625), Alsted (1588-1638) en 
Wendelin (1584-1652) die in Duitsland deze opvatting volgen; in Frank-
rijk sluit John Camero (c.1579-1625) zich erbij aan, evenals Josua Pla-
caeus (c.1596-1655).195 Op de Westminster Assembly (1643–1652) leidt 

191   Piscator in Epistolae ecclesiasticae, 124b (ep. 68): “Si Christus pro nostris peccatis 
satisfecerit per obedientiam praestitam legi, ita ut illa nobis imputetur a Deo ac si 
eam nos praestitissemus; sequitur nos ab obedientia legis esse liberatos, quippe quam 
Christus, ex hypothesi, pro nobis, seu vice nostra praestitit.” Zie ook Lucius en Pisca-
tor, De causa meritoria, 13. Vgl. Bos, Piscator, 118–119; de Campos, “Piscator and 
Doctrine of Imputation”, 179–191.

192   Voor de brief van de synode aan Piscator, zie Epistolae ecclesiasticae, 121–125 (ep. 68); 
voor de acta van de synode, zie Quick, Synodicon, 1:225–258. Zie tevens Forbes, Con-
siderationes Modestae, 1:108–109; Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:66n1; de 
Campos, “Piscator and Doctrine of Imputation”, 13. 

193   Gootjes, Belgic Confession, 146,151.
194   Gerhard, Loci theologici, 3:341 (16.57). Voor Lubbertus’ instemming met Piscator, 

vgl. Van der Woude, Lubbertus, 97,141–142,530: “In theologicis stemden zij in vele 
dingen overeen, met name over de ‘obedientia Christi’” (530).

195   Baxter, Justifying Righteousness, 17–18; Baxter, Methodus, 3:54; Baxter, Scripture Gos-
pel Defended, 1:24,109. Voor een opsomming van theologen die volgens Baxter de 
toerekening van de actieve gehoorzaamheid afwijzen, zie Boersma, A Hot Pepper 
Corn, 221n187. Gerhard plaatst trouwens Ursinus in het kamp van de tegenstanders 
van Piscator: Gerhard, Loci theologici, 3:340 (16.57), verwijzend naar Ursinus’ verkla-
ring van de catechismus, maar ten onrechte; zie Ursinus, Corpus Catecheticarum 
Explicationum, 380: “Christus legem implevit 1. Sanctitate naturae humanae 2. obe-
dientia usque ad mortem crucis. Utraque est perfecta legis impletio: et prior quidem 
requirebatur ad alteram. Oportebat enim mediatorem esse per se justum et sanctum, 
ut posset pro nobis praestare obedientiam ac satisfacere […]. Haec vero obedientia 
est justitia nostra, qua Deo placemus: sanguinis effusio est satisfactio, propter quam 
apud Deum in gratiam recipimur, et quae nobis imputatur.” Bos toont aan dat Ursi-
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het onderwerp tot langdurige discussies: Thomas Gataker, William 
Twisse (c.1577-1646) en Richard Vines (1599-1656) wijzen de toereke-
ning van de actieve gehoorzaamheid af. Een belangrijke reden voor som-
migen om met Piscator in te stemmen, is dat de toerekening  
van de dadelijke rechtvaardiging van Christus de antinomianen in de 
kaart speelt.196 Uiteindelijk besluit de vergadering in de geloofsbelijdenis 
te vermelden dat ook de actieve gehoorzaamheid van Christus wordt toe-
gerekend tot rechtvaardiging.197

Het is niet noodzakelijk de controversen over de dadelijke en lijdelijke 
gehoorzaamheid hier uitvoerig te bespreken. Wel van belang is vast te 
stellen dat Piscators afwijzing van de toerekening van de dadelijke 
gehoorzaamheid rechtstreeks voortvloeit uit zijn opvatting over wat toe-
rekening inhoudt. Het is merkwaardig dat in veel secundaire literatuur 
uitvoerig aandacht wordt gegeven aan het feit dat Piscator de toerekening 
van de dadelijke gehoorzaamheid afwijst, maar niet aan zijn argument 
daarvoor. Er is veel aandacht voor de “dadelijke gehoorzaamheid” maar 
nauwelijks voor het karakter van de toerekening.198 Volgens Venema 
vreest (feared) Piscator dat de toerekening van de dadelijke gehoorzaam-
heid leidt tot bandeloosheid.199 Dat is echter incorrect: Piscators argu-
ment is niet psychologisch maar logisch van aard. Hij waarschuwt niet 
allereerst voor praktisch antinomianisme, maar voor leerstellig antino-
mianisme. Piscator betoogt immers dat de toerekening van de dadelijke 
gehoorzaamheid als logische (niet als psychologische) consequentie heeft 
dat de verplichting tot wetsvervulling vervalt als de dadelijke gehoor-
zaamheid wordt toegerekend. 

nus met de opvatting van Karg instemt, Bos, Piscator, 75–76; ook Pareus, Lubbertus 
en Burgess interpreteren Ursinus zo: Pareus, “De Justitia Christi activa et passiva”, 
192–193; Lubbertus, Epistolica Disceptatio, 24–25; Burgess, Doctrine of Justification, 
2:343; contra Clark, “Do This and Live”, 231–232; Fesko, Justification, 156; Venema, 
“Imputation”, 19n9. 

196   Aldus bijvoorbeeld Taylor; zie Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:69: “[T]his seemes 
to give a great bent to the Antinomians: if it be granted that Christ hath performed the 
law for me then it will follow I am not bound to keepe this lawe myselfe.” Vgl. Letham, 
Assembly, 256–257.

197   Jue, “Active Obedience”, 99–130; Letham, Assembly, 250–264; Strange, “Imputation”; 
Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:48–113.

198   Voorbeelden van deze tekortkomingen zijn de artikelen van Clark, “Do This and 
Live”; Venema, “Imputation”. Het onderzoek in deze beide publicaties lijkt beïnvloed 
te worden door hedendaagse kerk-politieke ontwikkelingen, vgl. White, “Denial of 
Imputation”.

199   Venema, “Imputation”, 47n83.
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Piscators argument voor de afwijzing van de toerekening van de dade-
lijke gehoorzaamheid wordt duidelijk uit zijn discussie met Beza. Beza en 
Piscator geven dezelfde invulling aan het concept toerekening – namelijk 
beoordeling en bejegening zonder voorafgaande mededeling. Ook vol-
gens Beza impliceert toerekening dat er een verwisseling is van hande-
lende persoon: de gelovigen zijn het eeuwige leven waardig omdat zijzelf 
in Christus alle gerechtigheid hebben vervuld.200 Maar anders dan Pisca-
tor stelt Beza wel dat de dadelijke gehoorzaamheid van Christus wordt 
toegerekend aan de gelovigen. De toerekening van de dadelijke gehoor-
zaamheid houdt volgens Beza in dat de gelovige zelf (in Christus) de ver-
eisten van de wet vervult:

Want wat is er ijdeler dan iemand als rechtvaardig te beschouwen die 
de wet niet heeft vervuld? Maar de wet verbiedt niet slechts dat er niet 
plaatsvindt wat ze afwijst (waaraan de bedreiging met de dood wordt 
toegevoegd), maar ook schrijft ze voor hetgeen ze gebiedt (waaraan de 
belofte van leven wordt toegevoegd). Dus wie in Christus wordt 
beoordeeld als ‘geen zondaar’, die is weliswaar aan de dood ontkomen; 
maar op grond van welk ander recht zou iemand het leven verlangen, 
dan dat hij in Christus alle gerechtigheid van de wet heeft vervuld?201

Piscator spreekt Beza jaren later (in 1586) op dit citaat aan. De kritiek van 
Piscator is niet dat Beza ten onrechte de gelovige als handelende persoon 
in de wetsvervulling aanmerkt (in dat opzicht stemt hij immers met Beza 
in), maar dat onvermijdelijk uit Beza’s positie de consequentie volgt dat 
de gelovigen ontslagen zijn van de verplichting tot goede werken.202

200   Beza, Annotationes 1588, 2:38 (Rom. 5:16): “… iusti pronuntiemur et digni vita, ex 
impleta in Christo a nobis omni iustitia.” Wotton bekritiseert deze uitspraak in Wot-
ton, De Reconciliatione, 120.

201   Beza, Epistolae theologicae, 200 (Ep. 35): “Quid enim vanius est quam iustum arbi-
trari, qui legem non impleverit? Atqui lex non tantum prohibet fieri quod vetat, idque 
addita mortis interminatione: verum etiam praecipit quod iubet, idque addita vitae 
promissione. Ergo qui pro non peccatore censetur in Christo, mortem quidem 
effugerit: sed quo iure vitam praeterea petet, nisi omnem iustitiam legis in eodem 
Christo impleverit?” Het citaat is afkomstig uit een brief van Beza aan Olevianus, 
februari 1570; vgl. ook ibid., 228 (Ep. 45). Pareus verwijst naar deze passage in een 
brief (1598), overigens zonder Beza’s naam te noemen: Pareus, “De Justitia Christi 
activa et passiva”, 175. Zijn visie verwoordt Beza ook in Beza, Confessio, 38 (4.12): “… 
in Christo Iesu satisfecisti poenae quam peccata tua merebantur…”; vgl. de verwij-
zing hiernaar in Boston, Works, 6:56–57.

202   Piscator, “Examen Sententiae Bezae”, 59: “Inveni igitur in Epistolis tuis in lucem editis 
Epistolas duas 35 et 45 in quarum illa controversiam hanc paucis attingis. In ista vero 
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Piscator acht het onwenselijk in zijn visie op de toerekening twee opvat-
tingen te combineren: de verwisseling van handelende persoon en de toe-
rekening van de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Hij handhaaft zelf 
het eerste punt en wijst het tweede af. Veel theologen in de zeventiende 
eeuw stellen daarentegen dat ook Christus’ dadelijke gehoorzaamheid 
wordt toegerekend. Om dat te kunnen doen zonder te vallen onder de kri-
tiek van Piscator, wijzen zij echter de verwisseling van handelende persoon 
af. Daarvoor is dan wel een andere invulling nodig van het concept toere-
kening. 

 
4.3.4. Kritiek op Piscators verwisseling van de handelende persoon
Zoals gezegd ondervindt Piscators afwijzing van de toerekening van 
Christus’ dadelijke gerechtigheid veel kritiek. Minder bekend maar even 
belangrijk is, dat ook zijn opvatting over de verwisseling van handelende 
personen wordt bestreden. In deze paragraaf komt de kritiek ter sprake 
die gereformeerde theologen geven op Piscators visie op het concept toe-
rekening, en dan met name op zijn opvatting over de verwisseling van de 
handelende persoon.

Gomarus geeft expliciete aandacht aan de visie van Piscator.203 Hij ver-
wijst daarbij naar Piscators uitleg van Romeinen 8:4. Bij dat vers stelt Pis-
cator dat de wet van ons óf volkomen gehoorzaamheid óf straf eist. Wij 
kunnen weliswaar geen volmaakte gehoorzaamheid teweegbrengen, 
maar wij hebben niettemin de straf ondergaan. De gelovigen hebben deze 
namelijk in Christus ondergaan, toen Hij voor hen heeft geleden, aldus 
Piscator. Daarop vervolgt hij: “Dus hebben wij aan de wet voldaan in 
Christus, en vervolgens kan de wet ons niet verdoemen, maar is zij gehou-
den ons te rechtvaardigen.”204 Hier stelt Piscator dus dat de gelovige zelf 

copiosius et plenius edisseris. In 35 igitur epistola ‘Quid vanius est, inquis, quam 
justum arbitrari qui Legem non impleverit ?’ At, inquam, justicia Evangelii a justicia 
Legis, prudenter discernenda est, Justicia qua nos justi censemur a Deo ac proinde ab 
eodem justificamur seu absolvimur, non est justicia Legis, neque enim Deus ideo nos 
justificat, quod Legem vel ipsi nos impleverimus, vel Christus pro nobis impleverit. 
Sed est justicia Evangelii, id est quam Deus nobis per Evangelium donat, nempe 
remissio peccatorum sanguine Christi parta. Vitam igitur petimus a Deo non jure 
impletae Legis seu obedientiae Legi praestitae sed jure adoptionis, quam Christus sua 
morte nobis peperit.” Voor de gedachtenwisseling tussen Piscator en Beza, zie Bos, 
Piscator, 78–83; de Campos, “Piscator and Doctrine of Imputation”, 10,149,173.

203   Gomarus, Opera omnia, 2:91. 
204   Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1589, 134–135: “Lex enim a nobis postulat 

aut perfectam obedientiam aut poenam. Nos autem obedientiam perfectam non 
praestitimus: at poenam luimus in Christo; is enim pro nobis luit. Ergo Legi satisfe-
cimus in Christo: et proinde Lex non potest nos condemnare, sed tenetur nos justifi-
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de handelende persoon is in het lijden van Christus, dat de gelovige zelf 
aan de eis van de wet heeft voldaan, en dat de grondslag van zijn recht-
vaardiging is dat hijzelf aan de wet gehoorzaamd heeft. Gomarus citeert 
deze uitleg van Piscator, stelt de vraag of dit orthodox is, en beantwoordt 
die vraag ontkennend (negamus).205 

John Owen kiest eveneens een andere verwoording dan Piscator. Hij 
noemt weliswaar de naam van Piscator niet maar wel diens opvatting, als 
hij erop wijst dat sommigen de toerekening zo opvatten, dat God ons daarin 
beoordeelt en beschouwt als degenen die zelf hebben verricht wat Christus 
deed. Owen drukt zich echter liever anders uit: Christus verrichtte zijn 
gehoorzaamheid in onze plaats, en God schenkt dat aan degenen die gelo-
ven.206 De puritein Edward Polhill (c.1622-c.1694) verwijst naar Piscator in 
zijn Speculum Theologiae (1678) en merkt op dat hij diens verwoording dat 
wij in Christus hebben voldaan, minder geschikt vindt.207 

care.” De editie van 1608 is gewijzigd; daarin schrijft Piscator, Analysis Epistolae ad 
Romanos 1608, 137: “Christus … effecti ut habeamur pro iis qui perfectam Legi obe-
dientiam praestiterint. Ergo Legi satisfecimus in Christo: et proinde Lex non potest 
nos condemnare, sed tenetur nos justificare.” Hetzelfde argument (óf wetsvervulling, 
óf straf) geven ook Ursinus en Pareus: Ursinus, Corpus Catecheticarum Explicatio-
num, 377, 696; Pareus, “De Justitia Christi activa et passiva”, 180. Zie ook Jacomb, 
Romans, 600, die (anders dan Piscator, Ursinus en Pareus) stelt dat de eis van de wet 
niet disjunctive is (ad alterutrum) maar conjunctive (ad utrumque).

205   Gomarus, Opera omnia, 2:91: “An orthodoxe a Pisc. dicatur Rom. 8.4. ‘Hic indicat 
finem, cujus gratia Deus, in carne Filii sui condemnavit peccatum nostrum, ut scil. 
justificatio Legis in nobis compleretur, h.e. ut justificaremur, praediti, ea justitia, 
quam Lex a nobis postulat. Lex enim a nobis postulat aut perfectam obedientiam, aut 
poenam. Nos autem obedientiam perfectam, non praestitimus: at poenam luimus in 
Christo: is enim pro nobis luit. Ergo Legi satisfecimus in Christo: et proinde Lex non 
potest nos condemnare; sed tenetur nos justificare? Negamus.” 
Ook in de Franse discussie over de toerekening van Adams zonde komt de kwestie ter 
sprake. Garissoles stelt de vraag aan de orde wie er bij toerekening als de handelende 
persoon moet worden gezien. De gelovige kan echter naar zijn mening niet worden 
beschouwd als degene die heeft voldaan; de voldoening heeft immers aan het kruis 
plaatsgevonden, dus lang voordat de gelovigen van nu, metterdaad bestonden: Garis-
soles, De imputatione explicatio, 251.

206   Owen, Works, 5:209–210: “For instance, some have said that ‘what Christ did and 
suffered is so imputed unto us, as that we are judged and esteemed in the sight of God 
to have done or suffered ourselves in him.’ […] … the truth we plead for is better 
otherwise expressed […] For we do not say that God judgeth or esteemeth that we 
did and suffered in our own persons what Christ did and suffered; but only that he 
did it and suffered it in our stead.” Owen bestrijdt Piscator openlijk in diens afwijzing 
van de toerekening van de dadelijke gehoorzaamheid, ibid., 5:335, verwijzend naar 
Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1608, 106; zie noot 189.

207   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 346: “Yet I would speak less in words then so, 
I think the expression, that we satisfied in him, is not an expedient one.” Polhill ver-
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Ook Melchior Leydecker neemt expliciet afstand van Piscators visie. 
Hij doet dat via een verwijzing naar Gomarus: 

Hier moeten wy byvoegen / dat de verstandige Gomarus diergelijke 
stelling in Piscator bestraft heeft. […] En wy meenen dat Gomarus 
groot gelijk heeft.208 Waarom het ook eigentlijk niet en kan gesegt wer-
den / dat Christus de gerechtigheid Gods (en bygevolg de Wet) vol-
daan hebbende volgens Gods Opper-Regt en vrywillige opneming / 
de wet een geloovig Sondaar in Christus regtveerdigt.209 ‘t Is ook der-
halven niet waar dat de Wet ons in Christo regtveerdigd.210

Het zijn niet alleen representanten van de positie van Owen die de mening 
van Piscator afwijzen. Ook voorstanders van de positie van Wotton geven 
hun kritiek. Dit blijkt allereerst bij Wotton zelf. Een groot deel van Wot-
tons boek De Reconciliatione is gewijd aan de weerlegging van drie opvat-
tingen over de toerekening: 1. De zondaar wordt geacht zelf in Christus en 
door Christus de wet te hebben volbracht. 2. Degene die wordt geacht de 
wet te hebben volbracht, wordt door de volbrachte wet beschouwd als for-
meel rechtvaardig. 3. Aan degene die door de volbrachte wet formeel wordt 
beschouwd als rechtvaardig, is het eeuwige leven verschuldigd vanwege het 
verbond “Doe dit en leef”.211 Het is duidelijk dat Wotton met deze visie 
kritiek geeft op Piscators opvatting over de handelende persoon. 

4.3.5. De neonomiaanse kritiek op de persoonsverwisseling
In § 4.3.3-4. bleek dat veel gereformeerde theologen moeite hebben met de 
verwisseling van handelende persoon – zowel wanneer deze gedachte 
voorkomt bij Piscator als bij de antinomianen. Het is niet verwonderlijk dat 
ook de neonomianen de opvatting afwijzen dat Christus de handelende 
persoon is in de zonden die Hem zijn toegerekend, en dat de gelovigen (in 
Christus) zelf de straf zouden hebben gedragen en de wet vervuld. 

wijst naar Piscator, Analysis Epistolae ad Romanos 1608, 94 (Rom. 5:14), zie noot 190. 
Vgl. ook Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 370: “Christ’s Satisfaction is not 
imputed to us as to Agents, but as to Participant Members.”

208   Leydecker, Verborgentheid, 309. Zie tevens Leydecker, Heerlykheid, 561; Leydecker, 
Synopsis, 293–294.

209   Leydecker, Heerlykheid, 561,563.
210   Leydecker, Verborgentheid, 294. Ook Burgess verwijst naar de kritiek van Gomarus 

op Piscator: Burgess, Doctrine of Justification, 1:217,276–277.
211   Wotton, De Reconciliatione, 120,152: “Peccator in Christo et per Christum legem 

praestitisse reputatur. 2. Qui legem praestitisse reputatur, per eam praestitam forma-
liter justus esse intelligitur. 3. Qui per legem praestitam, formaliter justus esse intelli-
gitur, illi debetur vita aeterna ex foedere Hoc fac et vives.”
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George Bull (1634–1710) vermeldt in Examen Censurae (1676) wat 
naar zijn overtuiging het meest wezenlijke fundament (ipsissima funda-
menta) en de gronddwaling (prooton pseudos) is van het ketterse antino-
mianisme – de opvatting dat de gerechtigheid van Christus ons zodanig 
wordt toegerekend dat ze metterdaad (revera) de onze wordt en dat God 
van ons oordeelt dat wij zelf die gerechtigheid in Christus hebben vol-
bracht.212 Met name noemt hij daarbij Tobias Crisp, die “tot schande van 
de eerbiedwaardige faculteit” de doctorstitel draagt.213 De antinomiaanse 
visie gaat volgens Bull daarin mank, dat zij voorbijgaat aan het feit dat 
Gods oordeel altijd naar waarheid is; daarom kan God niemand als recht-
vaardig beoordelen die niet rechtvaardig is, aldus Bull.214

Volgens Baxter beweren de antinomianen “dat wijzelf in Gods beoor-
deling, of in een wettelijke zin, volmaakt hebben gehoorzaamd, geleden 
of voldoening gegeven in Christus”.215 Dat vindt hij een verschrikkelijke 
opvatting: immers, als Christus zijn gerechtigheid zelf (in its formal 
nature) aan de zondaar zou geven, zou deze tot God kunnen gaan en 
kunnen zeggen dat hij evenveel recht heeft op de hemel, als de verdoem-
den recht hebben op de hel.216 Het is niet zo dat wijzelf door Christus 
onze eigen schuld bij God betalen.217 Bovendien is er een moreel bezwaar 
tegen deze visie: Baxter vreest dat deze interpretatie van toerekening aan-
leiding geeft tot praktisch antinomianisme en libertinisme.218

Baxter blijkt een eenheid te zien tussen drie zaken: de toerekening van 
de zonden zelf, de verwisseling van de handelende persoon, en het leer-

212   Bull, Examen Censurae, 69–70: “Quippe statuis Justitiam Christi ita nobis imputari, 
ut revera nostra fiat, nosque ipsam in Christo praestitisse a Deo censeamur. […] 
Certe hic ipsissima fundamenta jacis pestilentissimae haereseoos Antinomorum: hoc 
est illud prooton pseudos, ex quo pessimi Libertini horrenda sua dogmata per neces-
sariam consequentiam deducunt.” Vgl. Bryant, “Bull’s Doctrine of Justification”, 
31–36.

213   Bull, Examen Censurae, 70: “… imprimis Conciones Tobiae Crispi, Theologiae Doc-
toratu, in opprobrium Sacrosanctae Facultatis, insigniti.”

214   Ibid., 51. Op blz. 73 verwijst Bull expliciet naar Piscator.
215   Baxter, Confession, 274,289: “And thus I have shewed you somewhat of the face of 

these Doctrines of the Antinomians. […] 4. That we our selves did in Gods esteem, 
or in Law-sense, perfectly obey, or suffer and satisfie in Christ” (289).

216   Ibid., 264–265.
217   Baxter, Poor Man’s Family Book, 2:79: “We did not pay our own debt by him: his suf-

ferings were not ours indeed, nor in Law sense.” Evenzo 
218   Baxter, Justifying Righteousness, 91: “Now our Reasons against the denyed sence of 

Imputation are these. I. In general this opinion setteth up and introduceth all Anti-
nomianism or Libertinism, and Ungodliness, and subverteth the Gospel and all true 
Religion and Morality.” Vgl. ook Jacomb, Romans, 606, verwijzend naar Bradshaw, Of 
Justification, 85.
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stellig antinomianisme.219 Dit cluster bestempelt hij als “strikte toereke-
ning”. Wat de neonomiaanse kritiek onderscheidt van die van veel 
gereformeerde theologen, is dat men de toerekening van de zonden zelf 
verbindt aan de verwisseling van handelende persoon. De neonomianen 
identificeren zodoende de positie van de antinomianen met die van 
Owen.220 Theologen die de toerekening van Christus’ gerechtigheid zelf 
voorstaan (en niet slechts de gevolgen), zeggen namelijk gewoonlijk, 
aldus Baxter, dat “de gerechtigheid wordt toegerekend, dat is, wij worden 
beoordeeld volkomen te hebben gehoorzaamd en habitueel heilig te zijn 
in Christus.”221 Daarom maakt Baxter aan Owen het verwijt van antino-
mianisme.222 Volgens hem beweert Owen dat wijzelf de wet (in Christus) 
volkomen hebben gehouden; maar daaruit moet dan volgen dat wij geen 
zondaren meer zijn.223 Er zijn volgens de neonomianen slechts twee 
mogelijkheden: of wij deden in eigen persoon alles wat Christus heeft 
gedaan en geleden zodat wijzelf (in Hem) voldoening hebben bewerkstel-
ligd, of slechts de effecten van Christus’ voldoening worden ons toegere-
kend.224

Jacomb bespreekt dit punt in zijn commentaar op de brief aan de 
Romeinen. Hij vermeldt de namen van Baxter, Bradshaw, Grotius en Gata-
ker als personen die menen dat de verwisseling van de handelende persoon 
alleen kan worden voorkomen door de toerekening van de zonden zelf te 
ontkennen en slechts de toerekening van de effecten te aanvaarden. Hijzelf 
betoogt daartegenover dat de toerekening van de zonden zelf kan worden 
gehandhaafd, zonder dat men ook zou moeten accepteren dat de gelovige 
zelf handelende persoon is in zijn eigen rechtvaardiging.225

219   Baxter, Universal Redemption, 68–70: “Christ so represented our Persons in suffering 
or satisfying, as that Legaliter vel Civiliter we may properly be said to have suffered or 
satisfied in him; so that though it was Christs Person naturally, yet it was ours Legally, 
Morally or Imputatively.” Vgl. ibid., 22,33,51,61,67, etc. Evenzo Baxter, Confession, 
152–155, vgl. Boersma, A Hot Pepper Corn, 69.

220   Bull, Examen Censurae, 72–73: “Qui Justitiam Christi revera nostram esse docent, 
necesse est illi cum Antinomis statuant, nos ipsos Dei judicio atque aestimatione 
Justitiam perfectissimam in Chrstio praestitisse.”

221   Baxter, Catholick Theologie, 2:60.
222   Van den Brink, “John Owen on Impetration and Application”, 91; vgl. Baxter, Apho-

rismes of Justification, 1:111: “… a monstrous piece of Antinomian doctrine…”
223   Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:110–111.
224   Baxter, Justifying Righteousness, 1:59. Vgl. Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:24: “… 

no Righteousness of Christ is imputed to us in the strict sense of Representation, as if 
we our selves were legally accounted to have been done or suffered, what Christ did, 
was and suffered.”

225   Jacomb, Romans, 594–618.
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Heel expliciet gebeurt deze vereenzelviging bij William Sherlock. Hij 
beschuldigt Owen dat deze de gelovige als de handelende beschouwt van 
hetgeen Christus heeft verricht.226 Daarom vindt Sherlock dat Owen zich 
schuldig maakt aan antionomianisme. De dwaling van Owen en de anti-
nomianen is, aldus Sherlock, dat zij de eenheid tussen Christus en de 
gelovigen zo opvatten, dat wat Christus heeft gedaan en geleden, het 
eigendom van de gelovige wordt, evenveel alsof deze die zaken zelf had 
gedaan en geleden.227 Sherlock zet uitvoerig de overeenkomsten op een rij 
die hij opmerkt tussen Crisp en Owen.228 Volgens Sherlock komt de visie 
van Crisp, behalve bij Owen, ook voor bij Thomas Shepard en Thomas 
Watson (c.1620-1686): “Het ene ei verschilt weinig van het andere.”229 

Hun overtuiging dat mededeling slechts door overgieting (en niet 
door overschrijving) kan plaatsvinden, verklaart waarom voor de neono-
mianen de toerekening van de zonde zelf c.q. de gerechtigheid zelf, onlos-
makelijk verbonden is met de verwisseling van de handelende persoon. 
Volgens de neonomianen vindt mededeling slechts dan plaats indien het-
geen wordt meegedeeld, het inherente eigendom van die persoon wordt. 
Owen erkent daarnaast echter ook een mededeling door overschrijving. 
In dat geval behoeft er geen verwisseling van handelende persoon te wor-
den gepostuleerd. 

Hoe valt nu de positie van Williams te typeren? Stemt hij met de 
genoemde neonomianen overeen? De opvatting van Crisp over de ver-
wisseling van handelende persoon tussen Christus en de gelovige, wijst 
Williams inderdaad nadrukkelijk af. Hij gaat zelfs zover dat hij in zijn 
Gospel Truth Stated de persoonsverwisseling (change of person) tussen 
Christus en de gelovige afwijst.230 Deze opvatting komt hem op veel kri-
tiek te staan.231 Williams maakt na deze kritiek vervolgens duidelijk wat 
hij beoogt te zeggen. Hij maakt onderscheid tussen een change of person 
en een change of persons. In het laatste geval gaat het erom dat de ene 

226   Sherlock, Knowledge of Jesus Christ, 64; Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus Christ, 
175–178,220–222. Over het debat tussen Owen en Sherlock zie Owen, Works, 2:276; 
Orme, Life of Owen, 378–381; Wallace, Puritans and Predestination, 170–173; True-
man, John Owen, 123–124; Kapic, Communion with God, 153–156; Lim, Mystery 
Unveiled, 204–216,392n200.

227   Sherlock, Knowledge of Jesus Christ, 174,178,182.
228   Sherlock, Defence of Knowledge of Jesus Christ, 293–312.
229   Ibid., 309–310: “Now one Egg is not more like another, than this [Crisp’s] Doctrine is 

like what we find in M. Shepard, Watson, and D. Owen.” Voor Owens respons zie 
noot 143.

230   Williams, “Gospel-Truth”, 3:41: “… nor is there a change of person betwixt them and 
Christ.” Williams bespreekt deze misvatting op blz. 41-58; zie ook ibid., 3:259.

231   Zie bij noot 106.
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persoon iets doet in de plaats van de andere. In het eerste geval echter zou 
het veronderstellen dat plichten, daden, eigenschappen en kenmerken 
die onafscheidelijk zijn, van de een op de ander zouden overgaan, wat 
onmogelijk is.232 De change of person wordt door Crisp geleerd, Williams 
erkent slechts de change of persons.233 De change of person komt neer op 
de verwisseling van handelende persoon in antinomiaanse zin, de change 
of persons of de toerekening in de zin die Owen voorstaat.

Die onderscheiding tussen enkel- en meervoud is voor sommigen van 
zijn tegenstanders echter niet genoeg, en zij blijven Williams beschuldi-
gen van sociniaanse gedachten.234 Volgens Lobb loochent Williams de 
Verlosser en heeft hij het evangelie verraden.235 Williams weet zich echter 
in zijn rechtzinnigheid gesteund door het getuigenis van John Edwards 
en Edward Stillingfleet, die hij om hun mening heeft gevraagd.236 Zelfs is 
hij bereid de uitdrukking change of person te aanvaarden, als daarmee 
maar niet wordt betoogd dat de smet van de zonde op Christus werd 
gelegd en Hij een misdadiger was in Gods beoordeling.237

232   Williams, “Answer to Humphrey”, 4:293–295,302; Williams, “Answer to Report”, 
4:338–339; 374–379,456; Williams, “Postscript”, 4:506–507: “Mr. Williams no where 
saith, ‘There is not a Change of Persons’ in the Plural number, but of Person in the 
Singular; […] when he takes ‘a Change of Persons’, to refer thus to intelligent begins, 
viz. Christ’s dying in the room of condemned Sinners, which he affirms: But ‘a 
Change of Person’ he takes, to denote a Change, as to office, acts, qualities, adjuncts, 
et. really inseparable, and peculiar to either Christ on the one part, or Men on the 
other; as is plain by all his Arguments against a Change of Person” (4:374-374). Voor 
een vergelijkbare opvatting, zie Jacomb, Romans, 46: “Here is the Union of persons, 
but not personal union.”

233   Williams, “Answer to Humphrey”, 4:456.
234   Lobb, Defence of the Report, 29–43. Ook John Gill maakt aan Williams het verwijt dat 

deze de change of persons ontkent; zie Gills commentaar in Crisp, Christ Alone Exal-
ted Ed. 1832, 1:190,274.

235   Zie Alsop, Faithful Rebuke, 39; Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:411.
236   Voor de brieven van Stillingfleet en Edwards, zie Williams, “Answer to Report”, 

4:404–429. Ook Vincent Alsop verdedigt Williams, zie Alsop, Faithful Rebuke, 30–55. 
Besprekingen van de discussie over de persoonsverwisseling zijn te vinden in Nelson, 
“Life of Bull”, 221–236; Toon, Puritans and Calvinism, 95–97; Van den Brink, Witsius 
en het antinomianisme, 73,77,101,110–111.

237   Williams, “End to Discord”, 5:31: “That by Change of Person is meant, that whereas 
we were condemned for our Sins, the Lord Jesus was substituted in our room, to bear 
the Punishment of our sins, for the Satisfaction of divine Justice, that whoever 
believes on him, may be acquitted and saved: But it is not intended, that the Filth of 
Sin was upon Christ, nor that he was a Criminal in God’s account.”



-  204  -

4.4. Toerekening en bejegening
In de toerekening gaat het om drie zaken: mededeling, beoordeling en 
bejegening. In deze paragraaf staat de bejegening centraal. In de toereke-
ning van de zonden aan Christus behelst de bejegening de strafuitoefe-
ning die God aan Zijn Zoon voltrekt. Alle participanten in de debatten 
over de toerekening zijn het erover eens dat Christus als een zondaar 
wordt behandeld. Zelfs Socinus en Crellius vallen die gedachte bij. Soci-
nus stelt dat er in 2 Korinthe 5:21 met ‘zonde’ geduid wordt op iemand die 
als een zondaar wordt beschouwd vanwege het lijden dat hij draagt.238 Of 
iemand terecht of onterecht zo wordt beschouwd, doet niet ter zake. Vol-
gens Crellius wordt het woord zonde er gebruikt om de moeite (afflictio), 
in welke vorm dan ook, weer te geven.239 Vanuit deze veronderstelling 
acht hij het geoorloofd te spreken over Christus’ eigen zonden. Dat Hij tot 
zonde is gemaakt, betekent niets anders dan dat Hij lijden heeft onder-
gaan.240 

Veel gereformeerden bedoelen echter iets anders als zij zeggen dat 
God Christus “als een zondaar” heeft bejegend. De opvatting is gemeen-
goed in de gereformeerde traditie dat God in de rechtvaardiging de zon-
daar bejegent alsof deze nooit zonde had gehad of gedaan (HC 23.60).241 
De wijze waarop God met de zondaar handelt, is identiek aan de wijze 
waarop Hij zou hebben gehandeld (irrealis) indien de zondaar niet gezon-
digd zou hebben; het impliceert echter niet dat God beoordeelt dat de 
zondaar geen zonden heeft gehad of gedaan. Hulsius stelt dat God beoor-
deeelt “niet dat hy alles gedaen heeft, maer als of wy zelve geen zonden 
gedaen hadden, en als of wy alles volbragt hadden dat Christus gedaen 
heeft”.242 Evenzo bejegent God in de voldoening Christus alsof deze zelf 

238   Socinus, De Servatore, 56 (1.8): “Maximam autem vim habebunt, si vocem Peccatum, 
hoc loco, hominem pro peccatore habitum significare dicamus.” Vgl. Grotius, De sat-
isfactione ed. 1617, 16; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 108–109; Essenius, Trium-
phus crucis, 95; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 108–109; De Witte, 
Wederlegginge, 2:116–117,178–179.

239   Crellius, Ad librum Grotii, 71: “Quemadmodum vox Peccati, cum ea denotatur afflic-
tio aliqua, non semper poena proprii dictam significat, sed interdum afflictionem 
tantum ejusmodi, quae delicti quidem alicujus occasione cuipiam infligatur, interim 
tamen poena proprie dictae rationem non habeat.” 

240   Crellius, Opera exegetica, 2:143 (Hebr. 7:27). Owen, Works, 5:201; 21:471; 22:568-571 
wijst erop dat Socinus en Grotius dezelfde visie hebben; zie Grotius, Opera omnia 
theologica, 2/2:842 (2 Kor. 5:21): “‘Fecit peccatorem’, id est, tanquam peccatorem. 
Sinit eum tractari tanquam scelerosum. Ita explicant Chrysostomus, Oecumenius, 
Theophylactus non male.” Evenzo idem, 2/2:1035.  

241   Schaff, Creeds of Christendom, 3:326.
242   Hulsius, Antinomianery, 232, cursivering toegevoegd.
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de zonden zou hebben begaan (irrealis). Het woordje “alsof ” mag in de 
beoordeling niet worden toegestaan maar het heeft in de bejegening een 
onopgeefbare plaats.243 De toerekening zou worden opgeheven (aldus 
Owen) indien God ons behandelt niet alsof wij hebben voldaan maar 
omdat wij hebben voldaan.244

De antinomianen daarentegen stellen dat God Zijn Zoon straft niet 
alsof Hij de zonden zelf heeft begaan maar omdat Hij die heeft begaan.245 
Dat is de onlosmakelijke en ook geïntendeerde gevolgtrekking die zij 
afleiden uit hun opvattingen over de mededeling en de beoordeling. De 
antinomianen benadrukken dat de Vader zijn Zoon haat en Hem ver-
stoot, als Jezus aan het kruis tot zondaar is gemaakt.246 De haat en de 
verstoting zijn immers ook onderdelen van de bejegening, en een dusda-
nige visie op de bejegening volgt uit de opvatting dat de zonden ook in 
daad- en smetaspect aan Christus zijn meegedeeld.

243   William Gouge stelt tijdens de Westminster Assembly: “God doth not look upon us as 
having fullfilled the whole for ourselves, but by our surety, and therfore it is said 
‘acounted’”, zie Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:83. vgl. Brooks, Works, 5:230: “I 
do not say that God the Father doth account the sinner to have done it, but I say that 
God the Father doth impute it to the believing sinner, as if he had done it.” Vgl. 
Owen, Works, 12:159. Ook Williams erkent dat God ons beoordeelt alsof wij zelf 
hadden voldaan, Williams, “Man Made Righteous”, 4:273: “…Christ’s Righteousness 
is imputed to us […] as if we had done and suffered what Christ did.” Parnham 
onderscheidt ten onrechte de beoordeling niet van de bejegening, Parnham, Heretics 
within, 13.

244   Zie bij noot 143.
245   Bijvoorbeeld Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:285; zie noot 177.
246   Williams, “Gospel-Truth”, 3:34–40; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:299: “… 

Christ was odious to God, hated worse than a Toad.” Williams, “Answer to Report”, 
4:358.
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Na de bespreking en vergelijking van de positie van het antinomia-
nisme met de drie eerder genoemde posities (die van Piscator, Wotton en 
Owen) kan aan het overzicht worden uitgebreid:

Toerekening Vázquez, 
Estius, 

Bellarminus 

Piscator Socinianen / 
Arminianen

Wotton Owen Antino-
mianen

Mededeling Meegedeelde 
wordt intrinsiek

gevolgen van 
zonde / 

gerechtigheid

+ - + + - +

zonde /  
gerechtigheid 

zelf

- - - - - +

Meegedeelde 
blijft extrinsiek

zonde /  
gerechtigheid 

zelf

- - - - + -

Beoordeling Naar waarheid + - - + + +
Niet naar waarheid - + + - - -

Bejegening Alsof Hij een zondaar was + + + + + -
Omdat Hij een zondaar is - - - - - +

 
4.5. Witsius over de toerekening
De bespreking van de opvatting van neonomianen en antinomianen over 
mededeling, beoordeling en bejegening laat zien dat er aanwijsbare en 
invloedrijke verschillen zijn. Witsius neemt de taak op zich in de discussies 
te bemiddelen. Hoe is zijn reactie? Op welke punten stemt hij in met en op 
welke punten verschilt hij van mening met de beide strijdende partijen?

De betekenis en het belang van de toerekening staat voor Witsius bui-
ten twijfel. Naar zijn overtuiging is de toerekening dermate belangrijk, 
dat dit leerstuk tot de fundamentele geloofsleer van de christelijke gods-
dienst behoort.247 Zowel in de leer van de voldoening als in de leer van de 
rechtvaardiging behoort de toerekening tot de geloofsstukken die bij alle 
rechtzinnigen ontwijfelbaar behoren te zijn.248 Het is dan ook niet ver-

247   Witsius, DOF, 378 (3.8.38): “Quod tam est verum, ut summa sit totius Evangelii.”
248   Witsius, Animadversiones, 29: “… fundamentalia fidei mysteria esse videntur, ut 

Orthodoxis omnibus anamphisthètèta esse debeant.”
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wonderlijk dat hij in zijn Oeconomia Foederum en in de Animadversiones 
aandacht aan het thema besteedt.

Meteen in het eerste hoofdstuk van de Animadversiones bespreekt 
Witsius de vraag naar de overdracht van de zonden op Christus. Zijn 
vraagstelling formuleert hij als volgt: “Is alleen de verschuldigde straf 
voor de zonden van de uitverkorenen op Christus als Borg overgebracht, 
of zijn ook de zonden zelf van de uitverkorenen, zowel wat betreft de smet 
als ook wat betreft de schuld, op Hem overgebracht?”249 Hoofdstuk 2 
bespreekt vervolgens twee vraagstukken: “Kan Christus met recht zon-
daar, overspeler, afgodendienaar enzovoorts worden genoemd?” en 
“Heeft er een zekere persoonsverwisseling plaatsgevonden tussen Chris-
tus en de uitverkorenen?”250 Dat in dergelijke vragen het concept van de 
toerekening een grote rol speelt, is inmiddels duidelijk. De toerekening 
komt opnieuw ter sprake in hoofdstuk 6 van de Animadversiones, waar de 
vraag wordt behandeld: Wordt alleen de vrucht van Christus’ gerechtig-
heid aan de uitverkorenen toegerekend, of ook de gerechtigheid zelf?251

4.5.1. Witsius over mededeling, beoordeling en bejegening
De opvatting van Witsius kan worden verhelderd door te letten op hoe hij 
spreekt over de drie concepten van beoordeling, mededeling en bejege-
ning, en in welke volgorde hij deze plaatst. Afhankelijk daarvan kan hij 
vervolgens worden ingedeeld bij de positie van Piscator, Wotton, Owen 
of de antinomianen.

Witsius erkent dat er een mededeling of overdracht (translatio) is tus-
sen Christus en de zondaar. Daarbij onderscheidt hij drie mogelijke vor-
men van mededeling: ten eerste is er overgieting (transfusio), ten tweede 
nabootsing (imitatio), ten derde toerekening (imputatio). De eerste en 
tweede vorm van mededeling zijn onmogelijk, zodat de derde overblijft.252 

249   Ibid., 9–22: “An solum poenae electorum peccatis debitae, an vero ipsa electorum 
peccata, tam quoad maculam, quam quoad reatum, in Christum ut Sponsorem trans-
lata sint” (10).

250   Ibid., 22–33: “An Christus propter illam translationem aeque peccator sit ac dici 
debeat, quam ipsi electi, imo peccatorum omnium maximus. An per sponsionem 
Christi facta sit quaedam personarum inter Christum et electos permutatio” (10-11).

251   Ibid., 71–78: “An non fructus solum justitiae, sed et ipsa, electis imputetur” (71).
252   Ibid., 74: “Evidens est, Christi justitiam in Scripturis nostram justitiam dici. Nostra 

autem esse deberet; vel inhaesive, per transfusionem quandam, qua habitus sanctita-
tis et justitiae Christi nostrae animae habitus fierent, qualis transfusio habituum 
absurda est et impossibilis; vel per imitationem, ut ei conformem justitia, ipsi prae-
stemus: at isto senso nostrae illam opponit Paulis Phil. iii.6. vel denique per imputa-
tionem, sic ut nostra nun minus censeatur, quam si a nobis esset praestita. Quum 
ergo duo priores illi modi, quibus justitia Christi nostra fieri posset, a ratione prorsus 
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Door expliciet de transfusio van de imputatio te onderscheiden, blijkt dat 
Witsius (anders dan Wotton) de toerekening als een eigensoortige vorm 
van mededeling opvat. 

Deze mededeling door toerekening vindt plaats als de zonden op 
Christus’ rekening worden geschreven.253 Als de zonden aan Christus 
worden meegedeeld, worden zij dus niet inherent de zonden van Chris-
tus, alsof Hijzelf de zondaar zou zijn:

Want God rekent onze zonden niet zo aan Christus toe dat Hij zou 
oordelen alsof Christus zonden zou hebben begaan die wij hebben 
begaan. Alsof Hij dronken zou zijn geweest toen Noach meer wijn tot 
zich hand genomen dan goed was; of dat Hij incest zou hebben 
gepleegd met Lot, of overspel met David. Dit te denken is zo onrede-
lijk dat ik nauwelijks geloof dat dit ooit zou kunnen voorkomen bij 
enig mens met gezond verstand, laat staat bij een christen, bij iemand 
die God vreest.254

Niettemin gaat het wel degelijk om de toerekening van de zonden zelf aan 
Christus, en niet slechts om de gevolgen van de zonden: “God heeft alle 
zonden van alle uitverkorenen op Zijn Zoon gelegd. Ik zeg: zonden. Want 
zo spreekt de Schrift ook overal.”255 De zonden die wij hebben begaan, 
schrijft hij, zijn tot zonden van Christus geworden toen ze aan Hem  
als Borg werden toegerekend en Hij vanwege Zijn borgtocht op Zich  
nam daarvoor te betalen.256 Witsius onderstreept dat de zonden van de  
 

alieni sint, solus hic tertius restat: Deo imputante homini justitiam sine operibus. 
Rom. iv.6.” Vgl. ook Witsius, DOF, 377–378 (3.8.37).

253   Witsius, Animadversiones, 16: “… Deus electorum peccata in rationes Christi retulit 
…” Vgl. ook Witsius, “Oeffening over den regten sin van Paulus en Jacobus”, 41: “Het 
is een spreek-wijse van de kooplieden ontleend. In Gods rekenboek is aangeschreven 
wat hy ons gegeeven heeft, en wat wy hem schuldig zijn.”

254   Witsius, Animadversiones, 18: “Non enim ita Deus peccata nostra Christo imputat, ut 
judicet Christum ea admisisse quae nos admisimus: inebriatum esse quum Noach 
justo liberalius se prolueret mero: aut incestum commisisse cum Lotho, vel adulte-
rium cum Davide. Quae cogitatio tam procul ab omni ratione repulsa est, ut vis cre-
dam eam in ullum sanae mentis hominem, nedum Christianum, Deique reverentem, 
cadere unquam potuisse.” John Gill verwijst naar deze passage in zijn opmerkingen 
bij Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:269.

255   Witsius, Animadversiones, 14: “Deus Filio suo […] omnia omnium electorum impo-
suit peccata: peccata, inquam. Sic enim passim Scriptura loquitur.”

256   Ibid., 21: “Ea vero quae nos commisimus peccata, Christi peccata evaserunt, quando 
ipsi ut expromissori imputata sunt, ipseque ea expromissorio nomine suscepit, ut pro 
iis liberrime ac sanctissime a se susceptis lueret.”
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uitverkorenen zodanig aan Christus worden toegerekend, dat ze terecht 
ook zonden van Hem kunnen worden genoemd.257 

Witsius neemt dus afstand van de positie van Wotton, die stelt dat de 
zonden zelf niet aan Christus worden toegerekend. Iemand kan, aldus 
Witsius, slechts delen in de straf als hij ook deelt in de schuld.258 En dat is 
slechts het geval als de zonden zelf aan die persoon zijn toegerekend. De 
gedachte dat de toerekening slechts zou bestaan in de mededeling van de 
gevolgen alleen, wijst Witsius om die reden af. De gelovige ontvangt 
Christus’ gerechtigheid zelf en niet slechts de vruchten daarvan (waarom 
Witsius het legitiem acht te stellen dat de gelovigen even rechtvaardig zijn 
als Christus zelf).259 

Het is hier echter wel belangrijk nauwkeurig te spreken. De zonden 
kunnen naar Witsius’ overtuiging namelijk zowel de zonden van de gelo-
vigen, als de zonden van Christus worden genoemd:

In elk van beide gevallen kan in een goede zin worden gezegd dat onze 
zonden wanneer wij uitverkorenen zijn, onze zonden zijn en niet die 
van Christus; en dat dezelfde zonden de zonden van Christus zijn en 
niet langer de onze. Het zijn onze zonden omdat ze door ons zijn 
begaan en omdat wij hierdoor de straf van de eeuwige dood op ons 
hebben geladen, en in zoverre blijven ze de onze in eeuwigheid. Dat is: 
altijd zal het waar blijven dat wij ze hebben begaan en dat wij, door 
deze te begaan, de toorn van God hebben verdiend. Want wat is 
gedaan, kan niet ongedaan worden gemaakt. En dus zijn het niet de 
zonden van Christus, want Christus heeft ze niet begaan en heeft geen 
enkele persoonlijke schuld op zich geladen. En Christus kon ook geen 
zonden doen. De natuur van de zaak laat niet toe dat een daad die 
door ons is begaan door Christus zou worden begaan.260

257   Ibid., 16: “Quamobrem et ipsius peccata dicuntur.”
258   Witsius, DOF, 116 (1.8.34): “… societas peccati convincitur de communione suppli-

cii.” 
259   Witsius, Animadversiones, 75–77.
260   Ibid., 20–21: “Utrumque sano sensu dici potest; peccata nostra, quotquot electi 

sumus, nostra esse, non Christi, eademque peccata Christi esse, non amplius nostra. 
Nostra sunt, quia a nobis patrata, et quia nos iis contraximus nobis reatum mortis 
aeterna et hactenus nostra manebunt in perpetuum: hoc est, semper erit verum quod 
nos ea patravimus, et patrando iram Dei meriti sumus. Quod enim factum est infec-
tum fieri nequit. Et sic non sunt Christi, quia Christus ea non patravit, neque perso-
nalem ullum reatum contraxit. Neque potuerunt Christi peccata fieri: quia rerum 
natura non patitur ut idem numero actus, qui a nobis patratus est, patretur a Christo.”
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God ziet, aldus Witsius, de zonden der gelovigen als zonden der gelovi-
gen, in zoverre ze door hen zijn begaan; want iets dat waar is, dat ziet God 
ook als waar. Maar Hij ziet de zonden der gelovigen niet als zonden waar-
voor zijzelf zouden moeten betalen; Hij ziet ze dan als zonden van Christus, 
aan Wie ze zijn toegerekend en die nu voor hen heeft genoeggedaan.261

Witsius hanteert hier impliciet het onderscheid tussen de potentiële en 
actuele schuld (reatus potentialis et actualis). De zonde als daad blijft het 
‘eigendom’ van de zondaar en de daaraan verbonden strafwaardigheid (die 
hij benoemt als de “persoonlijke schuld”) wordt ook niet weggenomen. 
Wat wel op Christus wordt overgebracht, is de veroordeling, de ordinering 
tot straf (ordinatio ad poenam). In dat opzicht houden de zonden inder-
daad op de zonden van de gelovigen te zijn, omdat zij door de toerekening 
aan Christus van de verplichting tot straf worden ontslagen.262 

Op het onderscheid tussen potentiële en acutele schuld gaat Witsius 
in zijn Exercitationes uitvoeriger in, als hij onderscheid maakt tussen de 
intrinsieke strafwaardigheid van de zonde enerzijds, die nooit van de 
daad van zonde kan worden losgemaakt, en anderzijds de feitelijke ver-
plichting tot straf, die eveneens onlosmakelijk aan de zonde verbonden 
is, maar die wel op een ander kan worden overgedragen.263 

Gegeven dit onderscheid acht Witsius het aanvaardbaar te zeggen dat 
de zonden zelf op Christus zijn gelegd: “Ik weet niet waarom sommigen 
liever zouden willen zeggen dat de straf of de schuld van onze zonden op 
Christus is overgebracht, in plaats van de zonden zelf wat betreft de 
schuld.”264 De kritiek van sommige neonomianen (bijvoorbeeld Baxter) 

261   Ibid., 144–145: “Videt etiam peccata fidelium, ut fidelium peccata, quatenus ab iis 
sunt admissa: quidquid enim verum est, id Deus videt esse verum. Sed non videt 
etiam peccata fidelium ut fidelium peccata, quatenus non ipsorum amplius sunt, pro 
quibus ipsi luendum habeant; sed Christi, cui sunt imputata, et qui pro iis nun satis-
fecit.”

262   Ibid., 21: “… definunt [peccata] esse nostra, quatenus ob ea, propter Christi satisfac-
tionem, in judicio Dei ad condemnationem aut satisfactionem in propria persona, 
compellari neque debemus, neque possumus.”

263   Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:476 (1.25.6): “Porro reatus iste notat ali-
quando meritum peccati, quo ob intrinsecam suam pravitatem puniri dignum est 
[…]. Aliquando actualem obligationem ad poenam, quam ipsa comitabitur condem-
natio, et inflictio poenae. […] Priori sensu eatus a pecato auferri non potest. […] … 
ne quidem actualem obligationem ad poenam reispa infligendam, auferibiliem a pec-
cato esse. Auferri quidem illa a peccatore potest, quando peccatum cum suo reatu 
transfertur in vadem pro eo soluturum.”

264   Witsius, Animadversiones, 22: “Quae quum ita sint, nescio cur quidam dicere malint, 
poenam aut reatum nostrorum peccatorum in Christum translata esse, quam peccata 
ipsa quoad reatum.” John Gill verwijst naar deze passage in zijn opmerkingen bij 
Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:269.
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dat de zegswijze ongeoorloofd is dat de zonden zelf op Christus zijn over-
gebracht, acht Witsius onterecht. Men mag stellen dat de zonden zelf op 
Hem zijn overgebracht, indien maar wordt gekwalificeerd dat het gaat om 
een overdracht van de zonden wat betreft de schuld.265

Witsius acht het blijkbaar onaanvaardbaar om zonder nadere aandui-
ding te stellen dat de zonden (dus in alle vijf aspecten van daad, smet, 
strafwaardigheid, veroordeling en straf) op Christus zijn overgebracht. 
De daad, de smet en de strafwaardigheid van de zonden zijn niet op 
Christus overbracht maar blijven aan de zondaar zelf verbonden. De smet 
van de zonden wordt volstrekt niet aan Christus toegerekend alsof Chris-
tus door deze toerekening fysiek, moreel of inklevend zou zijn verontrei-
nigd.266 Alleen de actuele schuld en de straf zijn overgedragen. De zonden 
zelf zijn dus weliswaar op Christus overgebracht, maar dan slechts wat 
betreft de schuld. Het gaat dus niet om een mededeling door overgieting, 
maar om een mededeling door overschrijving. 

Na de bespreking van de mededeling kan nu de beoordeling (reputa-
tio) ter sprake komen. Uit het voorgaande is duidelijk dat de beoordeling 
bij Witsius op de mededeling volgt. God beoordeelt de zonden immers 
als de zonden van Christus.267 Het feit dat Witsius stelt dat God in bepaald 
opzicht de zonden als de zonden van Christus beoordeelt, maakt duide-
lijk dat er een mededeling van die zonden aan de beoordeling moet zijn 
voorafgegaan.

Vervolgens stelt Witsius dat er in de toerekening nooit een onware 
beoordeling kan plaatsvinden. Gods oordeel is altijd naar waarheid. De 
toerekening van onze zonden aan Christus moet zo worden begrepen dat 
daardoor niet aan de waarheid van Gods oordeel wordt tekortgedaan. God 
beoordeelt Christus dan ook niet alsof Hij in eigen persoon die zonden zou 
hebben verricht.268 Uit deze uitspraken blijkt dat Witsius in ieder geval 

265   Ook Williams erkent overigens beide zegswijzen: Williams, “Gospel-Truth”, 3:8: “… 
our sins were imputed to Christ with respect to the guilt thereof…” Zijn bezwaar 
tegen Crisp is niet zozeer dat deze stelt dat de zonde zelf is overgebracht op Christus, 
maar dat de zonde ook in de aspecten van daad en smet zou zijn overgebracht, ibid., 
3:11.

266   Witsius, Animadversiones, 20: “[N]equaquam peccata electorum quoad maculam eo 
sensu Christo imputata esse, ut illa imputatione Christus physice, aut, si mavis mora-
liter, certe inhaerenter, quoquo modo impuretur.”

267   Ibid., 16–17: “Ita vero Deus electorum peccata in rationes Christi retulit, ut ea, quan-
tumvis aliena a Christo, Christi tamen peccata dicantur.” ibid., 21: “Ea vero quae nos 
commisimus peccata, Christi peccata evaserunt, quando ipsi ut expromissori impu-
tata sunt.” Zie ook de citaten bij noot 260 en 261.

268   Witsius, Animadversiones, 18–19: “Porro haec peccatorum nostrorum Christo impu-
tatio sic intelligenda est, ut per eam neque Divini judicii veritati […] quidquam dece-
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niet met de positie van Piscator instemt. Witsius bekritiseert daarom ook 
Arminius (die zich bij Piscator aansluit). Anders dan Arminius beweert, 
kan iets slechts als gerechtigheid worden toegerekend als het ook metter-
daad gerechtigheid is.269

Witsius’ opvatting over de toerekening komt in sterke mate overeen 
met die van John Owen. Dat roept twee vragen op: ten eerste of volgens 
Witsius Christus als zondaar mag of moet worden aangemerkt. Deze 
vraag komt aan de orde in § 4.5.2. Daarnaast is er de kwestie van de han-
delende persoon. Volgens de neonomianen impliceert de toerekening 
van de zonden zelf aan Christus, dat Hij onvermijdelijk ook als de hande-
lende persoon van de zondige daden moet worden aangemerkt. Hoe Wit-
sius denkt over de relatie van toerekening en handelende persoon komt 
in § 4.5.3. ter sprake.

4.5.2. Witsius over Christus de zondaar
De vraag of Christus met recht zondaar, overspeler, afgodendienaar kan 
worden genoemd, komt in hoofdstuk 2 van de Animadversiones ter spra-
ke.270 Witsius opent het hoofdstuk met enkele zegswijzen van Crisp:

“Wij zijn niet méér zondaar dan Christus. Christus is evenzeer als wij 
zondaar, omdat hij zonde voor ons is gemaakt. Zozeer zijn onze zon-
den metterdaad op Christus overgebracht dat wij niet langer zondaren 
zijn.” En zo vaak er over een uitverkorene wordt gesproken, zegt hij: 
“Hoewel hij overspel, diefstal, afgodendienst heeft begaan, toch is hij 
niet die overspelige, die dief en afgodendienaar, maar dit moet veeleer  
 
 

dat. Non enim ita Deus peccata nostra Christo imputat, ut judicet Christum ea 
admisisse quae nos admisimus. […] Nos scimus, omne Dei judicium secundum veri-
tatem esse: falsissimum autem est, Christum commisisse, quae commissa ab electis 
sunt. Neque nostra peccata ita unquam Christi esse censentur, quin ipse semper 
maneat sanctus, ab omni malo alienus, sine labe, separatus a peccatoribus.” Evenzo: 
“Id quando judicat Deus, ex vero judicat.”

269   Witsius, DOF, 378 (3.8.38): “Tricas inanes subtilitate sua Arminius nectit, quando 
pugnat, justitiam Christi nobis in justitiam imputari non posse quum sit ipsissma 
justitia: hoc pro fundamento ponens, id, quod nobis ad justitiam imputatur, justitiam 
proprie non esse. Quod nemo admittet, qui consideraverit, omne judicium Dei esse 
secundum veritatem: unde sequitur, in justitiam nihil alicui imputari posse, quod 
revera justitia non est.” Vgl. noot 149-151 in hoofdstuk 3.

270   De titel van hoofdstuk 2 luidt (Witsius, Animadversiones, 22): “An Christus recte dici 
queat peccator, adulteri, idololatra etc. et an facta inter Christum et electos quaedam 
personarum permutatio sit.”
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van Christus wordt gezegd. Niemand is ooit op aarde een zo grote 
overtreder geweest als Christus.”271 

Van dergelijke zegswijzen neemt Witsius nadrukkelijk afstand; zijn argu-
ment daarvoor is dat de Schrift Christus wel zonde noemt, maar nooit 
zondaar.272 Aansluitend bespreekt hij de betekenis van 2 Korinthe 5:21 
waar Paulus zegt dat Christus tot zonde is gemaakt. Naar Witsius’ mening 
bedoelt de apostel daarmee dat Christus als een offerdier is geweest dat 
bij wijze van type zonde en schuld werd genoemd.273 De uitspraak van de 
profeet Jesaja dat Hij met de overtreders is geteld geweest, kan ook heel 
goed betrekking hebben “op de onrechtvaardige oordelen van de zeer 
misdadige mensen die Christus ter dood hebben gebracht”, en hoeft dus 
geen betrekking te hebben op Gods oordeel over Christus.274 Witsius’ 
eigen mening is dan ook duidelijk: “Degenen die Christus graag een zon-
daar, een waarachtig zondaar, de grootste van alle zondaren noemen, 
spreken niet met de Schrift. Het lijkt me beter zich te onthouden van 
dergelijke harde uitspraken, die gemakkelijk aanleiding zijn tot laster.”275

Tegelijk heeft Witsius de overtuiging dat de auteurs die zo spreken, dat 
slechts doen op grond van de toegerekende zonden. De intentie van deze 

271   Ibid., 23–24. Witsius geeft geen aaneengesloten citaat maar voegt enkele uitdrukkin-
gen samen; vgl. Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:274: “… [know] that that 
person is not more sinful than Christ was”; ibid., 1:273: “if thou hast part in the Lord 
Christ, all these transgressions of thine become actually his, and cease to be thine. 
[…] now thou art not an idolater, a persecutor, a thief, a murderer, an adulterer, or a 
sinful person; reckon what sin soever you commit, when as you have part in Christ, 
you are all that he was, he is all that you were: 2 Cor. V. 21, ‘He was made sin for us, 
that knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him’”; ibid., 
1:270–271: “… the apostle’s meaning was, that no transgressor in the world was such 
a one as Christ was.” Zie ook noot 61.

272   Witsius, Animadversiones, 24: “Haec praeter Scripturam sunt: quae Christum pecca-
tum quidem dicit, peccatorem nusquam.” Evenzo Witsius, DOF, 115 (1.8.34).

273   Witsius, Animadversiones, 24. Vergelijk ibid., 16: “2. Cor.v. 21. Fecit Deus eum, qui 
peccatum non norat peccatum pro nobis. Id est, sicut victima integra sine labe et 
vitio, fiebat peccatum, […] ita et Deus Christum […] fecitque peccatum, id est, hos-
tiam pro peccato, ut vere peccatum ferret et lueret, sicut typice faciebat hostia.”

274   Witsius, Animadversiones, 24: “At neque Christum peccatorem Propheta vocat, quando 
eum praevaricatoribus adnumeratum testatur. Jes. liii. com.12. commodissime enim 
illud ad improba scelestissimorum hominum, mortem Christum procurantium, 
judicia referri potest.” Burgess beschouwt Jes. 53:12 wel als Gods oordeel, Burgess, 
Doctrine of Justification, 2:298.

275   Witsius, Animadversiones, 25: “Verum enimvero, quamvis cum scriptura non loquan-
tur, qui Christum peccatorem, vere peccatorem, peccatorum omnimum maximum, 
vocare amant; quamvis etiam satius arbitrer abstinere ab locutionibus tam horridis 
facilique calumniae expositis.”
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auteurs is volgens Witsius aan te tonen dat de toerekening volledig en 
geschikt is tot onze zaligheid.276 Aansluitend verwijst hij naar de passages 
van Chrysostomus (c.345-407) en Oecumenius, die eveneens Christus als 
een zondaar hebben aangeduid.277 Chrysostomus zegt immers dat God 
de rechtvaardige tot zondaar heeft gemaakt, opdat Hij zondaren tot recht-
vaardigen zou maken. Oecumenius zegt dat Christus een groot zondaar 
was, omdat Hij de zonden van de gehele wereld op zich nam en deze tot 
zijn eigen zonden heeft gemaakt.278 Daaraan voegt Witsius nog vergelijk-
bare verwijzingen toe van Calvijn, Marlorat en Jacob Alting (1618-
1679).279

Op dit punt kiest Witsius een andere lijn dan degenen die ‘tot zonde 
gemaakt’ uitleggen als ‘tot zondaar gemaakt’.280 Het is echter duidelijk dat 
het hier niet om een dogmatisch verschil gaat maar om een conceptueel 
verschil, namelijk over de duiding van het woord zondaar. Witsius wil de 
aanduiding zondaar blijkbaar alleen gebruiken voor diegenen aan wie 
ook het daadaspect en het smetaspect van de zonde toebehoort, en niet 
voor iemand die alleen het aspect van de actuele schuld bezit.281 

Ook Williams erkent overigens in zijn End to Discord dat de echte 
verschillen niet kunnen worden bepaald op grond van de uitleg van  

276   Ibid.: “… neque alio colliment, nisi ut ostendant imputationem istam plenissimam, et 
ad salutem nostram calidissimam esse.”

277   In de zeventiende eeuw meende men dat Oecumenius een tiende-eeuwse bisschop in 
Thessalië was; tegenwoordig vermoedt men dat hij leefde aan het einde van de zesde 
of het begin van de zevende eeuw.

278   Voor de verwijzing naar Chrysostomus, zie Migne, PG, 61:478.44–51; Oecumenius, 
“Pauluskommentar des Ökumenius von Trikka”, 466 (Hebr. 9:28). Gezien zijn verwij-
zing naar pagina 845 heeft Witsius gebruik gemaakt van de uitgave uit 1532: Oecu-
menius en Arethas, ᾿Εχηγησεις Παλαιαι, 845. Witsius citeert de passages in het 
Grieks en geeft vervolgens een Latijnse vertaling.

279   Witsius, Animadversiones, 26–28. Witsius verwijst naar Calvijn, CO 50:209–210 (Gal. 
3:13); voor Witsius’ beroep op Calvijn, zie Van den Brink, “Calvin, Witsius and the 
Antinomians”, 240. Tevens refereert Witsius aan Marlorat, Catholica Expositio Eccles-
iastica, 2:223 (2 Kor. 5:21), en aan Alting, “Heptades Septem”, 22–23; vgl. Van den 
Brink, Witsius en het antinomianisme, 208–209.

280   Zie de citaten van Owen, Rutherford, Charnock en Rivet in noot 150 en 151.
281   Die gedachte over het concept zondaar is ook te vinden bij Chamier, Panstratiae, 3:8 

(1.5.11): “… hamartoolos, nunquam dicitur, pro eo in quo solae sunt poenae peccati, 
nulla autem peccata. Alioquin Christus dici posset hamartoolos peccator: quod absit.” 
Heidanus, De Causa Dei, 261: “… soo en werdt nochtans het woordt sondaer / 
hamartoolos, noyt ghenomen voor enen / in welcken alleen de straffe is der sonde/ 
ende niet de sonde selfs. Andersins / waerom en soude Christus selve niet also wel 
een sondaer konnen genoemt worden / als hy wel sonde genaemt wordt? 2 Cor.v.21.” 
De Witte, Wederlegginge, 2:116.



-  215  -

2 Korinthe 5:21. Hij schrijft, in een poging de onenigheden tot een einde 
te brengen, dat de uitleg van dat vers niet doorslaggevend voor de verschil-
len is – een opvatting die ook aan Witsius kan worden toegeschreven:

Het zou ten minste vreemd lijken elkaar te beschimpen vanwege een 
verschillende uitleg van die tekst 2 Korinthe 5:21: ‘Hij was tot zonde 
gemaakt voor ons’. De ene zijde denkt dat hij een offer voor de zonde 
was gemaakt, volgens de Hebreeuwse gewoonte, want we vinden vaak 
de woorden asham en chitteh als aanduiding voor zowel het zondeof-
fer als voor de zonde (Lev. 7:1-2; Lev. 4:28-29,33). En de apostel volgt 
hier dat woordgebruik als hij een offer voor de zonde uitdrukt met de 
frase peri hamartias (Rom. 8:3, Hebr. 10:6). De andere zijde wil het de 
betekenis geven dat Christus tot een zondaar was gemaakt, maar een 
zondaar die heilig en onbesmet is en nooit een overtreding heeft 
begaan. Deze notie van ‘tot zonde gemaakt’ is te onbelangrijk om er al 
te harde gedachten over vast te houden.282

4.5.3. Witsius over de handelende persoon
Afzonderlijke aandacht verdient de vraag hoe Witsius denkt over de han-
delende persoon: moet de gelovige worden beschouwd als de ‘eigenaar’ 
van de daden die Christus verricht, en moet Christus als de ‘eigenaar’ 
worden beschouwd van hetgeen de gelovige doet? 

In de Animadversiones bespreekt Witsius de vraag van de persoons-
verwisseling. Daarbij spreekt hij zonder uitzondering over verwisseling 
van personen (permutatio personarum), dus in het meervoud.283 Dat is 
van belang voor de discussie over de visie van Williams, die wel een 
change of persons erkent maar geen change of person. Omdat Williams een 
change of person ontkent, verwijt men hem de algehele afwijzing van de 
persoonsverwisseling.284 Witsius’ gebruik van het meervoud laat zien dat 

282   Williams, “End to Discord”, 93: “At least it would appear strange to revile each other 
for a different explication of that Text, 2 Cor. v. 21. ‘He was made Sin for us’. The one 
Side think, he was made a Sacrifice for Sin, after the Hebrew custom: For we had very 
oft the words asham and chitteh to signify a Sin-Offering as well as Sin: Lev. vii. 1,2. 
and iv. 28,29,33. And this very Apostle follows the same usage, expressing an Offering 
or Sacrifice for Sin by the Phrase peri hamartias, Rom. viii. 3. Heb. x. 6. The other Side 
will have it meant, that Christ was made a Sinner, but a Sinner that is holy, undefiled, 
and never offended; which notion of being made Sin is too dimunitive, to admit 
harsh thoughts of such as entertain it.”

283   Witsius, Animadversiones, 11,22,23,28,29; Witsius, “Animadversiones 1700”, 769–
770,776.

284   Zie het gedeelte bij noot 230-236.
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hij met Williams’ woordgebruik instemt.285 Witsius geeft bovendien aan 
dat hij niet alle gebruikte uitdrukkingen bijvalt, waarschijnlijk doelend 
op de vergaande uitlatingen van Crisp. Wel acht Witsius het van belang 
eraan vast te houden dat Christus zodanig in de plaats van de uitverko-
renen is getreden en hun persoon op zich heeft genomen, dat er een 
zekere persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden.286

Wie is er volgens Witsius de handelende persoon in het lijden en de 
gehoorzaamheid van Christus? Enerzijds schrijft Witsius in de Exercitati-
ones dat de zondaren de straf voor al hun zonden of in hun eigen persoon 
ondergaan, of die ondergaan in de persoon van de middelaar. Dat zou 
erop kunnen duiden dat in het lijden van Christus de zondaar de hande-
lende persoon is.287 En in de Oeconomia stelt hij dat de eenheid met 
Christus door het geloof zodanig is, dat zij worden geacht zelf in Christus 
te hebben gedaan en ondergaan wat Christus voor hen heeft gedaan en 
ondergaan.288 “Christus heeft”, aldus Witsius, “niet minder voor hen 
betaald, dan indien Hijzelf schuldig was geweest om te voldoen. Andersom  
worden zij geacht in de Borg te hebben betaald, niet minder dan alsof zij 
in eigen persoon hadden betaald.”289 

Maar anderzijds onderstreept Witsius in de Animadversiones, dat God 
onze zonden niet zó aan Christus toerekent dat Hij zou oordelen dat 
Christus zonden heeft begaan die wij hebben begaan.290 In de tweede edi-
tie van de Animadversiones voegt hij met instemming een passage toe uit 
een verzoeningsgeschrift dat diverse predikanten in Engeland hebben 
opgesteld:

285   Witsius benoemt de bewering dat er geen persoonsverwisseling (permutatio perso-
narum) is tussen Christus en de gelovigen, “een ondoordachte stelling” (inconside-
rata assertio). Aangezien hij het meervoud personarum gebruikt, heeft hij daarbij niet 
het oog op Williams; Witsius, “Animadversiones 1700”, 769; Van den Brink, Witsius 
en het antinomianisme, 214–215; ingevoegd na Witsius, Animadversiones, 33.

286   Witsius, Animadversiones, 28.
287   Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:477 (1.25.6): “Breviter, omni peccato inest 

actualis obligatio ad poenam: sed hoc discrimine, quod aliqui eam ipsi subire tene-
antur, quum careant sponsore, alii eam non quidem in se, attamen in sponsore luant.”

288   Witsius, DOF, 375–376 (3.8.31): “Virtute autem hujus unionis, vel unitatis, quam 
electi per fidem cum Christo habent, ipsi in Christo fecisse ac tulisse censentur, id 
quod fecit ac tulit pro iis Christus.”

289   Witsius, Animadversiones, 28: “… quemadmodum Christus personam gessit electo-
rum, dum eorum suscepit debita, et non minus pro iis solvit quam si ipse esset 
debendi reus, sic illi rursus in sponsore solvisse judicentur, non minus quam si in 
propria solvissent persona.”

290   Ibid., 18, zie noot 254.
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[De] persoonsverwisseling is zodanig dat Christus, volgens het ver-
drag tussen Hem en de Vader, de persoon van de zondaren op Zich 
heeft genomen en in plaats van de zondaren is gekomen. Dit hield niet 
in dat Hij in hun plaats zou doen wat het evangelie vereist, namelijk 
zich bekeren en geloven (hoewel Hij heeft verworven dat de uitverko-
renen in de tijd hiertoe bekwaam zouden worden gemaakt). Maar het 
hield in, dat Hij in hun plaats zou voldoen aan de verplichting nu de 
wet der werken was geschonden.291 

Dit maakt duidelijk dat Witsius geen persoonsverwisseling (commutatio 
personae) voorstaat zoals Piscator en de antinomianen dat stellen, waarbij 
er een verwisseling van handelende persoon wordt verondersteld. Die 
vaststelling is van betekenis voor Witsius’ oordeel over de mening van 
antinomianen en neonomianen. Dat oordeel zal worden besproken in  
§ 4.5.4.

4.5.4.  Witsius over de toerekening in zijn bemiddeling tussen 
antinomianen en neonomianen

Met de vaststelling dat Witsius’ opvatting moet worden ondergebracht bij 
de positie van Owen, wordt veel duidelijk over zijn relatie ten opzichte 
van antinomianen en neonomianen. Zijn keuze voor de positie van Owen 
houdt immers in dat hij afstand neemt van de positie van Piscator en 
Wotton. Omdat de neonomiaanse visie met die van Wotton overeen-
komt, heeft Witsius daar krachtige kritiek op. Niet slechts de gevolgen of 
effecten worden meegedeeld, maar de zonden zelf worden toegerekend 
aan Christus: “Hun zonden zijn door toerekening de zijne, zodat Hij niet 
minder voor hen schuldig is tot het verplichte, als wanneer Hijzelf in 
eigen persoon die zonden zou hebben begaan (al werpen wij dat verre 
van ons!).”292 

Hij benadrukt tevens dat er een mededeling moet voorafgaan voordat 
God de zonden aan Christus kan straffen, en voordat Hij de gelovigen 
kan vrijspreken. Deze mededeling is echter geen overgieting maar een 

291   Witsius, “Animadversiones 1700”, 769; Van den Brink, Witsius en het antinomia-
nisme, 214–215; ingevoegd na Witsius, Animadversiones, 33. Het gaat om de zogehe-
ten First Paper, te vinden in Lobb, Report, 11–15; Van den Brink, Witsius en het 
antinomianisme, 457–461 (bijlage 1).

292   Witsius, Animadversiones, 19: “peccata electorum hactenus ipsi imputantur, et per 
imputationem ipsius esse dicuntur, ut non minus pro iis, debendi reus sit, ac si ipse, 
quod absit, in sua persona ea perpetrasset.” Dit citaat maakt duidelijk dat ook volgens 
Witsius God Christus wel bejegent alsof Hijzelf de zonden heeft begaan, maar niet 
beoordeelt dat Hij ze heeft begaan; zie noot 243.
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mededeling door toerekening (overschrijving). De neonomiaanse visie 
(die Witsius naar voren brengt in de opvattingen van William Cave) bekri-
tiseert hij dan ook expliciet.293 Niettemin gaat hij niet zover om de neono-
mianen te verwijten dat zij in dit opzicht sociniaans zijn geworden (een 
verwijt dat Owen wel aan Baxter maakt en dat Tully aan Bull maakt). Wit-
sius ziet overeenkomsten tussen het socinianisme en het neonomianisme, 
maar beschouwt de neonomiaan Cave (en anderen) wel als broeders.294

Tegelijk acht Witsius het nodig te benadrukken dat hij deze neonomi-
aanse opvatting over de toerekening niet bij Williams aantreft. Gewoon-
lijk noemt hij geen namen van personen die in de antinomiaanse 
discussie betrokken zijn, maar hier maakt hij een uitzondering. Hij noemt 
expliciet de naam van Williams en vermeldt dat hij Williams in diens 
opvatting bijvalt.295 De gedachte dat Witsius meer met diens tegenstan-
ders sympatiseert dan met Williams zelf, is dan ook onterecht.296 

-Witsius neemt in zijn Animadversiones een parafrase op van enkele 
bladzijden uit Williams’ Defence of Gospel-Truth. Hij bestempelt de geci-
teerde passage als “een heldere en zorgvuldige onderwijzing”. In deze 
opsomming vermeldt hij allereerst Williams’ opvatting dat de zonden 
alleen vergeven worden “vanwege de ons toegerekende verdiensten en 
gerechtigheid van Christus”.297 Het zou onjuist zijn aan Williams de 
mening toe te schrijven dat deze de gedachte van de acceptilatio zou aan-
hangen, “alsof God de onvolmaakte gehoorzaamheid van het geloof zou 
aanvaarden in plaats van een volmaakte gerechtigheid”.298 Het verwijt van 
Chauncy en Mather aan Wiliams dat deze slechts de toerekening van de 
effecten zou erkennen, vindt dan ook geen instemming bij Witsius. 

293   Directe kritiek op Cave’s visie op de toerekening (in de rechtvaardigingsleer) is te 
vinden in ibid., 81,100,106,112,132–134. Voor de bekritiseerde passages bij Cave, zie 
Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 276–277,296–297,300–301,306–
309,334–335. Zie ook de kritiek van Witsius op Cave in Witsius, “Oeffening over den 
regten sin van Paulus en Jacobus”.

294   Witsius, Animadversiones, 106,132–133.
295   Ibid., 135: “Reverendus Vir, Daniel Gulielmius”. Evenzo Witsius, “Animadversiones 

1700”, 803.
296   Contra Fesko, Beyond Calvin, 375–379.
297   Witsius, Animadversiones, 135: “… claram illam distictamque de justificatione et fide 

justificante Catechesin, qua in defensione veritatis Evangelica mentem suam expli-
cuit Reverendus Vir, Daniel Gulielmius. […] Profitetur itaque et docet: Peccata nobis 
nostra remitti unice propter merita et justitiam Christi nobis imputatam.”

298   Ibid., 135–136: “Non admittere Deum, acceptilatione quadam, fidem ullamve imper-
fectam obedientiam, loco perfectae illius quam lex exigit, uti justitiam, cujus intuitu 
Deus nos dignos peccatorum condonatione aut vita aeterna censeat.” Voor Williams’ 
afwijzing van de acceptilatio, zie Williams, “Man Made Righteous”, 4:158,273.
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Witsius acht de zegswijze legitiem dat de zonden zelf aan Christus 
worden toegerekend. Daarmee lijkt hij de antinomianen tegemoet te 
komen. Tegelijk is het veelzeggend dat hij een aanvulling maakt: de zon-
den zelf “wat betreft de schuld” (quoad reatum).299 Hij maakt zodoende 
duidelijk dat de smet (macula) van de zonde niet op Christus wordt over-
gedragen. Welke zegswijze men ook gebruikt, ‘de schuld van de zonden’ 
of ‘de zonden zelf wat betreft de schuld’, duidelijk is dat Witsius de antino-
miaanse gedachte afwijst dat de zonde zowel naar schuld als naar smet op 
Christus zou zijn overgebracht.300 En zeker de bewering dat de daad van 
de zonde (fault) op Christus zou zijn overgebracht, weerspreekt hij.301

Hoewel Witsius bereid is de uitdrukkingen van de antinomianen zo 
welwillend mogelijk te interpreteren, is hij niettemin zeer kritisch over 
hun verwoordingen: 

Met hun betoog hebben zij [de antinomianen] niet alleen zichzelf 
maar ook de gehele gereformeerde leer een zeer slechte dienst bewe-
zen. Die is nu door hun grote onvoorzichtigheid en zonder enige dui-
delijke oorzaak blootgesteld geworden aan de hatelijkheden en de 
lasteringen van de tegenstanders. Nog maar pas heeft Arnauld, de 
geleerde patriarch van de Jansenisten, geprobeerd de leer van de gere-
formeerde kerken zwart te maken als een leer die afkerig is van de 
vroomheid en van de goede werken […]. Hij heeft enkele zeer onschul-
dige uitspraken van onze theologen genomen en die met een totaal 
verkeerde interpretatie tot iets anders verdraaid. Dat zou niet zijn 
gebeurd, als deze [voornoemde antinomiaanse] zeer ongebruikelijke 
uitspraken en andere die daarop lijken, hem bekend zouden zijn 
geweest, en als hij de auteurs van die uitspraken zou hebben gekend 
als zijnde leraars in de gereformeerde kerk.302

299   Witsius, Animadversiones, 22; voor het citaat zie noot 264. 
300   In Witsius, Disputatio de satisfactione, § 4–5 spreekt Witsius over “de overdracht van 

de schuld, namelijk de toerekening van de misdaad van een ander”. Hij beschouwt 
blijkbaar de uitdrukkingen ‘overdracht van de schuld’ en ‘toerekening van de zonde’ 
als gelijkwaardig.

301   Zie bij noot 254 en 260.
302   Witsius, Animadversiones, 193–194: “Pessime isthac ratione non suae solum existi-

mationi, sed et universae religiosi Reformatae consuluerunt: quae imprudenter 
admodum et sine ulla probabili caussa, exposita est cavillis et calumniis adversario-
rum. Non ita pridem invidiam doctrinae Ecclesiarum Reformatarum, quasi inimica 
foret pietatis et bonorum operum, conciliare conatus est Arnaldus, celebris Jansenis-
tarum Patriarcha […] [S]umsit innocentissimas quasdam nostrorum hominum 
rhèseis, quas iniquissima interpretatione alio quam par est torsit. Quid non fecisset, si 
insolentissima haec dicta, et quae his sunt similia, fuissent ei cognita; sique eorum 
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Witsius is bereid zowel de uitlatingen van antinomianen als van neo-
nomianen over de toerekening zodanig te interpreteren, dat ze als ortho-
dox kunnen worden bestempeld. Tegelijk neemt hij inhoudelijk afstand 
van sommige opvattingen van de neonomianen en van de antinomianen: 
de zonden zelf zijn Christus toegerekend, maar dan slechts ten opzichte 
van de schuld ervan.

4.6. Samenvatting en conclusies
4.6.1. Samenvatting 
De antinomiaanse controverse wordt beduidend inzichtelijker als 

men de discussie beziet vanuit de vraag of er verschillen zijn in de visie op 
het concept van de toerekening. Het verwijt aan de neonomianen is dat 
zij de toerekening volledig ontkennen, omdat de toerekening van de 
gevolgen niet als een feitelijke toerekening kan worden beschouwd, ter-
wijl het verwijt aan de antinomianen is dat zij Christus tot een zondaar 
maken, die zelf de misdaden van de gelovigen heeft verricht.

De divergentie in visies op de toerekening komt vooral voort uit ver-
schil van opvatting over de mededeling. In de positie van Piscator maakt 
de mededeling geen onderdeel van de toerekening uit; daar spreekt men 
slechts over beoordeling en bejegening. Onder degenen die de medede-
ling wel als aspect van de toerekening opvatten, zijn er drie varianten te 
onderscheiden. Allereerst is er de mening dat de mededeling altijd over-
dracht en ingieting impliceert, zodat hetgeen meegedeeld wordt, inhe-
rent het eigendom van de betreffende persoon wordt. Deze opvatting 
treft men aan bij diverse rooms-katholieke theologen, bij Arminius, Soci-
nus, in de positie van Wotton en bij veel neonomianen. Vervolgens is er 
de mening dat de mededeling moet worden onderscheiden in twee vari-
anten: een mededeling door overgieting en een mededeling door over-
schrijving. In de toerekening vindt niet de eerste maar de tweede vorm 
van mededeling plaats. Dit treft men aan bij de positie van Owen, waarbij 
ook Witsius aansluit. Ten slotte is er de antinomiaanse mening, die een 
combinatie is van beide voorgaande. Evenmin als de neonomianen diffe-
rentiëren zij in een mededeling door overgieting en door overschrijving. 
Feitelijk komt dat neer op een mededeling door overgieting, waarbij het-
geen wordt meegedeeld, inherent wordt.

Ook over de vraag wat er wordt meegedeeld, bestaat geen eensgezind-
heid. Hier vallen eveneens dezelfde drie meningen te onderscheiden. De 
neonomianen stellen dat slechts de gevolgen en effecten van de zonden 

auctores pro Reformatae Ecclesiae doctoribus agnovisset.” Vgl. Arnauld, Renverse-
ment de la morale, 108.
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c.q. van Christus’ gerechtigheid kunnen worden meegedeeld. Het gevolg 
van de zonden is dan de straf, het gevolg van de gerechtigheid is verge-
ving en heiliging. In de positie van Owen stelt men, dat niet slechts de 
gevolgen van de zonden maar de zonden zelf aan Christus zijn toegere-
kend. Een belangrijk argument voor deze positie is de overweging dat het 
onrechtvaardig zou zijn de straf op een onschuldige over te dragen als 
diegene niet als schuldige kan worden beschouwd. Christus kon dus 
slechts rechtvaardig worden gestraft, als niet slechts de straf op Hem was 
overgebracht, maar ook de strafwaardigheid van de zonde. Deze toereke-
ning betekent echter niet dat de zonden in alle aspecten worden meege-
deeld; de actuele schuld (reatus actualis) wordt overgedragen, de zonde 
als daad, als smet en als potentiële schuld (reatus potentialis) echter niet. 
De derde mening is de antinomiaanse opvatting. Daarin worden de zon-
den zelf op Christus overgebracht, de zondaar, en wel in alle aspecten: 
niet alleen de actuele schuld, maar ook de zonde als daad, als smet en als 
potentiële schuld. 

De verschillende posities kunnen als volgt inzichtelijk worden 
gemaakt:

De vraag of er in de toerekening een verwisseling van handelende per-
soon optreedt, zodanig dat God Christus beoordeelt als degene die de 
zonden der gelovigen heeft begaan en de gelovigen als degenen die (in 
Christus) zijn lijden en gehoorzaamheid hebben verricht, wordt in de 
positie van Piscator bevestigend beantwoord. In de posities van Wotton 
en Owen wordt dat afgewezen. De antinomianen daarentegen vallen Pis-
cator in dit opzicht bij: ook zij stellen dat Christus als de handelende per-
soon moet worden aangemerkt. In de visie van Piscator gaat het daarbij 
om een beoordeling die niet naar waarheid is, in de visie van de antino-
mianen daarentegen juist wel. 
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4.6.2. Conclusies
Het onderzoek in dit hoofdstuk maakt enkele conclusies mogelijk. 
1. Het blijkt mogelijk te zijn de diverse posities in het antinomiaanse 

debat vergaand te analyseren aan de hand van de opvattingen over de 
betekenis en inhoud van het concept toerekening. Ieder positie kan 
worden gekarakteriseerd aan de hand van de duiding van de begrip-
pen mededeling, beoordeling en bejegening. Door na te gaan hoe 
allerlei betrokkenen over deze begrippen spreken, wordt duidelijk dat 
het beter is het antinomianisme niet als een variant te zien van de 
opvatting van de meeste gereformeerde theologen (de positie die hier 
als die van Owen is aangemerkt), maar te beschouwen als een zelf-
standige positie die moet worden geplaatst naast de posities van Pisca-
tor, Wotton en Owen.

2. Het leerstellig antinomianisme kan worden gekarakteriseerd met 
behulp van de opvatting dat in de toerekening van de zonden aan 
Christus de zonde aan Hem wordt meegedeeld niet alleen in het aspect 
van de actuele schuld, maar ook in de potentiële schuld, het daadaspect 
en het smetaspect van de zonde. Deze karakterisering plaatst vraagte-
kens bij de conclusies die David Como aan zijn onderzoek in Blown by 
the Spirit verbindt. Volgens Como moet in het antinomianisme wor-
den onderscheiden tussen een imputatieve en een perfectionistische 
stroming. Vanwege de invulling die ‘imputatieve’ antinomianen als 
Eaton en Crisp aan de toerekening geven (zie bijvoorbeeld bij noot 
89), moeten ook zij als perfectionistisch worden geduid. De tweede-
ling van Como houdt dan ook moeilijk stand. Evenmin kan de 
gedachte staande blijven dat Eaton in zijn visie op de toerekening 
“gevaarlijk dichtbij” de gereformeerde opvatting zou staan (zie noot 35 
in hoofdstuk 1).

3. De antinomianen lijken precies die positie in te nemen waarvan de 
rooms-katholieken de gereformeerden beschuldigen. Als de toereke-
ning bestaat in de mededeling van alle aspecten van de zonden, dan is 
Christus inderdaad de grootste zondaar ooit en houden de gelovigen 
op zelf zondaar te zijn. Witsius’ bezorgdheid dat de antinomiaanse 
uitlatingen ertoe zouden kunnen leiden dat rooms-katholieke oppo-
nenten zich gerechtvaardigd zien in hun kritiek tegen de gerefor-
meerde leer (zie bij noot 302), ondersteunt deze conclusie.

4. Het neonomianisme heeft overeenkomsten met het socinianisme en 
het arminianisme, maar moet daar niettemin van worden onderschei-
den vanwege de andere visie op de toerekening. In het vorige hoofd-
stuk bleek dat Socinus en Arminius zich bij de visie van Piscator 
aansluiten als het gaat om de vraag of Gods beoordeling al of niet naar 
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waarheid is. Arminius stelt dat Gods oordeel in de rechtvaardiging 
niet met de werkelijkheid overeenkomt. Het neonomianisme gaat 
echter niet mee in deze arminiaanse opvatting. De neonomianen 
interpreteren logizesthai mede als reputare: God beoordeelt iets of 
iemand zoals het of hij is. Gods beoordeling kan niet anders dan over-
eenkomstig de waarheid zijn. Ook hier steunen Witsius’ uitlatingen 
deze conclusie. Witsius beschouwt de neonomianen (anders dan de 
socinianen en arminianen) immers als zijn gereformeerde broeders.

5. Daniel Williams kan niet als neonomiaan worden aangeduid, in ieder 
geval niet in zijn visie op de toerekening. Hij erkent de toerekening 
van de zonden zelf aan Christus, maar wil (evenals Owen en Witsius) 
deze toerekening duiden als de mededeling van de schuld alleen en 
niet van de zonde als daad of smet. Het verwijt van zijn tegenstanders 
dat hij zodoende de toerekening ontkent, is onjuist.
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HOOFDSTUK 5 
Rechtshandhaving en wetshandhaving

5.1. Inleiding
In de voorgaande twee hoofdstukken is gebleken hoe centraal het con-
cept van de toerekening is in de derde antinomiaanse controverse. Neo-
nomianenals Richard Baxter en William Cave willen (evenals overigens 
Socinus en Grotius) slechts de toerekening van de gevolgen van de zon-
den erkennen, maar veel gereformeerde theologen en ook de antinomia-
nen verdedigen de toerekening van de zonden zelf. In het eerste geval 
wordt het woord toerekening in algemene, a-specifieke zin gebezigd (als 
alternatief voor mededeling). Wanneer er in dit hoofdstuk en de volgende 
hoofdstukken over toerekening wordt gesproken, wordt daarmee de toe-
rekening van de zonden zelf bedoeld, tenzij anders vermeld.

Het concept van de toerekening staat in direct verband met andere 
begrippen die in de antinomiaanse controverse worden bediscussieerd. 
In de hoofdstukken 5-7 wordt onderzocht hoe de verschillen in de visie 
op de toerekening samenhangen met andere duidingen van rechtshand-
having en wetshandhaving (hoofdstuk 5), straf en vergeving (hoofdstuk 
6) en rechtvaardigheid en proportionaliteit (hoofdstuk 7). Zoals duidelijk 
werd in hoofdstuk 2, staat de antinomiaanse controverse niet op zichzelf. 
Vooral het debat met het socinianisme is van belang om de posities van 
de betrokkenen in het antinomiaanse debat te begrijpen. 

Hoe precies de correlatie is tussen toerekening en wetshandhaving, zal 
in dit hoofdstuk worden onderzocht. In ieder geval is duidelijk dat het 
punt van de wetshandhaving een belangrijke rol speelt in het debat tussen 
antinomianen en neonomianen. Beide groeperingen maken elkaar 
immers verwijten daarover: volgens de neonomianen stellen de antinoni-
anen dat gelovigen niet meer aan de wet gebonden zijn en de wet voor 
hen heeft afgedaan; volgens de antinomianen daarentegen zijn de neono-
mianen de grootste antinomianen, omdat zij stellen dat God de oude wet 
heeft afgeschaft en door het evangelie, als de nieuwe wet, heeft vervangen.

Bij “de oude wet” gaat het gewoonlijk direct of indirect over Genesis 
2:16-17. Er wordt daar een verband gelegd tussen zonde en dood: wie zon-
digt, zal sterven.1 Volgens velen gaat dit vers niet alleen over de specifieke 

1   Genesis 2:16-17 “En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag 
u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet 



-  226  -

zonde die zou worden begaan als Adam en Eva zouden eten van de boom 
met de verboden vrucht, maar is het een aanduiding die geldt voor elke 
zonde: aan iedere zonde is de bedreiging van de dood verbonden.2 Overi-
gens is onder de bestrijders van het socinianisme het gevoelen algemeen 
dat met de dood die hier wordt vermeld, niet slechts de lichamelijke dood, 
maar ook de geestelijke en eeuwige dood wordt bedoeld. Dan zegt dit 
vers dat iedere zonde met de eeuwige dood zal worden gestraft.3

De gedachte dat het evangelie een nieuwe wet is, heeft overigens oude 
papieren. Thomas van Aquino bijvoorbeeld bestempelt het evangelie als 
een nieuwe wet, en het concilie van Trente sluit ieder uit die Christus niet 
als wetgever (van een nieuwe wet) erkent.4 Ook arminianen en socinia-
nen bestempelen het evangelie als de nova lex.5 Het is dan ook geen won-
der dat Williams benadrukt dat hij, sprekend over het evangelie als een 
(nieuwe) wet, dat niet bedoelt in de zin van rooms-katholieken, socinia-
nen of arminianen.6 

In dit hoofdstuk zal eerst de visie van de socinianen worden bespro-
ken over de kwestie in hoeverre God de wet handhaaft door wel of niet de 
straf uit te voeren die Hij gedreigd heeft bij overtreding van zijn wet (§ 
5.2.). Daarna komt de visie van Grotius ter sprake (§ 5.3-4.), gevolgd door 
de opvatting van de meeste gereformeerde theologen (§ 5.5-6.). Aanslui-
tend komt ter sprake hoe de kwestie een rol speelt in de antinomiaanse 

eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (HSV).
2   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151; Bur-

gess, Vindiciae Legis, 212; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 286–290; Jacomb, 
Romans, 275,464; Witsius, DOF, 44–45 (1.5.2–3).

3   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151; Esse-
nius, Triumphus crucis, 112; Witsius, DOF, 45–50 (1.5.3–11). Kritiek op deze interpre-
tatie geeft Crellius, Ad librum Grotii, 213.

4   Aquinas, Summa Theologiae, 2:767–768 (1a2ae q. 106 art. 1); Denzinger, Enchiridion 
Symbolorum, 297 (831). Zie ook Rivet et al., Synopsis of a Purer Theology, 1:566–567 
(22.36): “Errant ergo Scholastici ac Jesuitae, asserentes, novam legem a Christo latam 
esse, ejusque praecepta Mosaicis esse longe perfectiora, excellentiora et severiora. Lom-
bard. 3. sent. dist. 4. Thom. Aquin. in cap. 5. Mat. et 1. 2. q.91. art. 5. Scot. 3.sent. dist. 
40. Biel. 3. sent. dist. 4. Bellarm. L. 4. de Justificat. cap. 3. et 4.” Overigens is het ook 
onder gereformeerde theologen niet ongebruikelijk over het evangelie te spreken als 
een wet; zie Lorimer, Apology.

5   Voor de socinianen, zie bijvoorbeeld Crellius en Schlichtingius, Catechesis ecclesiarum 
Polonicarum, 148; vgl. Owen, Works, 10:349;361,364,588; De Witte, Wederlegginge, 
2:23; Arnoldus, Religio sociniana refutata, 354. Voor Arminius, zie Den Boer, God’s 
Twofold Love, 128, verwijzend naar Arminius, Opera, 162. Zie ook de verwijzingen in 
Hommius, Specimen Controversiarum, 97–99; De Witte, Wederlegginge, 2:26.

6   Williams, “Defence”, 3:346–347; Williams, “Postscript”, 4:473–474: “Whether the Gos-
pel be a new Law in the Socinian, Popish, or Arminian sense? This I deny.”
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controverse (§ 5.7.), waarna de mening van Witsius aan de orde zal wor-
den gesteld (§ 5.8.). Het hoofdstuk sluit af met een samenvatting en enkele 
conclusies (§ 5.9.).

5.2. Socinianen over rechtshandhaving en wetshandhaving
Het directe polemische oogmerk van Socinus met zijn De Servatore is aan 
te tonen dat God op geen enkele wijze genoodzaakt is straf of voldoening 
te eisen voor de overtreding van zijn wet.7 Hij bestrijdt dan ook de opvat-
ting van zijn opponent, de Geneefse gereformeerde predikant Jacques 
Covet. Volgens Covet straft God elke zonde. Gods wet zegt immers dat 
wie zondigt, de (eeuwige) dood zal sterven (Genesis 2:16-17). Deze wet is 
nog steeds van kracht. De zondaar kan alleen dan de eeuwige dood ont-
gaan, indien zijn zonden aan Christus worden toegerekend en aan Hem 
worden gestraft.8 De noodzaak van de toerekening volgt dus voor Covet 
uit het feit dat God zijn wet handhaaft. 

De socinianen weerspreken deze visie. Zij erkennen dat de straf van 
de eeuwige dood als bedreiging aan de oude wet was toegevoegd.9 Maar 
deze oude wet is volgens hen afgeschaft. Daarmee is de zondaar van 
rechtsvervolging ontslagen en is dus ook de straf van de baan. God zou de 
zondaar inderdaad rechtmatig hebben kunnen straffen als Hij zijn wet 
zou handhaven; maar God heeft besloten de oude wet te vervangen door 
het evangelie. Met de komst van de Zaligmaker geldt nu het evangelie als 
de nieuwe wet van Christus, waarin geloof en bekering worden geëist. 
Een gelovige gehoorzaamt deze nieuwe wet en wordt dus niet gestraft. 
Een ongelovige overtreedt de nieuwe wet en wordt dáárvoor gestraft. Er 
is dus op geen enkele wijze straf, voldoening of toerekening noodzake-
lijk.10

De socinianen zien dus een wederzijds verband tussen toerekening en 
wetshandhaving. Als een wet wordt gehandhaafd, wordt (in geval van 
overtreding van deze wet) de betreffende zonde toegerekend aan de zon-
daar, wat inhoudt dat de sanctie wordt uitgevoerd die in de wet vermeld 

7   Socinus, De Servatore, 10 (1.1); 220 (3.1); Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:526.
8   Covetus’ opvatting zoals vermeld in Socinus, De Servatore, 73 (1.2); 287–288 (3.8).
9   Socinus, Praelectiones theologicae, 82, verwijzend naar Rom. 5:12 en Rom. 6:23. Zie ook 

Crellius, “De Deo”, 191: “… nisi qui consideraverit, quas poenas, quam graves atque 
acerbas a nobis Deus exigere jure suo potuerit, qui tamen jure suo cessit, et penitus, si 
resipiscamus, cedere paratus est.”

10   Crellius, “De Deo”, 180: “Sic sub Evangelio sustulit severissimam illam Legis Mosaicae 
sanctionem: Maledictus omnis, qui non perseverarent in omnibus, quae scripta sunt 
in libro Legis; loco ejus hanc reponens: Qui non credit, nempe in Dei filium, condem-
nabitur.” Zie ook Van Wyk, “Versoeningsleer”, 69–86.
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wordt. Als een wet niet wordt gehandhaafd, wordt de zonde ook niet toe-
gerekend. Een situatie waarin een wet onmiskenbaar niet wordt gehand-
haafd, is indien zij wordt afgeschaft. Dus als de socinianen kunnen laten 
zien dat de oude wet is afgeschaft, hebben zij daarmee een krachtig argu-
ment tegen de toerekening van de zonden. Hun tegenstanders kunnen, 
omgekeerd, aantonen dat zonden wel worden toegerekend, als zij kunnen 
laten zien dat de wet wordt gehandhaafd. 

Naar Socinus’ overtuiging is God niet verplicht alle zonden te straffen. Hij 
heeft weliswaar het recht om te straffen (het ius puniendi), maar niet de plicht 
dat te doen. Crellius licht dit toe door te onderscheiden tussen tweeërlei recht. 
Er is het recht als geoorloofdheid (licentia) en het recht als verplichting (obli-
gatio). Het is God weliswaar geoorloofd om te straffen (licentia) maar Hij is 
daartoe niet verplicht (obligatio). Immers, Hij doet niemand onrecht als Hij 
niet straft.11 Er is slechts dan sprake van een verplichting indien het nalaten 
van de straf tot onrecht zou leiden. Maar dat is niet het geval. God is aan nie-
mand verplicht de overtreding van zijn eigen wetten te straffen. Het staat 
Hem volledig vrij geen gebruik van dat recht te maken, er afstand van te 
doen: God is even vrij om te vergeven als om te straffen.12 

De noodzaak om overtredingen te straffen zou wel gelden als God zijn 
wetten zou handhaven. Strafuitoefening is immers een vorm van wet-
shandhaving.13 Maar God heeft de vrijheid wetten af te schaffen (abroga-
re).14 Deze vrijheid volgt uit Gods absolute soevereiniteit.15 Niet alleen de 
positieve wetten, maar ook (zoals men dat noemt) de natuurlijke wetten 
vloeien namelijk voort uit de wil van God, aldus Crellius.16 Als God met-
terdaad zijn wetten afschaft, vervalt daarmee tegelijk de noodzaak tot 
wetshandhaving en dus de verplichting tot strafvoltrekking. En dit is, in 
de sociniaanse overtuiging, precies hetgeen God heeft gedaan. Hij heeft 

11   Crellius, “De Deo”, 161–162,182; Crellius, Ad librum Grotii, 102,104. Zie ook Owen, 
Works, 10:565–566; Mortimer, “Justice in Grotius and the Socinians”, 87.

12   Socinus, De Servatore, 224 (3.1): “Quae cum ita se habeant, satis constare potest, nihil 
esse, propter quod Deus libere, cui velit, nulla satisfactione accepta, peccata iure 
condonare non possit, non minus, quam eum, qui deliquit, pro suo arbitratu punire.” 
Zie ook ibid., 10 (1.1): “Potest enim Deus, praesertim cum ipse omnium sit Dominus, 
de suo jure, quantum velit, dimittere.” Vgl. ook Hoornbeek, Socinianismi confutati, 
2:526.

13   Crellius, “De Deo”, 177: “Iam quod ad leges attinet; earum nomine hoc loco non tan-
tum praecepta intelligimus, sed et poenarum sanctiones; siquidem et decreta de poe-
nis promulgata, leges poenales iureconsulti appellant.”

14   Ibid., 177,180–181; Völkel, De vera religione, 124–129,333,596.
15   Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 215.
16   Crellius, “De Deo”, 177: “Quare leges non modo naturales, quas vocant, ferre potest, 

sed et positivas, quas libeat.”
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driemaal een wet gegeven: eerst de natuurlijke wet voor Mozes, daarna de 
morele wet onder Mozes, daarna het evangelie onder Christus.17 Met de 
overgang van het oude verbond van Mozes naar het nieuwe verbond van 
Christus heeft God ook de morele wet veranderd.18 God heeft de wet 
afgeschaft die dreigde met de straf van de eeuwige dood ingeval de wet 
zou worden overtreden. Deze afschaffing van de wet valt samen met het 
gegeven dat God afstand doet van zijn recht om te straffen (ius puniendi) 
bij overtreding van de betreffende wet. Een bondige samenvatting van de 
sociniaanse positie is bij Crellius te vinden:

Nadat God bekrachtigd had wat er onder het evangelie had plaatsge-
vonden, opdat allen die in Christus geloven en zich bekeren voor eeu-
wig gered zouden worden, maar daarentegen diegenen voor eeuwig 
verloren zouden gaan die niet in Christus geloven of zich niet beke-
ren, is dat wetsartikel dat aan allen in de gehele wereld die de wet 
zouden overtreden de eeuwige dood toezegde, in dit opzicht afge-
schaft, evenals het gezag dat deze wet tevoren had om te verplichten; 
en deze handeling wordt zeer terecht een abrogatio genoemd. Want is 
dat geen abrogatio, wanneer met de autoriteit van hem die de wet 
bestuurt, het gezag dat de wet had om te verplichten, voor altijd wordt 
weggenomen jegens allen die onder dat gezag vielen? Maar precies dit 
is, zoals we zeiden, gebeurd door de evangelische wetsbepaling, die 
een universele en altijddurende uitgestrektheid heeft, veel wijder dus 
dan de mozaïsche wetsbepaling, die zoals gezegd in eigenlijke zin 
slechts op de Joden betrekking had.19

17   Aldus Alting, Theologia elenctica nova, 455; De Witte, Wederlegginge, 2:8.
18   Crellius, “De Deo”, 177: “Adde, quoad etiam in ipsis moralibus praecipiendis delectum 

habere potest Deus, et nunc pauciora, nunc plura aut perfectiora praecipere, quod 
discrimen in veteri et novo Foedere manifestum est.” 

19   Crellius, Ad librum Grotii, 227: “Nam postquam Deus, id quod sub Evangelio factum 
est, sanxit, ut omnes quotquot in Christum credunt ac resipiscunt, in aeternum ser-
ventur, contra ii demum in aeternum pereant, qui in Christum non credunt aut non 
resipiscunt, obrogatum est sanctioni illi legali, quae omnes in universum, qui legem 
transgressi fuissent, morti aeternae addicit, ejusque vis, quam antea habebat ad obli-
gandum […]; qui actus rectissime abrogatio appellatur. An non enim abrogatio est, 
cum ejus, qui legi praesidet, auctoritate, vis, quam lex ad obligandum habebat, res-
pectu omnium, qui ea tenebantur, in perpetuum tollitur? Id autem, ut diximus, factum 
est per Evangelicam illam sanctionem, universalem ac perpetuam, ac longe latius 
Mosaica, quam ad Iudaeos tantum proprie pertinuisse diximus, patentem.” Zie tevens 
ibid.: “Diximus antea, minimum derogationem hic esse concedendam; nunc ulterius 
progredientes dicimus, actum hunc abrogationem sanctionis legalis esse.” Voor Esse-
nius’ reactie op Crellius, zie Essenius, Triumphus crucis, 454: “Crellius porro contendit 
non tantum hic esse legis derogationem; sed omnino abrogationem.”
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De socinianen maken geen onderscheid tussen de handhaving van 
Gods recht en de handhaving van zijn wet. Als God straft, handhaaft Hij 
zowel zijn recht (om te straffen) als zijn wet die overtreden is. Als Hij 
vergeeft, handhaaft Hij noch zijn recht noch zijn wetten. Zoals verderop 
zal blijken, maakt Grotius hier wel een onderscheid. Volgens hem hand-
haaft God wel zijn recht maar niet zijn wetten. Het is zinvol nu reeds te 
onderscheiden tussen de noodzaak van rechtshandhaving en de nood-
zaak van wetshandhaving. Rechtshandhaving gaat over de vraag of God 
de plicht heeft gebruik te maken van zijn recht om (sommige) zonden te 
straffen; wetshandhaving gaat over de vraag of God de plicht heeft zijn 
wetten te handhaven en zodoende alle zonden te straffen.

God is volgens de socinianen niet verplicht tot rechtshandhaving, 
omdat Hij staat als een heer (dominus) tegenover zijn slaven.20 Zij gelden 
als zijn bezit, Hij is hun eigenaar. Als mensen zondigen jegens God, 
berokkenen zij Hem schade. Daarom mag Hij hen weliswaar straffen, 
maar God heeft de vrijheid af te zien van schadeloosstelling. Socinus 
maakt de vergelijking met een schuldeiser (creditor), die uiteraard het 
recht heeft de betaling op te eisen, maar toch niet verplicht is van dat 
recht gebruik te maken.21 Hij doet noch zichzelf, noch de schuldenaar, 
noch iemand anders enig onrecht als Hij besluit de schuld kwijt te schel-
den. Smalcius verwoordt deze sociniaanse opvatting als volgt: “Omdat 
alle zonden tegen God als tegen een particulier persoon bedreven wor-
den en Hij de volstrekt absolute Heer is, kan Hij straffen diegenen die Hij 
wil en die Hij niet wil straffen, ongestraft laten.”22 

De optie om God als rechter aan te merken, wijzen de socinianen 
krachtig af. Een rechter heeft namelijk niet de mogelijkheid om te verge-
ven, aangezien zijn taak is ieder het zijne te geven (suum cuique tribuere), 
hetgeen gebeurt door de wet te handhaven. Maar aangezien het overdui-
delijk in de Heilige Schrift is dat God de zonden vergeeft, moet de conclu-
sie worden getrokken dat Hij niet als rechter mag worden aangemerkt.23

Als God besluit mensen wel te straffen, is dat feitelijk zelfs geen zaak 
van rechtshandhaving, maar het is als het ware een emotionele woedeuit-
barsting van God. God straft omdat Hij daar vreugde aan beleeft (het 
genoegen om de overtreder te zien lijden geldt als compensatie voor het 

20   Crellius, Ad librum Grotii, 84,141,143,159; Crellius, “De Deo”, 183.
21   Socinus, De Servatore, 221 (3.1.); Socinus, Praelectiones theologicae, 87; Gomes, “Soci-

nus on Satisfaction”, 216.
22   Smalcius, Refutatio libri Smiglecii de Satisfactione Christi, 164; geciteerd bij De Witte, 

Wederlegginge, 2:90.
23   Socinus, De Servatore, 221 (3.1); Franks, Work of Christ, 368; Gomes, “Socinus on 

Satisfaction”, 215.
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Hem aangedane onrecht).24 De socinianen stellen, in de woorden van 
Leydecker, dat “de Eisch van straffen in de H. Schriftuur” niet meer is dan 
een zaak van “strengheid, en misnoegen”, en niet te maken heeft met de 
“gerechtigheid, als een deugt en volmaaktheid Gods”.25 De opvatting van 
zijn tegenstander Covet, namelijk dat God moest straffen vanwege zijn 
rechtvaardigheid (iustitia), deelt Socinus niet.26 De straffende rechtvaar-
digheid van God is naar zijn mening geen wezenlijke eigenschap van 
God, maar een benaming voor bepaalde effecten van zijn wil.27

De wet die God heeft ingesteld, is in de sociniaanse overtuiging een 
contingente, willekeurige keuze, die ook anders had kunnen zijn. Er is 
geen instantie buiten of boven Gods wil, die de onveranderbaarheid van 
de wet zou noodzaken. God heeft dan ook, als soevereine vorst van het 
heelal (summus princeps), de vrijheid zijn eigen wetten te veranderen of te 
beëindigen. En dat heeft Hij ook metterdaad gedaan. Christus heeft de 
oude wetten van Mozes deels afgeschaft, deels verbeterd en ook aange-
vuld met nieuwe geboden. Jezus Christus is volgens Socinus zaligmaker, 
niet omdat Hij borg of middelaar zou zijn, maar omdat Hij ons met zijn 
(nieuwe) geboden de weg naar de onsterfelijkheid gewezen heeft.28 Hij is 
zodoende vooral de nieuwe wetgever.29 Alleen aan de nieuwe wetten van 
Christus is de belofte van eeuwig leven verbonden; van de oude wetten 
van Mozes kan dat niet worden gesteld.30 Met de komst van de nieuwe 
wet, het evangelie, is ook de straf die aan de overtreding van de oude wet 
verbonden was, komen te vervallen. Immers, “waar geen wet is, is ook 
geen overtreding” (Romeinen 4:15). 

24   Socinus, Praelectiones theologicae, 87; Crellius, Ad librum Grotii, 191. Zie tevens Still-
ingfleet, “Two Discourses”, 3:252. 

25   Leydecker, Verborgentheid, 78.
26   Socinus, De Servatore, 224 (3.1): “Concludendum igitur est, nullam in Deo iustitiam 

esse, quae omnino (ut vestra opinio fert) peccatum puniri debere dictet, et cui ipse 
renunciare non possit.”

27   Ibid., 222 (3.1). Evenzo Crellius, Ad librum Grotii, 97–98: “Sed praeterea nullam ejus-
modi in Deo proprietatem, h.e. qualitatem in ipso perpetuo residentem, esse cense-
mus, quae Deum ad peccata punienda simpliciter atque in universum moveat, adeoque 
nec Rectitudinis, quae Dei est proprietas, in ipso perpetuo residens, id munus esse 
arbitramur: sed id, quod in ipso existens, eum ad peccata punienda simpliciter movet, 
iram ac severitatem, misericordiae oppositam, essc statuimus, quae non proprietas est 
in Deo perpetuo residens, sed veluti affectus quidam ipsius, et liberae voluntatis effec-
tus.”

28   Socinus, De Servatore, 1 (1.1.).
29   Er zijn volgens de socinianen drie nieuwe, specifiek-christelijke geboden, namelijk de 

zelfverloochening, het dragen van het kruis en de navolging van Christus; De Witte, 
Wederlegginge, 2:25,64.

30   Ibid., 2:21,24.
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Voor hun afwijzing van de noodzaak der wetshandhaving beroepen 
de socinianen zich zelfs op gereformeerde theologen. Socinus verwijst 
naar Andreas Musculus (1514–1581), die had gesteld dat God de vrijheid 
heeft de zonden te vergeven zonder tegelijk strafvoltrekking te eisen: 

Als God slechts rechtvaardige rechter is en niet tegelijk ook barmhartig, of 
als Hij zodanig rechtvaardig is dat hij niet zonder schade aan zijn recht-
vaardigheid barmhartig zou kunnen zijn, als Hij, zeg ik, zodanig aan een 
wettische rechtvaardigheid verbonden is die Hem niet toestaat om diege-
nen barmhartig te zijn die Hij wil of om de schuldigen te vergeven (vor-
sten en magistraten mogen dat immers vaak doen), dan volgt daaruit dat 
het lege woorden zijn telkens als we over de genade en barmhartigheid 
van God in de Heilige Schrift lezen. Kan men een grotere goddeloosheid 
bedenken?31 

Crellius beroept zich op een vergelijkbare uitspraak van Calvijn, die in 
zijn Institutie schrijft: “Wat anders is vergeving dan een geschenk van zui-
ver goedwillendheid? Men zegt niet dat die schuldeiser vergeeft die de 
kwitantie laat zien dat het geld hem is betaald, maar degene die zonder 
enige betaling, ongevraagd, vanwege zijn liefdadigheid de naam van de 
schuldige doorstreept.”32

De sociniaanse kritiek op de voldoening raakt een breed scala aan the-
ma’s: het gaat over de plaats van de rechtvaardigheid in de godsleer, over 
de verhouding tussen God en wet en de verhouding tussen straf en verge-
ving. In dit hoofdstuk zal de nadruk liggen op de vraag of, als God alle 
zonden straft, dat op enige wijze in God zelf verankerd kan worden.

31   Socinus, De Servatore, 224–225 (3.1), verwijzend naar Musculus, Loci Communes, 577: 
“Si Deus tantum iustus est iudex, et non simul misericors, vel si sic iustus est, ut sine 
detrimento iustitiae suae misericors esse nequeat, si sic inquam iudiciariae iustitiae 
obstrictus est, ut non liceat ipsi, quorum vult misereri, et a peccatis absolvere reos, 
quod tamen permultos sibi principes et magistratus libere permittere videmus, conse-
quitur inania esse, quaecunque in sacris scripturis de gratia et misericordia Dei legun-
tur […]. Qua re quid potest magis impium cogitari?” Zie ook Ravensperger, Iudicium, 
C3; Fesko, Beyond Calvin, 240; Gomes, “Socinus and Calvin on Merits”, 202. 

32   Crellius, Ad librum Grotii, 314; Calvijn, CO 2:477 (Inst. 3.4.25): “Primum, quid est 
remissio nisi merae liberalitatis donum? Non enim remittere dicitur creditor, qui anta-
pocha testatur sibi numeratam pecuniam; sed qui nulla solutione, ultro, sua beneficen-
tia nomen expungit.” Vgl. ibid., 45:201 (Matth. 6:11): “Neque enim remittere dicitur 
creditor, qui accepta solutione nihil amplius exigit, sed qui ultro et liberaliter iure suo 
cedens absolvit debitorem.” Baxter verwijst naar deze laatste passage, Baxter, Confes-
sion, 272.
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5.3. Grotius’ kritiek op de noodzaak van wetshandhaving
De meest voor de hand liggende respons op Socinus is om de noodzaak 
van de wetshandhaving te verdedigen. Dat is dan ook de strategie die 
Lubbertus in zijn De Servatore (1613) toepast. Opvallend en verrassend is 
dat Grotius echter niet inzet op een verdediging van de wetshandhaving. 
Op dit punt komt hij aan Socinus tegemoet. Evenals Socinus stelt Grotius 
dat God besloten heeft de dreiging van de eeuwige dood (bij sommige 
personen) niet uit te voeren. Hoewel Grotius de noodzaak van de voldoe-
ning tegenover Socinus verdedigt, rust volgens hem deze noodzaak niet 
in het gegeven dat God om enige reden gehouden zou zijn de gedreigde 
straf ook metterdaad uit te voeren. Integendeel, Grotius heeft geen prin-
cipiële moeite met Socinus’ bewering dat God de vrijheid heeft een wet af 
te schaffen. Immers, als wetgever staat God boven de wet, en daarom kan 
Hij de wet veranderen als daar goede redenen voor zijn.33 Zeker in het 
strafrecht is er geen reden om wetten als onveranderbaar te beschou-
wen.34

Grotius fundeert de noodzaak van de voldoening niet in de wetshand-
having, maar in de rechtshandhaving: God is niet verplicht zijn recht om 
te straffen altijd uit te voeren, maar wel om dit soms te doen. Met het 
onderscheid tussen wets- en rechtshandhaving levert Grotius zijn belang-
rijkste bijdrage aan het debat over de voldoening.

Eerst zal worden uiteengezet dat volgens Grotius God besloten heeft 
de wet in sommige gevallen niet te handhaven, maar over te gaan tot dis-
pensatie van de wet. Met Socinus deelt hij de opvatting dat God de wet 
niet altijd handhaaft en de gedreigde straf niet altijd uitvoert, maar terwijl 
Socinus spreekt over abrogatio, spreekt Grotius over dispensatio (§ 
5.3.1.). Aansluitend zullen zijn argumenten tegen de wetshandhaving aan 
de orde worden gesteld (§ 5.3.2.). Daarna zal in § 5.4. zijn visie op de 
rechtshandhaving naar voren worden gebracht, waarmee hij een alterna-
tief argument geeft voor de noodzaak van de voldoening door Christus.

5.3.1. Grotius over dispensatio
Grotius maakt de onderscheiding tussen natuurwet (ius naturae) en posi-
tief recht (ius positivum), waarbij hij overigens de woorden wet en recht 
als synoniem beschouwt.35 Zijn uitgangspunt is dat het eigene van de 

33   Grotius, De iure belli et pacis, 234 (2.20.24); Grotius, De satisfactione ed. 1617, 51; Gro-
tius, De satisfactione ed. 1990, 156–157. Gods recht op abrogatio ziet Grotius bevestigd 
in de beëindiging van de ceremoniële wetten, Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; 
Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155.

34   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155.
35   Grotius, De iure belli et pacis, 3 (1.1.9), Grotius, Inleidinge, 2 (1.2.1): “De wet (die oock 
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mens, waarin hij zich van dieren onderscheidt, het verlangen is naar een 
gemeenschap (appetitus societatis).36 In de menselijke gemeenschap zijn 
twee niveaus te onderscheiden: er is het niveau van samenleven zonder 
staat, en er is de situatie waarin er wettelijk gezag is ontstaan.37 In de toe-
stand zonder staatsmacht geldt het natuurrecht (ius naturae), in de andere 
situatie zijn er wetten geformuleerd om het leven onder een publiek gezag 
te organiseren (ius positivum).38 Dit positieve recht vloeit zodoende voort 
uit het bestaan van een gemeenschap:

De instandhouding van deze gemeenschap [societatis custodia], die 
we ruwweg hebben geschetst en die hoort bij het menselijk intellect, is 
de bron van dat recht in de eigenlijke betekenis van het woord en dat 
als volgt kan worden omschreven: het eerbiedigen van andermans 
bezit en de teruggave van het bezit van andermans goed en van de 
vruchten die daaruit voortvloeien, vervolgens de verplichting om zich 
aan gedane beloften te houden, het herstel van de schade die door 
onze fout werd veroorzaakt, en ten slotte het toepassen van een ver-
diende straf onder de mensen.39

by wijlen recht ghenoemt werd, om dat zy ’t recht voorschrijft) is een werck des redens, 
yet, dat eerlick is, schickende ten gemeenen beste, ingestelt ende gekondigt door 
iemand dien ’t gezag over eenige gemeenschap toe-komt.” Voetius wijst erop dat 
dezelfde (zijns inziens onterecht) identificatie ook reeds bij Thomas voorkomt, Voe-
tius, Selectae Disputationes, 1:340. Grotius geeft in zijn Inleidinge de volgende verde-
ling: eerst maakt hij onderscheid tussen “aengeboren wet” (lex naturalis) en “gegeven 
wet” (lex positiva), § 1.2.4. De gegeven wet is “goddelick ofte menschelick”, § 1.2.8. De 
“[m]enschelicke wet is volcker-wet (jus gentium) ofte burger-wet (jus civile)”, § 1.2.10. 
Als hij vervolgens in § 1.2.25 “alle wet” onderverdeelt in “raeckende lands-stand (ius 
publicum), ofte byzonder burger-recht (ius privatum)”, is het duidelijk dat hij met “alle 
wet” het positieve recht bedoelt. Vervolgens stelt hij in § 1.2.26 dat het strafrecht tot 
het publieke recht behoort; zie Grotius, Inleidinge, 2–6; verder ook Grotius, De satis-
factione ed. 1990, 152–153,154–155,156–157.

36   Grotius, De iure belli et pacis, [ii]; Blom, “Sociability”.
37   Kingsbury en Straumann, “State of Nature”, 23: “…the state of nature (where ex hypo-

thesi there was no state)”.
38   De uitdrukking ius naturae gebruikt Grotius in Grotius, De iure belli et pacis, 15 (1.2.6); 

116 (2.6.5); vergelijk in statu naturali in ibid., 129 (2.7.27); zie tevens Tuck, “Introduc-
tion”, xix–xxii.

39   Grotius, De iure belli et pacis, [iii]: “Haec vero, quam rudi modo jam expressimus, 
societatis custodia, humano intellectui conveniens, fons est ejus juris, quod proprie 
tali nomine appellatur: quo pertinent alieni abstinentia, et si quid alieni habeamus, aut 
lucri inde fecerimus restitutio, promissorum implendorum obligatio, damni culpa dati 
reparatio, et poenae inter homines meritum.”
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Alle wetten die niet tot de natuurwet behoren, vallen onder het posi-
tieve recht. Dat geldt allereerst voor het burgerrecht (ius civile), dat welis-
waar steunt op dit natuurrecht, maar verder gestructureerd wordt volgens 
het principe van de nuttigheid (utilitas).40 Daarom is dit ingestelde recht 
(ius constitutum), in tegenstelling tot het algemene en eeuwige natuur-
recht, concreet en veranderlijk.41 Niet alleen het burgerrecht, maar ook 
Gods geboden behoren tot het ius positivum. De geboden van God 
vloeien voort uit zijn vrije wil en zijn daarmee veranderlijk; er is geen 
verankering van deze geboden in de natuur van God (internum in Deo).42 

Uiteraard zal een wetgever de ingestelde wetten niet zomaar verande-
ren. Hij zal alleen gebruik maken van zijn vrijheid om een wet op te hef-
fen als daar een goede reden voor is.43 Volgens Grotius geldt dit ook voor 
God. God moet worden aangemerkt als wetgever en regeerder (rector) 
van de wereld, die zijn wetten gegeven heeft ten goede van de samenle-
ving. Hij mag die wetten aanpassen, veranderen of opheffen, maar dat zal 
Hij slechts doen als daar goede redenen voor zijn.

Deze gedachtengang past Grotius toe op het gebod van Genesis 2:16-
17. Ook deze wet behoort niet tot het natuurrecht, maar tot het positieve 
recht en ze kan zodoende worden afgeschaft of veranderd. Hierin stemt 
Grotius met Socinus overeen. Gods openbaring, “wie zondigt, zal ster-
ven”, expliciteert volgens Grotius wel de schuld die de zondaar op zich 
laadt, maar niet noodzakelijk de straf. Wel de dreiging (sanctio) wordt 
vermeld, maar niet de uitvoering (executio).44 Volgens Grotius verdient 
weliswaar iedere zonde straf, maar het is niet noodzakelijk dat ook iedere 
zonde metterdaad wordt gestraft. De uitvoering van de straf is wel geoor-
loofd maar niet verplicht.45 

40   Ibid., [iv].
41   Grotius, Opera omnia theologica, 2:34 (Matth. 5:17): “Primum igitur notissimum est, 

Ius aliud esse Naturale, perpetuum, commune omnibus, aliud constitutum, quod 
plerumque folet esse peculiare ac mutabile: quale est jus populi cujusque proprium 
quod Civile vocamus.”

42   Grotius, De iure belli et pacis, [iii]; Grotius, De satisfactione ed. 1617, 48; Grotius, De 
satisfactione ed. 1990, 152–153: “Quod autem quidam verentur, ne si id concedamus, 
injuriam faciamus Deo, quasi eum statuamus mutabilem, in eo multum falluntur. 
Nam lex non est aliquid internum in Deo, aut ipsa Dei voluntas, sed voluntatis quidam 
effectus.”

43   Grotius, De iure belli et pacis, 234 (2.20.24).
44   Zie Grotius, De satisfactione ed. 1617, 121–122; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 

248–249; Crellius, Ad librum Grotii, 98; Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 90.
45   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155: “Ut 

vero puniatur quivis peccator poena tali quae culpae respondeat, non est necessarium 
simpliciter et universaliter, neque proprie naturale, sed naturae satis conveniens.”
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Toch heeft God, aldus Grotius, deze aanvankelijke wet aan Adam niet 
volledig afgeschaft.46 Grotius maakt hier onderscheid tussen afschaffing 
(abrogatio) van een wet en dispensatie (dispensatio). De in Genesis 2:16-
17 gedreigde straf wordt immers, aldus Grotius, nog steeds uitgevoerd 
jegens de ongelovigen. Er is dus geen sprake van abrogatio van de gehele 
wet; alleen de gelovigen worden van de strafuitoefening bevrijd, wat het 
eigene van een dispensatio uitmaakt.47

Vanwege het offer van Christus heeft God met betrekkking tot de wet 
aan Adam een dispensatio of een versoepeling (relaxatio) toegepast. Gro-
tius verwoordt in De Satisfactione zijn visie als volgt:

Er vindt daarom hier geen uitvoering (exsecutio) van de wet plaats; 
want als God de wet inderdaad zou uitvoeren, zou geen zondaar kun-
nen worden gered van de straf van de eeuwige dood. […] Evenmin is 
het een daad van afschaffing (abrogatio) van de wet; want een afge-
schafte wet heeft geen bindende kracht. De ongelovigen echter zijn 
nog steeds aan deze zelfde wet onderworpen. […] Ook is het geen 
interpretatie van de wet volgens mildheid [kat’ epieikeian], want een 
dusdanige interpretatie laat zien dat een handeling of een persoon 
nooit onderworpen was aan de verplichting van de wet, zoals bijvoor-
beeld religieuze taken of werken van barmhartigheid nooit vielen 
onder het verbond om op de sabbat te werken. […] We stellen daarom 
niet dat er geen enkele verplichting zou zijn, maar dat de verplichting 
die er was, wordt opgeheven. Dus dat betekent dat er een versoepeling 
(relaxatio) of een dispensatie (dispensatio) van de wet plaatsvindt.48 

Een dusdanige dispensatie definieert Grotius als een daad van een superi-
eur die een bepaalde wet in stand houdt, maar het verplichtende karakter 
van die wet jegens bepaalde personen of zaken opheft.49 Een dispensatio is 
slechts hierin verschillend van een abrogatio, dat een abrogatio een univer-
sele opheffing van de wet impliceert, terwijl een dispensatio slechts bepaalde 

46   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151.
47   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151: 

“Non est etiam hic actus legis abrogatio; nam lex abrogata vim nullam habet obligandi. 
At infideles adhuc obnoxii sunt eidem legi.”

48   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47–48; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–153. 
Vgl. Grotius, De satisfactione ed. 1617, 51; Rabbie, “Commentary”, 156–157.

49   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151: “… 
dispensationem … quae definiri potest, actus superioris, quo legis manentis obligatio 
circa quasdam personas aut res tollitur.” Zie ook Grotius, De iure belli et pacis, 234 
(2.20.24).
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personen of omstandigheden betreft.50 Dit verschil tussen dispensatio en 
abrogatio is voor Crellius dermate onbelangrijk, dat hij Grotius voor-
houdt dat deze wel degelijk een abrogatio van de wet erkent.51

In het concrete geval dat Grotius in De Satisfactione bespreekt, gaat 
het om de straf van de eeuwige dood, die zou volgen op het eten van de 
verboden boom (Genesis 2:16-17).52 Strikt genomen betekent de relaxa-
tio of dispensatio hier voor Grotius niet zozeer dat er iets aan de wet ver-
andert, maar dat God de relatie tussen overtreding en strafuitoefening 
doorbreekt. De verplichting waarvan de dispensatio ontslaat, is niet de 
verplichting om de wet te houden, maar de verplichting om de straf te 
ondergaan die aan de overtreding van de betreffende wet verbonden was. 
De versoepeling betekent dus concreet straffeloosheid (impunitas) voor 
de zondaar. Dit concept van impunitas is belangrijk voor Grotius: het 
wezen van de vergeving der zonden (remissio peccatorum) bestaat vol-
gens hem namelijk exact uit deze opheffing van de straf. Zodoende wordt 
reeds de lijn zichtbaar naar hoofdstuk 6, waarin de relatie tussen toereke-
ning, straf en vergeving ter sprake zal komen.

De vraag kan worden gesteld waarom Grotius niet, evenals andere bestrij-
ders van het socinianisme, ervoor kiest om te betogen dat God zijn wet hand-
haaft. Dat is immers de eenvoudigste manier om de noodzaak van 
strafuitoefening en van plaatsvervangende voldoening te betogen. Grotius 
wijst die optie echter welbewust van de hand. Hij gaat op dit punt ver met 
Socinus mee, en alhoewel hij het concept van abrogatio vermijdt, bepleit hij 
wel de dispensatio van de wet. In de volgende paragraaf zal worden besproken 
welke vier argumenten Grotius tegen de wetshandhaving aanvoert.

50   Grotius, De aequitate, in Scholtens en Feenstra, “Hugo de Groot’s De Aequitate”, 227 
(§ 26): “Fit autem Dispensatio, per modum, ut diximus, tollendae obligationis, non in 
universum, id enim enim est abrogare legem, sed particulariter, aut singulariter.” Het 
postuum gepubliceerde geschrift De Aequitate verscheen voor het eerst in 1656, en 
werd vanaf 1680 aan vele edities van o.a. De jure belli ac pacis toegevoegd; zie ibid., 
201–215. Vgl. Stillingfleet, “Ecclesiastical Jurisdiction”, 3:789–790: “And there is no 
Difference between the Dispensation with a Law, and the Abrogation of it; but that a 
Dispensation is an Abrogation of it to particular Persons, while others are under the 
Force of it; and an Abrogation is a general Dispensation, that being no more than a 
Relaxation of the whole Law, to those Persons who were bound by it before.” 

51   Crellius, Ad librum Grotii, 227: “Diximus antea, minimum derogationem hic esse con-
cedendam; nunc ulterius progredientes dicimus, actum hunc abrogationem sanctionis 
legalis esse.” Zie tevens Ibid., 140: “…relaxatio, imo et abrogatio…”. Zie ook Essenius, 
Triumphus crucis, 454: “Crellius porro contendit non tantum hic esse legis derogatio-
nem; sed omnino abrogationem.”

52   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151: 
“Sanctio haec est: Homo comedens de vetita arbore omnino morietur, Gen ii.17.”
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5.3.2. Grotius’ argumenten tegen de noodzaak van wetshandhaving
In de bespreking van Grotius’ opvatting over abrogatio en dispensatio zijn 
gaandeweg al enkele argumenten ter sprake gekomen die Grotius aan-
voert tegen de noodzaak van de wetshandhaving. In deze paragraaf zul-
len vier redenen genoemd, op grond waarvan Grotius betoogt dat God 
niet alle zonden straft.

Het eerste argument heeft met de godsleer te maken. Grotius wijst 
erop dat God zelf aan geen enkele wet is onderworpen.53 Hij staat niet 
onder de wet maar er boven. De wet is niet iets dat in God zelf aanwezig 
is (internum in Deo) maar een veranderlijk effect van zijn wil.54 Dat bete-
kent dat er geen enkele noodzakelijkheid in God zelf aanwezig is waarom 
Hij zijn wetten niet zou kunnen veranderen. Voor deze positie beroept 
Grotius zich op Augustinus en Athanasius.55

Grotius expliciteert dit punt door te ontkennen dat God als rechter 
(iudex) mag worden aangemerkt. Een rechter staat onder de wet en is 
verplicht zich aan de wet te houden en die uit te voeren. God heeft die 
verplichting echter niet en is daarom geen rechter.56 Hij is, aldus Grotius, 
geen rechter maar regeerder (rector). Als regeerder is Hij wetgever en 
staat Hij boven de wet. In die hoedanigheid heeft Hij de vrijheid wetten 
naar goeddunken te veranderen of af te schaffen.

De gereformeerde theoloog Antonius Thysius, die het concept van De 
Satisfactione heeft gelezen, heeft moeite met Grotius’ afwijzing van de 
gedachte dat God als rechter moet worden aangemerkt. Grotius reageert 
op deze kritiek in een brief aan zijn vriend Vossius. Hij vindt de kritiek 
van Thysius onterecht, omdat God als rechter handelt wanneer Hij de 
straf voltrekt aan Christus als de borg. Maar daaraan voorafgaande han-
delt God als rector, wanneer hij de straf overdraagt van de ene persoon op  
 

53   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 64; Rabbie, “Commentary”, 172–173.
54   Grotius, De satisfactione ed. 1990, 152–153. Grotius erkent weliswaar dat de rechtvaar-

digheid een essentiële eigenschap van God is, maar daarmee duidt hij op de universele 
rechtvaardigheid (niet op de particuliere rechtvaardigheid), aangezien hij Gods iusti-
tia meermalen karakteriseert als rectitudo; Grotius, De satisfactione ed. 1617, 22,70; 
Grotius, De satisfactione ed. 1990, 116–117,180–181. Ook Socinus en Crellius doen dat 
(Crellius, Ad librum Grotii, 97–98), zodat het niet mogelijk is uit dit gegeven tot een 
absolute noodzakelijkheid van de voldoening te concluderen, zoals Garry Williams 
ten onrechte doet; Socinus, De Servatore, 2,7 (1.1); Crellius, Ad librum Grotii, 97–98; 
Williams, “Exposition of Grotius”, chap. 2; verder ook in Williams, “Definite Intent”, 
466; Williams, “Double Payment”, 490–493. Voor de visie van Socinus op iustitia, zie 
tevens Rabbie, “Commentary”, 352.

55   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 65–66; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 174–175.
56   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 34; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 132–133.
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de andere door een daad van dispensatie. Deze dispensatie komt niet toe 
aan de rechter maar aan de wetgever.57

Een tweede argument ontleent Grotius aan het gegeven dat de wet van 
Genesis 2:16-17 een bedreiging bevat en daarmee onder het strafrecht 
valt. Maar alle strafrecht behoort volgens Grotius tot het positief recht, 
dat per definitie veranderlijk is. Het gaat om een absoluut te versoepelen 
wet, wat inhoudt dat het een wet betreft die op geen enkele wijze onver-
anderbaar kan zijn.58 

Alleen die wetten kan God niet veranderen waaraan een eedzwering 
verbonden is. Maar Grotius stelt: “Het kenmerk van een [met een eed] 
bevestigd besluit of van onherroepbaarheid is niet aanwezig in de wet 
waarover wij het nu hebben.”59 Er is dus geen reden om te verdedigen dat 
God zijn wet handhaaft en de gedreigde straf altijd uitvoert.

Ten derde is Grotius van mening dat er slechts dan van wetshandha-
ving sprake is, als de zondaar zelf, in eigen persoon, de straf ondergaat die 
bij de overtreding behoort. De wet laat geen ruimte voor een borg of 
plaatsvervanger. Als er dus geen versoepeling (relaxatio) van de wet 
plaatsvindt, is er überhaupt geen plaatsvervanging mogelijk. Als God zijn 
wet zou handhaven en de straf zou uitvoeren, zou geen enkele zondaar 
kunnen worden behouden van de eeuwige dood.60 Wie de opvatting wil 
verdedigen dat Christus plaatsvervangend de straf gedragen heeft, zal dus 
moeten erkennen dat God de wet niet handhaaft.61 Het feit dat Christus 
genoegdoening heeft teweeggebracht, laat volgens Grotius zien dat God 
feitelijk zijn wet niet handhaaft, waarmee de noodzaak van de wetshand-
having is weerlegd.

Het vierde argument voor Grotius vloeit voort uit het karakter van 
vergeving. Grotius omschrijft vergeving als impunitas, ongestraftheid. Er 
vindt geen inbreuk op de rechtvaardigheid van God plaats, als Hij besluit 

57   Brief van 14 juli 1618, in Grotius, BW, 1:619 (ep. 577); Rabbie, “Appendix II”, 494: 
“Deus ut iudex spectandus sit ubi Christo iam vadi nostro facto poenas infligit. At id 
quod praecedit, quodque praecipue a nobis tractatur, nempe ius transferendi poenam 
ab uno in alterum, si rem recte putamus, rectoris est, non iudicis: est enim dispensatio. 
Dispensatio autem legis non est actus iudicis sed actus legislatoris.” Zie tevens “Nöthige 
Errinnerungen”, 3:300–301.

58   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 48; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 152–153.
59   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155.
60   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 151–152.
61   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 34; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 132–133: 

“Nam talis qui sit judex is nocentem non posset a poena liberare etiam poenam in 
alterum transferendo: non quia id per se injustum sit, sed quia legi non congruat, 
cujus ipse minister electus est.”
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de straf te vergeven en voor altijd weg te doen.62 Grotius meent te kunnen 
constateren dat God vele zonden ongestraft laat.63 Vergeven zonden wor-
den volgens Grotius aan niemand gestraft: niet aan de zondaar zelf maar 
ook niet aan Christus. Deze visie op vergeving sluit wetshandhaving uit. 
Wetshandhaving houdt immers in dat alle zonden worden gestraft, hetzij 
aan de zondaar zelf, hetzij (in geval van de gelovigen) aan de borg Jezus 
Christus. Het feit dat God zonden ongestraft laat, impliceert dat er dis-
pensatie van de wet plaatsvindt. De begrippen dispensatio en remissio zijn 
voor Grotius dan ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

De diverse argumenten sluiten overigens bij elkaar aan. De vrijheid 
om een schuldige ongestraft te laten en hem in plaats van straf barmhar-
tigheid (clementia) te bewijzen, komt, aldus Grotius, slechts toe aan een 
regeerder, niet aan een rechter. Het feit dat God vergeeft, functioneert 
blijkbaar voor hem als bevestiging van de opvatting dat God niet als rech-
ter mag worden aangemerkt.64 

In meer of mindere mate gelden deze vier argumenten van Grotius 
tegen de wetshandhaving ook voor de socinianen. Immers, ook Socinus 
stelt dat (1) de wet niet uit Gods natuur voortvloeit maar een wilsgevolg 
is; (2) dat God de vrijheid heeft strafrechtelijke wetten te veranderen of af 
te schaffen; (3) dat wetshandhaving strafoverdracht onmogelijk maakt, 
en (4) dat vergeving impliceert dat zonden ongestraft blijven.

 
5.4. Grotius over de noodzaak van rechtshandhaving
Grotius wijst de opvatting af dat de noodzaak van wetshandhaving de 
grondslag vormt voor de voldoening door Christus. Daarmee gaat hij 
niet mee in het meest gebruikte argument tegen het socinianisme. Toch 
verdedigt hij in De Satisfactione de noodzaak van de voldoening. Welk 
argument voert hij dan daarvoor aan? Hij is, aldus Baxter en Leydecker, 
degene die als eerste de noodzakelijkheid om de zonden te straffen, bear-
gumenteert op grond van Gods hoedanigheid als regeerder (rector).65

62   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 46; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 148–149.
63   Grotius, De iure belli et pacis, 2.20.3–4 (p. 220): “dictat enim ratio maleficum posse 

puniri, non autem quis punire debat: nisi quod satis indicat natura convenientissimum 
esse ut id fiat ab eo qui superior est. […] Altera quaestio est de fine poenis propositis. 
[…] non sequitur omnino puniendos. Neque id verum est: multis enim nocentibus 
multa et Deus et homines condonant eoque, nomine laudari solent. ”

64   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 34–35; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 132–135.
65   Baxter, Methodus, 1:336, die de onderscheiding van ius rectoris en ius domini aan Gro-

tius als de auctor intellectualis toeschrijft; evenzo Leydecker, Synopsis, 286: “…post 
Grotium”.
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Grotius fundeert de noodzaak van Christus’ voldoening niet in de wets-
handhaving maar in de rechtshandhaving. Als God zonder rechtshand-
having zijn wetten zou afschaffen of dispenseren, zou zijn gezag als 
regeerder (rector) teloor gaan. Om de orde in de samenleving te handha-
ven, moet God laten zien dat Hij overtreding van zijn wetten niet onge-
straft laat. Daarom moet Hij soms zijn recht om te straffen (ius puniendi) 
ten uitvoer brengen. Dit heeft Hij gedaan door zijn Zoon te straffen.

De betekenis van de dood van Christus ligt volgens Grotius in de 
combinatie van beide zaken van rechtshandhaving en dispensatie. Door 
de dood van Christus wordt Gods recht om als rector te straffen gehand-
haafd, zodat voor ieder mens duidelijk is dat Hij de wereld rechtvaardig 
regeert. Tegelijk maakt de dood van Christus het voor God mogelijk dis-
pensatie van de wet te verlenen aan allen die in Christus geloven.

Hoewel God de zonden van alle mensen rechtvaardig had kunnen 
straffen met een welverdiende en een legitieme straf, namelijk de eeu-
wige dood, en daar ook zeker toe geneigd was, wilde Hij toch degenen 
sparen die in Christus geloven, omdat van al Gods eigenschappen zijn 
liefde tot het menselijke geslacht de belangrijkste is. Maar om hen te 
kunnen sparen, moest Hij of wel of niet een voorbeeld stellen tegen-
over zovele en zo grote zonden; in zijn grote wijsheid koos Hij een 
zodanige weg dat tegelijkertijd meerdere van zijn eigenschappen 
openbaar zouden worden gemaakt, namelijk zowel zijn barmhartig-
heid als zijn strengheid, ofwel zijn haat tegen de zonde en zijn zorg om 
de wet te bewaren.66 

Hoewel Grotius deze noodzaak aanduidt als een zaak van rechtvaardig-
heid, is het feitelijk meer een zaak van wijsheid.67 Op grond van pruden-
tiële overwegingen heeft God besloten zijn Zoon te straffen. De noodzaak 
om de zonden te straffen, ligt niet in de natuur van God maar in zijn 
relatie tot de wereld.68 

66   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 68; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 178–179: 
“Quia vero inter omnes Dei proprietates antestat amor humani generis, ideo Deus 
cum juste posset et moveretur ad punienda peccata omnium hominum digni et legi-
timi poena, hoc est morte aeterna, his qui in Christum credunt parcere voluit: parcen-
dum autem cum esset, aut aliquod exemplum aut nullum adversus tot et tanta peccata 
statuendo, sapientissime eam viam elegit, qua plures simul ipsius proprietates mani-
festarentur, nimirum et clementia et severitas, sive peccati odium, legisque servandae 
cura.” Zie ook Haentjens, De Groot, 92.

67   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 1–2; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 90–91.
68   Haentjens, De Groot, 95.
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Dit recht om te straffen verbindt Grotius specifiek aan Gods hoeda-
nigheid als regeerder (rector). Terecht, aldus Grotius, noemt Socinus God 
de hoogste soeverein (summus princeps), maar ten onrechte acht Socinus 
die aanduiding inwisselbaar met andere aanduidingen: beledigde partij 
(pars offensa), crediteur (creditor) of eigenaar (dominus).69 Al deze bena-
mingen kunnen in bepaald opzicht aan God worden toegeschreven.70 
Echter, van groot belang is de vraag in welk van deze hoedanigheden het 
recht om te straffen aan God toekomt: straft Hij als eigenaar, of als bele-
digd persoon, of als heerser, of als crediteur? Dat Socinus dit niet helder  
stelt, moet naar de overtuiging van Grotius gelden als zijn fundamentele 
misvatting (prooton pseudos).71

Tegenover Socinus maakt Grotius een scherp onderscheid tussen het 
recht van een eigenaar (ius domini) en het recht van een regeerder (ius 
rectoris). Dit onderscheid speelt voor Grotius een zeer grote rol: hij zet 
het in om tenminste vier zaken te betogen: de noodzaak om te straffen; de 
proportionaliteit van de straf; het verschil tussen straf en schadeloosstel-
ling; en het recht om te vergeven. In dit hoofdstuk komt het eerstge-
noemde punt aan de orde. In volgende hoofdstukken zal het onderscheid 
tussen ius domini en ius rectoris ook nog veelvuldig aan de orde komen, 
als de andere zaken ter sprake worden gebracht.

Grotius betoogt dat Gods recht om te straffen (ius puniendi) niet mag 
worden vergeleken met het recht van een schuldeiser (creditor) die het 
verschuldigde bedrag opeist. God straft niet als schuldeiser.72 Het recht 
om overtredingen te straffen behoort, anders dan het recht om een geld-
schuld kwijt te schelden, tot het publieke recht en niet tot het privaat-
recht.73 Voor privé-personen geldt immers een verbod op eigenrichting.74 
Alleen aan de overheid komt het recht toe te straffen of te vergeven.75 Als 
God, juridisch gezien, alleen privé-persoon zou zijn, had Socinus gelijk 
en zou het onmogelijk zijn dat Hij zowel straft als vergeeft. Echter, God is 
ook princeps en rector (soeverein en regeerder) en als zodanig een publiek 

69   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 35–36; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 134–135.
70   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 35–36,41–42; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 

132–137,142–143. 
71   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 35; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 134–135; Van 

Nifterik, “Right to Punish”, 402.
72   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 40; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 140–141.
73   Rabbie, “Commentary”, 66n1.
74   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 35; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 134–135. Zie 

tevens Haentjens, De Groot, 93; Van Nifterik, “Right to Punish”, 403–405.
75   Grotius, Inleidinge, 190 (3.32.7): “Voorts het recht om te straffen komt toe de overhe-

den: maer tot de weder-evening hebben recht die verkort zijn.” Grotius, De satisfacti-
one ed. 1617, 33; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 132–133.
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persoon.76 In die hoedanigheid straft God met het doel zodoende de 
openbare orde te handhaven.

Voor een privé-persoon geldt het recht van eigenaar (ius domini), dat 
ruimte geeft al of niet compensatie te verlangen. Dan geldt niet de nood-
zaak van rechtshandhaving. De noodzaak van rechtshandhaving geldt 
echter wel voor het publieke recht van regeerder (ius rectoris). Omdat 
God als rector een publiek persoon is, stelt Grotius dat Hij als zodanig de 
zonden niet alleen mag maar ook moet straffen.77 Straffen vindt altijd 
plaats vanuit de intentie de orde in de maatschappij te bewaren en gebeurt 
in het belang van het algemene welzijn (bonum commune).78 Er is dus een 
functionele noodzaak voor de voldoening: God moest een repressieve 
daad stellen als antwoord op de zonde van de mensheid, om daarmee zijn 
gezag en rechtvaardigheid te demonsteren.79 Grotius vat samen: “Het 
doel van alle straf is het algemene welzijn, namelijk de handhaving van de 
orde en het voorbeeld, waardoor de straf niet gerechtvaardigd is als die 
zijn doel niet hierin vindt.”80 Deze daad was de straf, voltrokken aan Jezus 
Christus in diens lijden en dood. Met die straf liet God zijn ongenoegen 
over de zonden zien en gaf Hij aan alle mensen een afschrikwekkend 
voorbeeld van zijn toorn.81 Maar tegelijkertijd beloofde God vergeving 
voor ieder die zich zou bekeren en in Jezus Christus zou geloven.

De noodzaak om te straffen is voor Grotius dus de noodzaak van 
handhaving van Gods recht; om precies te zijn: Gods recht als regeerder. 
Als God nooit zou straffen, zou Hij daarmee zijn gezag als heerser verlie-
zen. Dan zou de muiterij en opstand van de mensen hen ertoe brengen 
God te lasteren als iemand die zich zijn gezag heeft laten ontfutselen.82 De 

76   Haentjes vertaalt rector met regent; Haentjens, De Groot, 92.
77   Grotius, De satisfactione ed. 1990, 146–147.
78   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 41,107; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143. 

Vgl. Mortimer, “Justice in Grotius and the Socinians”, 82–83. In De iure belli et pacis 
geeft Grotius een uitvoeriger antwoord: het gaat (in het geval van straf door mensen) 
om het nut van degene die de overtreding begaan heeft, het nut van degene tegen wie 
de overtreding begaan is en het algemene nut, Grotius, De iure belli et pacis, 222 
(2.20.6).

79   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 23,83; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 118–
119;198–199.

80   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 41; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143: 
“Poena enim omnis propositum habet bonum commune, ordinis nimirum conserva-
tionem et exemplum, ita quidem ut rationem expetibilis non habeat nisi ab hoc fine.” 
Vgl. Grotius, De satisfactione ed. 1617, 43; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 144–145: 
“Delicta puniri publice interest.”

81   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 88; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 204–205.
82   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 51; 66–67; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 156–

157,176–177.
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legitimiteit en de noodzaak van het straffen moeten altijd liggen in het 
bonum commune. Er zijn zodoende ook situaties waarin een rector besluit 
juist niet te straffen; dat is het geval als niet-straffen het welzijn van de 
maatschappij beter dient dan wel straffen.83 Grotius gaat zelfs zover dat 
straffen onrechtvaardig is als het niet plaatsvindt ten dienste van het 
bonum commune.84 De Anglicaanse theoloog Edward Stillingfleet, fer-
vent navolger van Grotius, vat de visie van Grotius bondig samen als hij 
stelt dat de grond voor de straf die Christus droeg, niet backward looking 
is, maar forward looking.85 De noodzaak van de rechtshandhaving is in 
Grotius’ optiek de noodzaak van een middel tot een doel. Straf moet nut-
tig zijn: “Het blijkt dat de ene mens de ander niet mag straffen om het 
straffen alleen; laten we dus bezien welke nuttige uitkomsten een straf 
rechtmatig kan maken.”86 In aansluiting bij de tegenwoordig gebruikelijke 
terminologie, kunnen we stellen dat Grotius de noodzaak van de voldoe-
ning consequentialistisch formuleert, en (anders dan veel gereformeerde 
theologen) niet retributief.87

Zodoende kiest Grotius voor een tussenweg tussen Socinus en de 
meeste gereformeerde theologen. Socinus stelt dat God vrij is geen enkele 
zonde te straffen. Veel gereformeerde theologen stellen dat God verplicht 
is alle zonden te straffen. Grotius stelt dat God verplicht is soms de zonde 
te straffen, maar niet altijd.88

Afrondend kan Grotius’ opvatting over de noodzaak van de voldoe-
ning met drie karakteristieken worden samengevat. Ten eerste weer-
spreekt hij de claim van Socinus dat voldoening en vergeving niet kunnen 

83   Grotius, De iure belli et pacis, 221 (2.20.4): “…nocere ei non debeat nisi boni alicujus 
consequendi causa.”

84   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 41; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143: “… 
rationem expetibilis non habeat nisi ab hoc fine.” Zie ook Grotius, De iure belli et pacis, 
221 (2.20.5): “dictat autem ratio homini nihil agendum quo noceatur homini alteri, 
nisi id bonum aliquod habeat propositum.” Ibid., 232 (2.20.20); 234 (2.20.23): “Tertio 
punienda non sunt peccata quae nec directe nec indirecte spectant ad societatem 
humanam, aut ad hominem alterum” (232). Vgl. Mortimer, “Justice in Grotius and the 
Socinians”, 84: “Only where such action would benefit humanity as a whole was pun-
ishment justified.” Voor dezelfde opvatting als Grotius, zie Stillingfleet, “Two Dis-
courses”, 3:248.

85   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:254: “For the Laws in punishment do not look back-
ward but forward”; hij verwijst naar Grotius, De iure belli et pacis, 221 (2.20.4).

86   Grotius, De iure belli et pacis, 222 (2.20.5): “Liquet ergo ab homine hominem non recte 
puniri tantum puniendi causa. Quae ergo utilitates rectam faciant poenam videamus”

87   Ten, Crime, Guilt, Punishment; Van Veluw, Straf die vrede, 105–113; Bedau en Kelly, 
“Punishment”. Voor het consequentialisme van Grotius, zie Blom, “Grotius IEP”, § 4.b.

88   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 68; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 178–179. Zie 
ook Van Nifterik, “Right to Punish”, 404.
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samengaan. Volgens Grotius kan God wel degelijk zonden ongestraft 
laten en op die wijze vergeven, maar tegelijkertijd is dit slechts mogelijk 
indien zijn recht als regeerder niet wordt geschaad. De noodzaak van de 
voldoening rust daarom in het ius rectoris, dat Grotius onderscheidt van 
het ius domini. Ten tweede geeft zijn eigen duiding van de noodzaak van 
de voldoening hem de ruimte enerzijds aan te sluiten bij wat hij in de titel 
van zijn boek de “katholieke visie” noemt, terwijl hij anderzijds de gere-
formeerde opvatting van de toerekening van de zonden aan Christus ver-
mijdt. Kenmerkend voor Grotius’ voldoeningsleer is dat de toerekening 
der zonden erin ontbreekt. De lutherse theoloog Pfaff (1686-1760) merkt 
op dat Grotius wel zegt dat Christus de straf voor onze zonden heeft 
ondergaan, maar dat hij nergens zegt dat de schuld van onze zonden aan 
Hem is toegerekend.89 Ten derde geeft zijn interpretatie Grotius de ruimte 
om de vergeving der zonden als ongestraftheid (impunitas) te omschrij-
ven. Voor degenen die de wetshandhaving onderschrijven en daarmee 
erkennen dat God elke zonde straft, is dat een onmogelijkheid.

5.5. Gereformeerde theologen en de noodzaak van rechtshandhaving
Grotius’ De Satisfactione levert, zoals bleek, een nieuw argument tegen 
het socinianisme: Grotius fundeert de noodzaak van de voldoening niet 
op de wetshandhaving maar op de rechtshandhaving. God is als rector 
genoodzaakt soms het recht om te straffen uit te voeren. Hoe gaan gere-
formeerde theologen om met dit nieuwe argument?

Er kan geen twijfel over bestaan dat Grotius’ argument, gebaseerd op 
het onderscheid tussen het ius domini en het ius rectoris, bijkans univer-
sele aanvaarding heeft verkregen onder gereformeerde theologen.90 
Ongeveer alle gereformeerde theologen stellen dat de zonden niet zijn 
begaan tegen God als een eigenaar of een schuldeiser maar als tegen de 

89   Pfaff, Examen, 10: “Quod causam formalem attinet, notarim hoc, Grotium dicere qui-
dem, quod Christus poenas peccatorum nostrorum luerit, sed nulibi dicere, quod pec-
catorum nostrorum reatus ipsi fuerit imputatus.” In zijn discussie met Rivet wordt 
duidelijk hoe nadrukkelijk Grotius de toerekening van de rechtvaardigheid van Chris-
tus afwijst: Grotius, “Votum pro pace”, 3:656: “De justitia Christi imputata nobis, quasi 
nos eam omnem praestitissemus, et de fide, quae illam justitiam sic imputatam ample-
cit debeat, nullum est verbum in sacris literis.” Zie tevens Haentjens, De Groot, 91.

90   Het is daarom onterecht Grotius’ of Baxters visie als de gouvernementele methode of 
visie aan te duiden, als onderscheiden van de gereformeerde visie, contra Packer, “Jus-
tification among Puritans”, 27: “Baxter was […] as a theologian […] something of a 
disaster. To make concepts of monarchy, legislation, and ideal government, borrowed 
from the world of 17th-century political theory, into a strait-jacket for the scriptural 
proclamation of God the King and Christ the Lord, is not merely quaint; it is theolog-
ically vicious.” Vgl. Boersma, A Hot Pepper Corn, 9; Burton, Hallowing of Logic, 7.
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vorst en de hoogste regeerder. God straft de zonden met het oog op de 
gemeenschap en op het behoud van zijn regering en van de samen leving.91 
Als God de zonde niet zou straffen, zouden alle mensen zich verheugen 
in hun eigen verdorvenheid en denken dat God aan hen gelijk is.92 
Daarom zal God als rector de zonden straffen.93

De Schotse puritein John Brown of Wamphray (c.1610-1679) erkent 
dat God het recht van een eigenaar (ius domini) bezit, maar hij stelt daar-
naast uitdrukkelijk een ander recht, het recht van de regeerder (ius recto-
ris). Het recht van God in zijn heerschappij (dominium) gaat zowel over 
mogelijke (creaturae possibiles) als over feitelijke schepselen (creaturae 
creatae). Het eerste houdt in dat God het recht heeft uit de oneindige 
hoeveelheid mogelijkheden een aantal daarvan te verwerkelijken, en die 
geschapen standen van zaken te verordineren tot een door Hem gekozen 
doel.94 Betreffende de feitelijk bestaande schepselen heeft God het recht 
van bezit, ordening en gebruik (jus possidendi, disponendi ac utendi).95 
Het recht van de eigenaar over zijn schepsel is zo absoluut dat in dit 
opzicht het schepsel omgekeerd geen enkel recht heeft jegens de Schep-
per: God is aan niemand iets verplicht. Rechtvaardigheid betekent 
immers “ieder het zijne geven”, maar het is onmogelijk dat God aan de 
schepselen verplicht zou zijn hun te geven wat hun rechtens toekomt.96 

91   Leydecker, Synopsis, 283: “Quae sunt ponèrou kommatos, damnanda publicis Princi-
pum et Summarum potestatum judicii. Quasi non spectetur in poenis infligendis 
bonum Universitatis, Communitatis, Majestatis, salusque Regnorum et Civitatum.” 
Evenzo Leydecker, Verborgentheid, 303–306; Leydecker, De veritate, 450,455; Essenius, 
Triumphus crucis, 390–439; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 278; Owen, Works, 
2:443: “…the public order of the universal Governor and government of all disturbed.”

92   Burgess, Doctrine of Justification, 2:77. Ook bij Turrettini, Heidegger en anderen is 
deze gedachte te vinden; zie Foster, “Introduction”, xviii–xx.

93   Leydecker, Vis veritatis, 83; Leydecker, Synopsis, 272: “Notandum vero quod Deus hic 
considerandus sit, non simpliciter ut Pars Offensa; quia parti offensae per se non com-
petit Jus puniendi: cum punire sit actus tès hyperochès. Neque etiam simpliciter, ut 
Dominus absolutus: hic enim qua talis, de suo potest facere quod vult; Deus autem 
peccata prorsus Impunita dimittere non potest. Sed considerandus proprie est ut Sanc-
tissimus et mundi Legislator Rector, qui juris custos ac vindex est; cujus est poenas 
infligere; vel etiam a poenis liberare Eum, quem punire posset pro rigore.”

94   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 41–42, verwijzend naar Openbaring 4:11 en 
Psalm 33:9.

95   Ibid., 42.
96   Ibid.: “Ratione hujus juris ac dominii, stricte ac in se considerati, potest creaturae suae 

facere Deus quicquid vult, sine ulla vel minima injuriae specie: injuria enim supponit 
jus aliquod auc debitum, in eo cui fit injuria. In creatura autem, ad Deum, tanquam 
creatorem ac absolutum dominum, relata, nullum est jus, nullum debitum; ergo nulla 
hic fieri potest injuria. Quare, licet creaturam immerentem qualitercunque, cruciaret, 
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Over de met rede begiftigde schepselen heeft God echter nog een 
ander recht dan alleen het recht van bezit, namelijk het recht van bestuur 
(regimen).97 Het recht van God omvat dus twee aspecten:

God kan ten aanzien van de schepselen die door Hem zijn voortge-
bracht, worden beschouwd of als een Heer in eigenlijke zin, dus als 
een bezitter, dat is als iemand die met recht bezit wat Hij bezit en daar-
mee kan doen wat Hij wil en het gebruikt en benut volgens zijn eigen 
goeddunken; of als een regeerder en bestuurder, die het wetgevend 
gezag bezit, het gezag om te oordelen en het gevelde vonnis uit te voe-
ren.98

De eerste vorm van zijn recht oefent God uit door zijn “dadelijke voorsie-
nigheid” (providentia realis), de tweede door zijn “zedelijke voorsienigheid” 
(providentia moralis), aldus Leydecker.99 In zijn recht als dominus handelt 
God fysiek; in zijn recht als rector moreel. Vanuit zijn recht als regeerder 
geeft God aan de met rede begiftigde schepselen zijn wetten waaraan zij als 
vrije, samenlevende (hoewel ook feilbare) wezens moeten gehoorzamen.100 
Deze besturing vindt plaats op drie manieren: door wetgeving (legislatio), 

nullam ei faceret injuriam, nulla prorsus hic esset injustitia; quia nullum debitum; 
ideoque, nullum jus; et ubi nullum est jus, nullum potest habere locum injuria. Justitia, 
uti notum, versatur, in suum cuique tribuendo, quid autem est in hoc statu, quod crea-
tura sibi, tanquam suum, ullo jure, vendicare possit; et quo ablato dicere possit, sibi 
fieri injuriam? Quis negabit posse Deum, pro absoluto hoc dominio, creaturas omnes 
annihilare?” Brown verwijst naar Twisse, Vindiciae gratiae, 326–328 (2.1.5.1.1). Zie 
ook voor eenzelfde invulling van het dominium van God: Owen, Works, 10:565.

97   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 43. Voor dezelfde onderscheiding tussen God als 
dominus en rector, zie Owen, Works, 19:100–102.

98   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 42: “Deus enim, respectu creaturarum a se pro-
ductarum, vel considerari potest ut Dominus propriedictus seu proprietarius, seu, ut 
is, qui jure possidet quod possidet, de eo disponere potest prout libet, et eo utitur et 
fruitur, pro arbitrio suo: vel ut Rector et Gubernator, qui legislatoriam habet potesta-
tem, ut et potestatem dicandi, et sententiam latam exequendi.” 

99   Leydecker, Verborgentheid, 85; Leydecker, Synopsis, 77. Zie ook Hoek, Leydecker, 198–
199. Ten onrechte stelt Hoek dat de reële voorzienigheid is verbonden aan God als 
dominus én rector; ibid., 199.

100   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 44: “Jus hoc regiminis Dei respicit proprii crea-
turas rationales (nam de Metaphorico illo creaturarum irrationalium et inanimata-
rum Dei regimine, non hic loquimur) idque in genere Moris: et supponit eas esse 
libere agentes, sociabiles, defectibiles tamen; atque ita legibus proprie dictis regibiles.” 
Vgl. Owen, Works, 10:504: “But what is a law to us, in the administration of things, in 
God is his right.”
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rechtspraak (iudicium) en uitoefening (executio).101 Het is hier, in het ius 
rectoris, dat de rechtvaardigheid van God schittert, aldus Brown – de recht-
vaardigheid waarmee Hij goede en billijke wetten instelt en de met rede 
begiftigde schepselen volgens deze wetten rechtvaardig bestuurt en oor-
deelt, door de goede en gehoorzame personen te belonen en de ongehoor-
zamen en de opstandigen te straffen.102

De onderscheiding tussen God als dominus en rector is sinds Grotius’ 
De Satisfactione bij veel bestrijders van het socinianisme te vinden. God 
moet volgens hen in de vraag over de voldoening als een regeerder wor-
den beschouwd.103 Leydecker stelt: “God handelt hier niet als een privè, 
maar als een publijk persoon, als de Koning van alles; niet uyt wraaksugt, 
maar uyt liefde tot de geregtigheid, en tot verdediginge van zijn opperma-
jesteit, waar aan de heele wereld (Gods Koningrijk) gelegen is.”104

Owen acht dat Crellius reeds op de drempel struikelt, wanneer deze 
stelt dat God als dominus straft. Nooit wordt, aldus Owen, in de Heilige 
Schrift het straffen van God geduid als de uitoefening van zijn macht als 
absolute en hoogste heer. Dat recht komt alleen toe aan iemand in de 
hoedanigheid van regeerder of rechter.105 Essenius schrijft dat wij aan 
God gehoorzaamheid verschuldigd vanwege zijn recht van heerschappij 
(ius dominii) maar daarbij dient ook zijn hoedanigheid van regeerder 
(rector) te komen, omdat Hij alleen als zodanig wetten kan geven, en er 
geen zonde is als er geen wet is (Romeinen 5:13).106 En elders schrijft hij: 
“Zoals dus God als regeerder de plicht voorschrijft die wij Hem als onze 
allerhoogste Heer verschuldigd zijn, zo verbindt Hij ook als regeerder aan 

101   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 44: “Ad Gubernationem hanc Dei spectant, Leg-
islatio, Judicium et Executio.” Zie ook noot 98. Vgl. de drieslag in Leydecker, Verbor-
gentheid, 85: “… met wetten te maken / te bevestigen en uit te voeren.”

102   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 44: “Hic etiam relucet Iustitia Dei, […] specialis 
illa, quae bonas et aequas condit leges, et creaturas rationales secundum illas leges 
juste gubernat, et judicat, bonos ac morigeros praemians, immorigeros vero ac 
rebelles puniens.” 

103   Junius, Refutatio, 554–555; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 263; Essenius, Tri-
umphus crucis, 390: “Quomodo in hoc negotio Deus considerandus sit: et ostenditur 
considerandum ut Rectorem.” Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 626b: 
“Deus, quamvis sit supremus Dominus; in hoc tamen negotio, considerari non debet 
ut Dominus; sed ut Judex et Rector (Gen. 18  :25) qui non tam sibi, quam publico 
punit.” Leydecker, Vis veritatis, 83; Leydecker, Synopsis, 272. Maresius, Hydra, 1:291: 
“Imo cum delicta puniri publice intersit, tam repugnat justitiae divinae impunitas 
scelerum, quam repugnat Deum summi Rectoris in orbe munus abdicare, et suo 
Dominio renunciare”; Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 12 (1.25).

104   Leydecker, Verborgentheid, 304–305.
105   Owen, Works, 10:565–566, verwijzend naar Crellius, “De Deo”, 181.
106   Essenius, Triumphus crucis, 391; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 273,281.
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de gehoorzaamheid een beloning, maar aan de zonden een straf. Een 
absoluut heer doet wat hij wil; een regeerder houdt rekening met waar-
digheid en verdiende straf.”107 Stillingfleet wijst, evenals Essenius, op de 
misvatting van Crellius dat de straf zou komen in de plaats van de ver-
schuldigde gehoorzaamheid. Het recht op gehoorzaamheid is afgeleid uit 
Gods soevereiniteit, terwijl de verplichting tot straf afhankelijk is van de 
wetten waarmee God zijn regering over de mensen uitvoert.108 Het ene 
vloeit voort uit het ius domini, het andere uit het ius rectoris. Thomas 
Manton (1620-1677) schrijft:

In het geheim van onze verlossing moeten we God niet slechts 
beschouwen als verongelijkte partij, maar als de regeerder der wereld. 
God had de taak de bestuurder der wereld te zijn. Nu is er een verschil 
tussen een privé-persoon en een bestuurder: privé-personen kunnen 
misdrijven laten passeren als zij dat willen, maar een bestuurder moet 
recht doen en datgene dat bijdraagt aan het algemene goed. Als een 
vrije Heer mag hij de wetten maken die Hij wil, maar als een recht-
vaardige rechter doet Hij, met het oog op de doeleinden van de rege-
ring, dat wat dient tot het algemene goed.109 

107   Essenius, Triumphus crucis, 391: “Sicut ergo Deus qua Rector officium praescibit, sibi ut 
domino nostro supremo debitum; ita etiam qua Rector obedientiam praemio, peccata 
autem poenis afficit. Absolutus dominus agit quod libet: Rector dignitatis et demeriti 
rationem habet.” Evenzo Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 280–281: “Gelijk nu God 
als Regeerder en Wet-gever voorschrijft den plicht die hem als onsen God en Heere toe-
komt / zoo beloont hy ook de gehoorsaemheid met prijs / en de zonden met straffen/ als 
Regeerder en Wet-gever. Een absoluit Heere doet wat hem behaegt/ sonder op-sicht van 
verdienst of weerdigheid; maer een Regeerder en Wet-gever neemt sulx in op-merking.”

108   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:247,249: “They make the right of punishment 
merely to depend on God’s absolute Dominion; and that all satisfaction must be con-
sidered under the notion of compensation, for the Injuries done to him, to whom it 
is to be made” (3:247). De bekritiseerde bewering van Crellius is Crellius, Ad librum 
Grotii, 144: “Ostendimus enim primum, Deo a nobis deberi obedientiam legi ipsius 
praestandam jure dominii absoluti. at cum ea non est praestita, in ejus locum suc-
cedit poena. Quare haec eodem jure debetur Deo, quo obedientia, h. e. jure absoluti 
dominii.”

109   Manton, Works, 1:496–497: “In the mystery of our redemption we must not look 
upon God only as pars laesa, the wronged party; but as rector mundi. God was to 
carry himself as the governor of the world. Now there is a difference between a pri-
vate person and a governor — private persons may pass by offences as they please, 
but a governor must do right, and what conduces to the public good. […] As a free 
Lord he may make what laws he pleases; but as a just Judge, with respect to the ends 
of government, he doth that which is for public good”. Zie ook Owen, Works, 2:424: 
“That God in this matter is to be considered as the chief, supreme, absolute rector and 
governor of all,—as the Lord of the law, and of sinners; but yet so as an offended ruler: 
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Evident is dus, dat in elk geval veel gereformeerde theologen Grotius’ 
onderscheid tussen dominus en rector overnemen en de noodzakelijkheid 
van de voldoening door Christus tot vergeving (mede) funderen in de 
noodzaak van God om zijn bestuur over de wereld te handhaven.110 Het 
is overigens onjuist dat de rectorale theorie van Grotius onbewust door 
de meerderheid van de calvinistische schrijvers zou zijn overgenomen, 
zoals Foster, Grensted en Kühler beweren; de expliciete verwijzingen bij 
bijvoorbeeld Essenius en Leydecker maken duidelijk dat zij expliciet en 
bewust bij Grotius aansluiten.111 Eveneens is het onterecht de benaming 
“rectorale methode” exclusief voor Grotius (en in zijn voetspoor voor 
Baxter) te reserveren, zoals bijvoorbeeld Packer doet.112 Het feit dat het 
onderscheid tussen dominus en rector bij Richard Baxter een fundamen-
tele rol speelt, betekent niet dat hij zich op dit punt van anderen zou heb-
ben onderscheiden.113 Integendeel, het gegeven dat talloze gereformeerde 
theologen het socinianisme bestrijden met verwijzing naar Gods rol als 
rector, laat zien hoe vergaand de acceptatie van het grotiaanse onder-
scheid in de gereformeerde theologie is.

5.6. Gereformeerde theologen en de noodzaak van wetshandhaving
Ongeveer alle besproken gereformeerde theologen volgen Grotius in zijn 
betoog dat God genoodzaakt is zijn recht als regeerder te handhaven: het 
is ontoelaatbaar dat de regeerder van het universum nooit zou straffen 
indien zijn wetten worden overtreden.114 Maar zij gaan nog een stap ver-
der en stellen niet slechts dat God soms de zonden moet straffen, maar 

not as an offended person, but as an offended ruler, who hath right to exact punish-
ment upon transgressors, and whose righteousness of rule requires that he should so 
do”; ibid., 10:588. Burgess, Doctrine of Justification, 2:67,77; Ferguson, Justification 
upon Satisfaction, 53–58.

110   Uitzondering op de regel is de Franeker jurist Huber. Hij bekritiseert Grotius en stelt 
dat God in de voldoeningsleer wel als creditor mag worden aangemerkt, Huber, de 
jure civitatis, 136 (§ 85–87). Zijn kritiek heeft echter nauwelijks navolging gekregen.

111   Foster, “Introduction”, xvii–xxi; Foster, “Translator’s Notes”, 279; Grensted, Atone-
ment, 252. Vergelijkbaar is Kühler, Socinianisme, 83. Zie ook de onterechte kritiek 
van Hodge op Grotius’ aanduiding van God als rector, Hodge, Systematic Theology, 
3:188. 

112   Packer, Redemption and Restoration, 397. Evenzo Kevan, Grace of Law, 67–69.
113   Baxter, Aphorismes of Justification, 1:1; Baxter, Confession, 290; Baxter, Catholick The-

ologie, 1:2:69 (§ 151); Packer, Redemption and Restoration, 10; 213–214. Ten onrechte 
suggereert Boersma dat de discussie tussen Owen en Baxter hierin zou bestaan dat 
Baxter wel maar Owen niet zou instemmen met “the Grotian governmental theory of 
the atonement”, Boersma, A Hot Pepper Corn, 201.

114   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 280–282; Allinga, Voldoeninge tegen de Socini-
anen, 96.



-  251  -

dat Hij alle zonden moet straffen en ook metterdaad straft. Het is onmo-
gelijk dat Hij ook maar één zonde ongestraft zou laten.115 God handhaaft 
niet alleen zijn recht als regeerder, maar Hij handhaaft ook zijn wet, en 
wel door de gedreigde straf uit te voeren. Essenius schrijft: “De Wetten 
die eens gemaekt zijn moeten wel gehandhaefd en uit-gevoerd worden.”116 
Zowel de sociniaanse abrogatio als de grotiaanse dispensatio wijzen veel 
gereformeerde theologen dus af.117

Grotius stelt dat rechtshandhaving genoegzame grond biedt om de 
voldoening door Christus te verdedigen. Voor degenen die de toereke-
ning van de zonden aan Christus voorstaan, is echter de rechtshandha-
ving wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde om de 
toerekening veilig te stellen. Er kan slechts van toerekening der zonden 
aan Christus en van plaatsvervangende straf sprake zijn, als er ook wet-
shandhaving is. Zij moeten dan echter wel ingaan op de vier argumenten 
van Grotius (en Socinus) tegen de wetshandhaving (zie § 5.3.2.). 

Grotius’ eerste argument is dat God geen rechter kan zijn, omdat Hij 
niet onder de wetten staat maar daarboven. Dit roept de vraag op of alle 
wetten uit de wil van God voortvloeien, of dat er ook wetten zijn die uit 
de natuur van God voortkomen. Deze vraag zal in § 5.6.1. uitvoeriger ter 
sprake komen.

De tweede tegenwerping gaat specifiek over de veranderlijkheid van 
het strafrecht; volgens Grotius is alle strafrecht per definitie veranderlijk. 
Veel gereformeerde theologen hebben echter een andere opvatting. Zij 
stellen dat op de bedreiging de uitvoering moet volgen indien de wet 
wordt overtreden. Allinga schrijft: “Want de poenale wet is om de execu-
tie, en Godts heerschappye kan in de poenale wet haer oogwit niet beko-
men, dan door de executie, dat is, door sekere straffe.”118 

Daar komt de overweging bij dat God niet alleen regeerder (rector) is 
maar ook rechter (iudex). De hoedanigheden van rechter en regeerder 

115   Arnoldus, Religio sociniana refutata, 509: “… qui dixerit, Deum peccata impunita 
dimittere posse, hoc ipso neget Deum esse.” Turrettini, De satisfactione Christi dispu-
tationes, 21 (1.40); Essenius, Triumphus crucis, 16; Essenius, Verlossinge door voldoe-
ninge, 285–286,290; Owen, Works, 10:517,563,575,585,600,605,617; Burgess, 
Doctrine of Justification, 2:106; vgl. ook Leydecker, Synopsis, 272 (noot 93). Zie ook 
Williams, “Double Payment”.

116   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 321.
117   Kritiek op de sociniaanse abrogatio is te vinden in de Dordtse Leerregels, verwerping 

der dwalingen bij hoofdstuk 2; Schaff, Creeds of Christendom, 3:563. Essenius wijst de 
abrogatio af in Essenius, Triumphus crucis, 450,455; Essenius, Verlossinge door voldoe-
ninge, 291–292; en de dispensatio in Essenius, Triumphus crucis, 459; Essenius, Ver-
lossinge door voldoeninge, 293–294; Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 90.

118   Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 92.
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zijn dus volgens veel gereformeerde theologen niet wederzijds exclusief 
(zoals Grotius stelt), maar gaan samen op. De gereformeerde theologen 
in de zeventiende eeuw maken, anders dan Musculus en Calvijn, nadruk-
kelijk onderscheid tussen de verschillende manieren waarop God kan 
worden aangemerkt: als beledigde partij, als heerser of als rechter. Deze 
hoedanigheden zijn niet onderling strijdig maar completeren elkaar. 
Voetius stelt dat het verlossingswerk van Christus zowel verzoening, 
rechtvaardiging als adoptie omvat. In het eerste geval wordt God 
beschouwd als beledigde partij en opperste heer. In het tweede is Hij de 
rechter en in het derde de pater familias.119 De noties van rechter en 
regeerder sluiten elkaar dus niet uit.120 Zijn rechterschap maakt zelfs deel 
uit van zijn hoedanigheid als regeerder. In Grotius’ duiding van het ius 
rectoris wordt God tweeledig aangemerkt: als wetgever en als uitvoerder; 
maar in de gereformeerde duiding van het ius rectoris wordt Hij drievou-
dig aangemerkt: als wetgever, rechter en uitvoerder.121 

Als rechter is God verplicht om zijn wetten te handhaven, en dus om 
te straffen.122 Gods hoedanigheid als rechter is in deze visie de noodzake-
lijke vereiste om de uitvoering van de straf als een rechtvaardige hande-
ling te kunnen aanmerken. De eigenschap van rechtvaardigheid kan 
alleen dan aan een bepaalde strafuitoefening worden toegekend, als die 
uitoefening volgt op een uitspraak van een rechter, waarbij deze de begane 
overtreding heeft getoetst aan de wet. God is, aldus De Witte, rechtvaar-
dig voor zoveel Hij rechter is.123 “Niemand wordt rechtveerdig genoemd / 
of geroemd / en gepresen / om dat hy sijne heerschappije gebruikt / of 
sijne gecrediteerde schuld invordert. Maer een Rechter / en God selve 

119   Voetius, Selectae Disputationes, 2:433: “Sunt autem actus illi Reconciliatio, Justifica-
tio, Adoptio; active scil. sumptae. Illa, removet mala, et dissidium inter Deum et nos: 
ubi Deus se habet ut pars laesa et ut supremus dominus. Rom. 5. 10. 11. 2. Corinth. 
5.18. 19. Ista bona parta adjudicat sententia jurisdictionis: ubi Deus se habet instar 
judicis Rom. 3. 24. 25. 26. Haec animi sensum profert ac declarat, tum in familiam 
suam electos asciscendo […] Et hic consideratur Deus tanquam paterfamilias.” Zie 
ook Twisse, Vindiciae gratiae, 626; Charnock, Works, 3:340; Turrettini, De satisfacti-
one Christi disputationes, 12 (1.25–26); Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 
626 (5.18.34).

120   Ravensperger, Iudicium, A3**: “Non uno sed tribus illis modis Deus est consideran-
dus, quia schesin in hoc actu triplicem scriptura Deo tribuit, videlicet ut Rectori, ut 
Creditori, ut Iudici.”

121   Brown of Wamphray, De Causa Dei, 44; Leydecker, Verborgentheid, 85; zie noot 101.
122   Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 90: “t Is de plicht des Rechters te imponeren 

de verdiende straffe. Godts volmaektheid laet niet toe, dat Godt sijn ampt van Regent 
en Rechter niet soud volvoeren.”

123   De Witte, Wederlegginge, 2:94a.
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wordt rechtveerdig genoemd / en daer over gepresen / dat hy de zonden 
niet vergeeft / maer strengelik straft als zijnde de deucht van rechtveer-
digheid,” zo betoogt Essenius.124 

Strafuitoefening kan in de visie van Grotius als rechtvaardig worden 
aangemerkt als aan twee voorwaarden is voldaan: de straffende persoon 
moet over het ius puniendi beschikken (met andere woorden: er moet door 
een regeerder worden gestraft). De tweede voorwaarde om van een recht-
vaardige straf te kunnen spreken, is dat het doel van de strafuitoefening ligt 
in de handhaving van de openbare orde en in het bonum commune. Voor 
veel gereformeerde theologen echter zijn dit weliswaar noodzakelijke 
voorwaarden maar geen voldoende voorwaarden voor rechtvaardige 
strafuitoefening. Een straf kan pas als rechtvaardig worden beschouwd, 
als daaraan ook een rechterlijk vonnis ten grondslag ligt waarin wet-
shandhaving plaatsvindt door de straf als consequentie te verbinden aan 
de geconstateerde overtreding. Daarom is het niet voldoende om God 
slechts als wetgever te beschouwen maar moet Hij ook als rechter worden 
aangemerkt.125

Niet alleen tegenover de socinianen maar ook tegenover Grotius beto-
gen de gereformeerden dan ook dat God als rechter aangemerkt dient te 
worden. Als God echter rechter is, kan het niet anders of Hij zal zijn wet-
ten handhaven: “Den crediteur heeft altijd geen nootsakelijkheid om geld 
van den schuldenaaer te vorderen / hij behoortse zomtijds te vergeven; 
maar een Regter heeft altijd reden om regt te doen / hy is aan de wetten 
verbonden”, aldus Leydecker.126 Wilhelmus à Brakel (1635-1711) merkt 
op: “Een schuldheer mag wel kwijtschelden als hij wil, een heer en veron-
gelijkte partij mag van zijn recht wel afstaan; […] maar een rechter mag 
niet afstaan van de gerechtigheid en alzoo niet van het straffen der mis-
daden […] God nu de hoogste rechter zijnde, zoo eischt zijn rechtvaar-
digheid dat de misdadiger gestraft worde.”127

Het eerst bezwaar van Grotius tegen wetshandhaving (God kan geen 
rechter zijn), wordt dus afgewezen. God is zichzelf tot wet.128 Maar hoe is 

124   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 280; Essenius, Triumphus crucis, 429.
125   Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 382 (29.34): “Ita ut Deus hic egerit non 

modo ut Rector, sed et ut omnium iustissimus iudex (Gen. 18:15; Rom. 1:32; Rom. 
3:5,6; 2 Thess. 1:5-6).” Zie tevens Turrettini, Institutio, 1:263 (3.19.12).

126   Leydecker, Verborgentheid, 306.
127   À Brakel, Redelijke Godsdienst, 383 (1.17.1). Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 

279–280.
128   Calvijn, CO 2:700 (Inst. 3.32.2); Maresius, Hydra, 2:511; Turrettini, De satisfactione 

Christi disputationes, 19 (1.37). Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 1:342,373; 
Owen, Works, 10:504; 19:111. Zie ook Beck, Gisbertus Voetius, 367; Den Boer, God’s 



-  254  -

dan Gods verhouding tot de geopenbaarde wet? Die kwestie komt in  
§ 5.6.1. ter sprake. Zijn tweede tegenargument (alle strafrecht is positief 
recht) komt daarbij ook aan de orde. De derde tegenwerping (wetshand-
having maakt plaatsvervanging onmogelijk) wordt weergegeven in  
§ 5.6.3. Het vierde argument van Grotius tegen wetshandhaving is dat 
God feitelijk vele zonden ongestraft laat en dus in die gevallen hoe dan 
ook van wetshandhaving afziet. De vraag naar het karakter van vergeving 
komt in hoofdstuk 6 aan de orde.

 
5.6.1. Hypothetische en absolute noodzaak van de wetshandhaving
Van Grotius’ vier kritiekpunten tegen de wetshandhaving vraagt het eer-
ste nu meer aandacht. Als God een rechter is, is Hij aan de wet onderwor-
pen. Maar hoe kan dat als Gods wil (naar het bekende adagium van 
Augustinus) de regel is van alle rechtvaardigheid?129 In de nominalisti-
sche traditie wordt God als ex lex beschouwd: Zijn wil is de bron van de 
wet, maar Hijzelf is aan geen enkele wet onderworpen.130 Calvijn en 
Luther worstelen met de vraag in hoeverre zij met deze nominalistische 
visie moeten instemmen.131 Als God de vrijheid heeft de wet af te schaf-
fen, dan is er geen enkele noodzaak tot wetshandhaving en dus ook niet 
voor de toerekening van de straf aan Christus. 

Gewoonlijk wordt de noodzaak van de wetshandhaving aangeduid als 
de noodzaak van de voldoening (necessitas satisfactionis). Het is hier ech-
ter van belang deze noodzaak te onderscheiden van de noodzaak die 
Grotius erkent. Hij erkent de noodzaak van voldoening, maar wijst toch 
de noodzaak van wetshandhaving af. Veel gereformeerde theologen 
bedoelen echter met de noodzaak van de voldoening de noodzaak van de 
wetshandhaving. Terwijl Grotius de noodzaak van de voldoening conse-
quentialistisch fundeert, betogen veel gereformeerde theologen dat ze 
allereerst retributief van aard is. Ingeval van de retributieve noodzaak van 
de voldoening is er pas vergeving voor de zondaar mogelijk als er vooraf-
gaand daaraan voldoening heeft plaatsgevonden, namelijk doordat de 
borg de straf plaatsvervangend gedragen heeft. De noodzaak van de vol-
doening hangt dan ook voor hen samen met de definitie van vergeving.  
 

Twofold Love, 103.
129   Oberman, Harvest of Medieval Theology, 96.
130   Oberman kritiseert overigens de gedachte dat de nominalistische opvatting van 

Gabriel Biel tot “despotische gerechtigheid” en “ethisch relativisme” leidt, ibid., 
96–103.

131   Strehle, Catholic Roots, 116–121; Hesselink, Calvin’s Concept of Law, 20–24; Gomes, 
“Socinus and Calvin on Merits”.
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Wie vergeving als straffeloosheid (impunitas) omschrijft (zoals Grotius 
doet), wijst daarmee de gedachte af dat elke zonde wordt gestraft en moet 
worden gestraft.132 En wie de noodzaak van de retributieve voldoening 
ontkent, wijst ook de noodzaak van wetshandhaving af.

In de gereformeerde traditie wordt vervolgens op twee verschillende 
manieren de noodzaak van de wetshandhaving verdedigd. Sommigen 
stellen dat er sprake is van een hypothetische noodzakelijkheid, anderen 
van een absolute noodzakelijkheid. Deze benamingen zijn niet alleen in 
de secundaire literatuur te vinden, maar worden ook reeds in de zeven-
tiende eeuw gebezigd.133 

De opvatting van de absolute noodzakelijkheid is door veel theologen 
nagevolgd. John Owen vermeldt als “zeer geleerde theologen” die deze 
benadering hebben gekozen Pareus, Piscator, Du Moulin (1568-1658), 
Lubbertus, Rivet, Cameron, Johannes Maccovius (1588-1644), Johannes 
Junius (c.1587-1637), de professoren van Saumur en anderen, in hun 
oppositie van het socinianisme.134 Voetius meldt Zarnovecius (1528-
1621), Pareus, Piscator, Ravensperger, Lubbertus, de Leidse Synopsis, 
Rivet, Johannes Junius, Maccovius, Alting, Isaac Junius (1586-1636), 
Vedelius (1596-1642), Diëstius (1595-1673), Joachim Stegmann (1595-
1633), Wendelin, Essenius, Beza en De la Faye (1540-1615), Hemmin-
gius, en aan rooms-katholieke zijde Cornelius Jansenius (1585-1638) en 
Cornelius à Lapide (1567-1637). Hij sluit zich bij deze rij aan.135 Ook De 
Witte schaart zich bij deze opvatting (na de opsomming van Voetius te 
hebben herhaald).136 John Owen was aanvankelijk van mening dat de 
noodzaak van de voldoening niet in Gods natuur maar in zijn wil is  
 

132   Vgl. Voetius, Selectae Disputationes, 1:342: “Hujus juris [naturalis] axiomata negative 
si concipiantur sunt ista: […] Non potest peccata remittere absque satisfactione: seu 
injuriam sibi illatam impunitam dimittere.” Vgl. Voetius, Selectae Disputationes, 
2:241.

133   Zie voor deze aanduiding Voetius, Selectae Disputationes, 2:238: “Aliter haec quaestio 
proponitur: An necessitas satisfactionis ad nostri redemtionem sit absoluta, an vero 
hypothetica.” Evenzo Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 383 (disp. 29); De 
Witte, Wederlegginge, 2:90a: “… gerechtigheydt Gods (noch de absolute, noch de 
hypothetische uyt zijn besluyt / dreygement / ende belofte/ ghelijck-men inde Scho-
len spreeckt).” Evenzo ook Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 381–382 (29.34). 
Zie verder Trueman, “Atonement”; Trueman, “Atonement and the Covenant of 
Redemption”.

134   Owen, Works, 10:488. Vgl. Trueman, “Atonement”, 209–210.
135   Voetius, Selectae Disputationes, 2:239–241. Vergelijk Beck, Gisbertus Voetius, 375–

377.
136   De Witte, Wederlegginge, 2:91.
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gegrond (dus hypothetische noodzakelijkheid, maar hij verandert van 
opvatting en schrijft dan in 1653 zijn Diatriba de Justitia divina.137

Hiertegenover staat een lange rij van theologen die zich over de kwestie 
niet uitspreken, of die stellen dat de noodzaak van de verzoening alleen 
gebaseerd is op het wilsbesluit van God en niet op zijn natuur.  
Zij rekenen het besluit van de voldoening tot Gods ius positivum. De namen 
van Musculus en Calvijn zijn al genoemd.138 Bekend is de uitspraak van 
Calvijn in zijn commentaar op Johannes 15:13: God had ons kunnen ver-
lossen door een woord of een knikje.139 De Witte vermeldt, zich ook hier 
aansluitend bij Voetius, deze opsomming: Cyprianus, Athanasius (c.293-
373), Augustinus (354-430), Leo Magnus (400-461), Gregorius, Hiëro-
nymus Zanchi (1516-1590), Daniel Tilenus, Otto Casmannus (1562-160), 
Jakob Amport (1580-1636), Grotius, Ludwig Crocius (1586-1655), Ludwig 
Lucius (1577-1642), Twisse, John Prideaux (1578-1650) en “de Scholastijc-
quen”.140 Vossius geeft in zijn verdediging van Grotius tegen de kritiek van 
Ravensperger een lange lijst van middeleeuwse, rooms-katholieke en gere-
formeerde auteurs.141 John Owen vermeldt “de machtige namen van Augus-
tinus, Calvijn, Musculus, Twisse en Vossius” die de noodzaak van de 
voldoening niet in Gods natuur willen funderen.142 Walaeus weet van de 
nieuwe opvatting (die van Lubbertus) maar geeft aan, zich liever bij Calvijn 
aan te sluiten.143 Gomarus schrijft aan Lubbertus dat hij diens bestrijding 
van het socinianisme waardeert, maar hij vraagt zich toch af of de funde-
ring van de voldoening in Gods natuur niet te ver gaat: het is immers een 
deviatie van de visie die de eeuwen door gebruikelijk is geweest.144 Johannes 

137   De Engelse vertaling van dit werk is aanwezig in Owen, Works, 10:482–624. Voor een 
bespreking van Owens positie, zie Trueman, “Atonement”; Te Velde, Paths Beyond 
Tracing Out, 185-196.

138   Zie noot 31 en 32.
139   Calvijn, CO 47:344–345: “Poterat nos Deus verbo aut nutu redimere, nisi aliter nostra 

causa visum esset, ut proprio et unigenito filio non parcens, testatum faceret in eius 
persona quantam habeat salutis nostrae curam.” Zie voor verwijzingen naar dit citaat 
Vossius, Responsio, 83–84; Voetius, Selectae Disputationes, 2 :238; Burgess, Doctrine 
of Justification, 2:107; Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 36; Trueman, “Ato-
nement”, 207–208.

140   Voetius, Selectae Disputationes, 2:238; De Witte, Wederlegginge, 2:91. Voor deze visie 
bij Thomas Goodwin, zie Jones, Why Heaven Kissed Earth, 131–134.

141   Vossius, Responsio, 81–89. Vgl. Grotius, De satisfactione ed. 1990, 384–385.
142   Owen, Works, 10:488.
143   Walaeus, Opera Omnia, 2:419, in een brief aan Polyander van 24 augustus 1618.
144   Van Itterzon, Gomarus, 392–393: “Ais, te cum Scholasticis statuere, hanc iustitiae 

speciem esse Deo essentialem neque posse Deum aliter agere. Fieri potest ut ea 
scholasticorum lib. 3. d 18 et 20. contra statuit. Quem sequuntur ibidem Thomas 
uterque Aquinas et Argentinensis, Scotus, Bonaventura, Durandus, Biel, Johannes 
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Hoornbeek verwijst naar Rivet, die stelt dat de opvatting dat de voldoening 
op de wil van God is gegrond, ooit de algemene opvatting onder de theo-
logen was en dat er geen enkele (middeleeuwse) scholastieke auteur is die 
een andere opvatting heeft gehad.145 Als dat inderdaad zo is, is de opvatting 
van de absolute noodzakelijkheid een minderheidspositie in de christelijke 
traditie, en mogelijk zelfs ook binnen de gereformeerde traditie.146

Het is overigens niet altijd even helder wat de precieze opvattingen en 
posities in dit intra-gereformeerde debat zijn.147 De Witte schrijft: “’t Is 
wel aen te mercken/ dat den staet des verschils niet altoos even klaer/ ofte 
op de zelve wijze ende met even-duydelicke manieren van spreken weder-
zijds is voor-gestelt ende verstaen / ende hier uyt is licht verscheydenheyt 
van gevoelen gerezen.”148 Voetius maakt een vergelijkbare opmerking: 
niet altijd heeft men de standpunten juist weergegeven. Soms doet men 
het voorkomen of het gaat om de vraag of de gerechtigheid van God een 
natuurlijke, wezenlijke, onveranderlijke en noodzakelijke eigenschap van 
Hem is. Maar het springende punt (krinomenon) in de discussie gaat over 
de uitoefening van de gerechtigheid jegens de zonde en niet over de 
eigenschap in God zelf.149 

Maior, Resolutio theologorum nuper sententias: qui omnes Anselmi sententiae 
adversantur. Holcotus, Aliacensis silent etc. Huc accedunt et praecedunt patres quos 
Magister sent. citat. August. Ambrosius. D. Zanchius etiam lib. 4.cap. 5 de natura Dei 
iustitiam Deo tribuit 1. perfectam, 2. Iiberam quia summum habet et liberrimum 
dominium.” Vgl. Rabbie, “Commentary”, 9–10. Het betreft een brief uit 1604, dus van 
voor de publicatie van Lubbertus’ De Servatore.

145   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:508, verwijzend naar Rivet, Synopsis doctrinae de 
Natura et Gratia, hoofdstuk 6. Zowel Rivet als Hoornbeek pleiten voor een fundering 
in de natuur van God.

146   Contra Crisp, Retrieving Doctrine, 98–99: “… most defenders of divine retribution in 
the tradition have opted for the stronger of the two views of divine justice …”

147   Muller, “Diversity”; Muller, PRRD, 3:483. De onduidelijkheid plaagt ook heden-
daagse auteurs. Trueman, “Atonement”, 204 stelt het verschilpunt als volgt: “Given the 
existence of sin, was God’s vindicatory justice absolutely necessary, or could he par-
don sin by a mere act of his will?” In deze omschrijving blijft onduidelijk of het gaat 
om de noodzaak van Gods rechtvaardigheid als immanente eigenschap, of om de 
noodzaak van de uitoefening daarvan. De verwoording van Trueman maakt niet dui-
delijk waarom er in de visie van de hypothetische noodzakelijkheid toch sprake is van 
een bepaalde noodzakelijkheid; zijn weergave sluit, met andere woorden, de posities 
van Socinus en Grotius niet uit, die zowel de absolute als de hypothetische noodza-
kelijkheid afwijzen. Dezelfde onhelderheden gelden ook voor Trueman, Claims of 
Truth, 105.

148   De Witte, Wederlegginge, 2:91b.
149   Voetius, Selectae Disputationes, 2:241. Evenzo De Witte, Wederlegginge, 2:91.
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Een voorbeeld van de verwarring over het preciese geschilpunt blijkt in 
de discussie over het bijvoeglijke naamwoord ‘absoluut’: waarom wordt 
door sommigen gezegd dat de noodzaak van de voldoening absoluut is? 
Patrick Gillespie (1617-1675) onderscheidt met een beroep op “the School-
men” drie vormen van noodzakelijkheid: een absolute noodzakelijkheid, 
een natuurlijke noodzakelijkheid en een hypothetische nood zakelijkheid. 
De eerste noodzakelijkheid is ontologisch van aard, en behoort alleen tot 
de goddelijke natuur; de twee vloeit voort uit de “principles of nature”, 
waardoor het vuur brandt en de steen valt. De derde is de noodzaak van de 
consequentie, de noodzakelijke relatie tussen twee zaken, die hij aanduidt 
als een “limited respective necessity, upon connexion of one thing with 
another”.150 Als deze driedeling wordt aanvaard, is volgens Gillespie duide-
lijk dat de noodzaak van de voldoening slechts hypothetisch kan zijn. De 
voldoening is immers niet zo absoluut noodzakelijk, dat er in elke moge-
lijke wereld voldoening zou hebben plaatsgevonden. In een wereld waarin 
geen zonde aanwezig is, is voldoening immers niet nodig. Ook de natuur-
lijke noodzakelijkheid is niet van toepassing; God straft immers niet op 
mechanische wijze, maar vrijelijk.151 Rutherford gebruikt dezelfde redene-
ring om de hypothetische noodzaak te verdedigen: de straf vloeit niet uit 
Gods natuur voort zoals het vuur hitte voortbrengt en de zon warmte.152

Owen, Francesco Turrettini (1623-1687) en Hoornbeek wijzen echter 
deze duiding van de absolute noodzakelijkheid af.153 De noodzaak van vol-
doening is geen fysieke noodzaak, maar een morele, aldus Turrettini.154 Nie-
mand verdedigt dat God zou straffen volgens een natuurlijke noodzakelijkheid 
- zoals het vuur brandt en de steen valt.155 Volgens Hoornbeek is er niemand 
die beweert (hetgeen Crellius de gereformeerden verwijt) dat God door zijn 
rechtvaardigheid onder dwang zou staan om straf uit te voeren.156 De daden 

150   Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 30–31. Voor een uitvoeriger bespreking 
van de verschillende soorten noodzakelijkheid, zie Van Asselt, Reformed Thought on 
Freedom; Beck, Gisbertus Voetius, 338,354–355; Van Asselt en Van den Brink, 
Scholastic Discourse, 27–30. Voor de discussie of de benaming “absolute noodzake-
lijkheid” gebruikt kan worden voor de noodzaak van de voldoening, vgl. Te Velde, 
Paths Beyond Tracing Out, 194.

151   Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 38.
152   Rutherford, Christ Dying, 8; Rutherford, De Providentia, 348. Vgl. Richard, Suprem-

acy, 133–138.
153   Owen, Works, 10:589.
154   Turrettini, Institutio, 2:461–462 (14.10.24): “Quia necessitas ista non fuit physica, sed 

ethica et rationalis.” Evenzo Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 37.
155   Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 37; Rutherford, Covenant of Life, 27;  

À Brakel, Redelijke Godsdienst, 100 (1.3.39).
156   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:521, verwijzend naar Crellius, Ad librum Grotii, 102.
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die God in de tijd verricht (opera ad extra) zijn per definitie vrije daden. De 
natuurlijke daden van God zijn redelijke en vrijwillige daden, en daarom niet 
te vergelijken met de daden van een redeloos wezen.157 God straft niet abso-
luut, maar omdat Hij absoluut rechtvaardig is.158 Hoornbeek maakt daarbij 
de vergelijking met de schepping. Er was in God geen enkele noodzaak om 
de wereld te scheppen. Maar als God de wereld besluit te scheppen, is het 
noodzakelijk dat Hij een goede wereld schept. Die goedheid vloeit uit de 
natuur van God, en is daarmee noodzakelijk. Als er geen zonde was, was er 
ook geen noodzaak om te straffen; maar sinds God de zonde heeft toegelaten, 
kan Hij niet anders dan haar straffen.159

Ook degenen die de voldoening absoluut noodzakelijk achten, gaan 
dus uit van de necessitas consequentiae en niet van de necessitas conse-
quentis.160 Van de necessitas consequentis zou sprake zijn als in elke moge-
lijke wereld voldoening plaatsvindt; dat is echter niet het geval, aangezien 
een wereld zonder zonde ook mogelijk is. Degenen die de absolute nood-
zakelijkheid van de voldoening voorstaan, gebruiken het woord ‘abso-
luut’ dus anders dan in de driedeling van Gillespie. 

Om het verschilpunt tussen hypothetische en absolute noodzakelijk-
heid van de voldoening helder voor ogen te hebben, zijn twee vragen van 
belang. De eerste vraag betreft de dreiging (sanctio), de tweede de uitvoe-
ring (executio). De eerste vraag is of God een andere straf had kunnen 
dreigen bij overtreding dan dat Hij feitelijk heeft gedaan. Sommigen stel-
len dat deze relatie tussen overtreding en gedreigde straf hypothetisch is, 
anderen stellen dat deze relatie absoluut is. Als de relatie hypothetisch is, 
had God ook een andere straf kunnen dreigen; in dat geval vloeit de fei-
telijke relatie voort uit zijn wil. Als de relatie absoluut is, had God geen 
andere straf kunnen dreigen, omdat die relatie voortvloeit uit zijn 
wezen.161 De tweede vraag is of God elke gedreigde straf bij overtreding 

157   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:519: “Est necessitas aliqua naturalis, quae volun-
tatem omnem excludit, uti in inanimatis et irrationabilibus, quae ad unum ex principio 
interno determinata, huc caeco et bruto naturae ductu feruntur: atque ea hic locum 
non habet. Alia est necessitas naturae rationalis et voluntaria, ubi in necessitatem ali-
quam mire conspirat natura et voluntas.” Evenzo De Witte, Wederlegginge, 2:99a–b.

158   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:521.
159   Ibid., 2:518–519. Vgl. Maccovius, “Theologia Quaestionum”, 31, De iustitia puniente: 

“Deus necessario punit ex hypothesi, si peccatum sit, quemadmodum necessario 
conservat creaturam, si creatura sit; itaque si Deo visum fuisset non permittere pec-
cata, peccatum non exstitisset, atque adeo non necesse erat punire; at postquam per-
misit peccatum, non potest illud non punire.” Evenzo Essenius, Triumphus crucis, 5.

160   Over dit onderscheid zie Van Asselt, Reformed Thought on Freedom, 35–43.
161   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:521: “Quares: Ergone Deus peccata punit absoluta 

necessitate? Distinguo absolutum, quod dicis: vel intelligitur absolutum a consilio et 
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ook metterdaad uitvoert. Sommigen stellen van wel, anderen van niet. 
Deze gegevens leiden tot het volgende overzicht:
1. Had God 
een andere 
straf kunnen 
dreigen?

Ja: 

hypothetische relatie tussen zonde en gedreigde 
straf

Nee: 

absolute relatie 
tussen zonde en 
gedreigde straf

   

2. Voert God 
de gedreigde 
straf bij over-
treding altijd 
uit?

Nee: Ja: Ja:

Geen wetshandhaving:

Hypothetische noodzakelijkheid 
van de voldoening

Wetshandhaving: Wetshandha-
ving:

Absolute nood-
zakelijkheid van 
de voldoening 

Abrogatio legis 
(socinianen)

Dispensatio 
legis (Grotius)

Executio legis 
(vroege Owen)

Executio legis 
(latere Owen)

Dit overzicht maakt duidelijk dat in het antwoord op de eerste vraag de 
voorstanders van de hypothetische noodzakelijkheid hetzelfde antwoord 
geven als de socinianen. De tweede vraag, die handelt over de wetshand-
having, beantwoorden zij echter anders. Ook de voorstanders van de 
hypothetische noodzaak stellen zodoende dat God elke zonde straft – 
hetzij aan de zondaar, hetzij aan de borg.162 De scheidslijn met het socini-
anisme wordt dus bepaald door het antwoord op de tweede vraag. Vossius’ 
verwijzing naar vele theologen die de eerste vraag bevestigend beant-
woorden, beschouwen velen dan ook als geen reden om Grotius’ pleidooi 
voor dispensatio bij te vallen. Hun kritiek richt zich op zijn ontkennende 
antwoord op de tweede vraag.163

decreto voluntatis, et sic negatur, Deum absoluti peccata punire; vel absolutum, id 
est, non in mero Dei arbitrio natum, sed quod in natura, et naturali Dei proprietate 
fundatum sit: atque hoc sensu asserimus, absolutae Dei naturae esse justitiam illam, 
ex qua peccata, pro sapienti decreto, suo tempore et modo, vindicat.”

162   Burgess, Doctrine of Justification, 2:106; Essenius, Triumphus crucis, 17: “Crellius 
objicit ‘Inde sequitur Deum nullum peccatum impunitum dimittere posse […]. Resp. 
consequens illud admittimus, imo urgemus.” Evenzo Lubbertus, De Servatore, 17a.

163   Bijvoorbeeld de kritiek van Walaeus in zijn brief aan Grotius, midden juni 1615; zie 
Rabbie, “Appendix II”, 461: “In definitione sententiae verae et designatione materiae 
satisfactionis Christi non videtur ulla a te ratio haberi oboedientiae illius quam 
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Volgens degenen die de hypothetische noodzakelijkheid van de vol-
doening voorstaan, had God kunnen besluiten dat er op de overtreding 
geen straf zou volgen (dus dat Hij zou vergeven); volgens de anderen was 
die mogelijkheid er niet. Turrettini duidt het verschil zo aan, dat volgens 
de absolute noodzakelijkheid God niet heeft willen maar ook niet heeft 
kunnen vergeven zonder voldoening; en dat volgens de hypothetische 
noodzakelijkheid God weliswaar had kunnen vergeven zonder voldoe-
ning maar dat niet heeft gewild.164 

Hoewel de voorstanders van de wetshandhaving hetzelfde antwoord 
geven op de tweede vraag, is hun motief daarvoor verschillend. In de hypo-
thetische visie ligt die noodzaak in Gods waarachtigheid.165 Omdat God de 
dood gedreigd heeft op de overtreding van zijn wet, zal Hij ook metterdaad 
die straf voltrekken. De noodzaak van de voldoening vloeit voort uit de 
betrouwbaarheid van God in zijn woorden – niet alleen in zijn beloften, 
maar ook in zijn bedreigingen.166 Voorstanders van de absolute noodzake-
lijkheid stellen daarentegen dat de relatie tussen overtreding en straf met de 
natuur van de zonde gegeven is.167 John Owen stelt dat God niet de moge-
lijkheid heeft ervoor te kiezen de zonde niet te straffen:

God haat de zonde, Hij haat elke zonde; Hij kan niet anders. Laat 
iemand het tegendeel beweren, namelijk dat God de zonde niet haat of 
dat dit niet voor Hem noodzakelijk is, dat Hij niet op grond van zijn 
eigen natuur de zonde zou moeten haten, dan zal de consequentie 
daarvan snel blijken. Te zeggen dat God de zonde zou kunnen niet-ha-
ten, betekent onmiddellijk alle natuurlijke en noodzakelijke onder-
scheid tussen het morele goed en kwaad weg te nemen. Want als Hij 
de zonde zou kunnen niet-haten, zou Hij haar kunnen liefhebben. 
[…] En als God de zonde zou kunnen liefhebben, dan zou Hij haar  
 

Christus legi praestitit …” 
164   Turrettini, Institutio, 2:454 (14.10.4). Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 2:241: 

“Ita ut status controversiae inter Orthodoxos hic diffidentes sic proprie formandus 
sit: An Deus posito peccato, necessario puniat, seu exerceat justitiam; an vero libere, 
antecedenter ex decreto libero, ita ut possit non punire, et peccata citra ullam satis-
factionem, aut peccatoris, aut Sponsoris remittere, et quidem absque implicatione 
contradictionis.”

165   Binning, Works, 177. 
166   Twisse, Vindiciae gratiae, 253–264 (1.2.25 digr. 8); 285–287 (1.3.4 digr. 1); Ruther-

ford, Christ Dying, 7–9; Rutherford, De Providentia, 345–356; Rutherford, Exercita-
tiones apologeticae, 46–49; Rutherford, Covenant of Life, 24–25. Zie tevens Richard, 
Supremacy, 133–138.

167   Essenius, Triumphus crucis, 16: “Peccatum natura sua ad poenam meriti rationem habet.”
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kunnen goedkeuren. En als Hij de zonde zou goedkeuren, dan is het 
geen zonde – wat een rechtstreekse contradictie is.168 

Voetius rekent het meningsverschil over de vraag of de noodzaak tot wet-
shandhaving hypothetisch of absoluut is, tot de minder belangrijke zaken: 
tegenover de socinianen volstaat het één van beide typen noodzakelijk-
heid te verdedigen.169 Petrus de Witte wijst erop dat door de controverse 
met de socinianen “verre de meesten” de verschillen “dieper ingezien en 
nauwer overwogen” hebben en verdedigers van de absolute noodzakelijk-
heid geworden zijn.170 Als bewezen wordt dat zelfs voorafgaande aan 
Gods besluit het onmogelijk is dat zonden ongestraft blijven, is daarmee 
inderdaad een krachtig argument beschikbaar tegen de bewering van 
Socinus dat alle zonden ongestraft zouden kunnen blijven. Immers, wie 
de eerste vraag ontkennend beantwoord heeft, kan de tweede vraag ver-
volgens niet meer ontkennend beantwoorden.

168   Owen, Works, 19:134: “God hateth sin, he hateth every sin: he cannot otherwise do. 
Let any man assert the contrary; namely, that God doth not hate sin: or that it is not 
necessary to him, on the account of his own nature, that he should hate sin, and the 
consequence thereof will quickly be discerned. For to say that God may not hate sin, 
is at once to take away all natural and necessary difference between moral good and 
evil. For if he may not hate it, he may love it. The mere acts of God’s will, which are 
not regulated by any thing in his nature, but only wisdom and liberty, are not deter-
mined to this or that object, but he may so will any thing, or the contrary. And then 
if God may love sin, he may approve it; and if he approve sin, it is not a sin, which is 
a plain contradiction.” Evenzo De Witte, Wederlegginge, 2:100b–101a: “Zoo / dat ghe-
lijck hij van weghen zijne nature niet anders en kan als het goede en rechtveerdighe 
lief hebben/ het quade van ghelijcke niet anders als haten. […] kan hij de zonde niet 
haten / zoo kan hy de zonde beminnen / ende den zondaer het eeuwige leven geven; 
kan hy de zonde beminnen / zoo kan hy hem zelven verlochenen / ende willen niet 
goedt zijn / niet rechtveerdigh / hy zoude konnen willen gheen Godt zijn.” Zie ook 
Arnoldus, Religio sociniana refutata, 509: “Si Deus potest peccatum non velle punire, 
potest etiam peccatum non odisse, quia odisse est velle punire; si potest peccatum 
non odisse potest peccatum amare; si potest peccatum amare potest se ipsum negare; 
posset velle non esse bonus, non esse justus, et ut uno verbo dicam, posset velle non 
esse deus, h.e. se ipsum destruere.” Turrettini, Institutio, 1:263: “Alias si posset non 
punire, posset non odisse, si posset non odisse, posset amare, quod asustaton.”

169   Voetius, Selectae Disputationes, 2:238,241. Evenzo Burgess, Doctrine of Justification, 
2:107; De Witte, Wederlegginge, 2:91a.

170   De Witte, Wederlegginge, 2:91. Voetius en Owen verwijzen beiden naar de invloed van het 
socinianisme op de verschuivingen in opvatting onder gereformeerde theologen: Voetius, 
Selectae Disputationes, 2:239; Owen, Works, 10:488–489. Owen is zelf door de confronta-
tie met het socinianisme van opvatting veranderd, Trueman, “Atonement”, 205.
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5.6.2. Dispensatio, relaxatio, epieikeia
Is er echter wel wetshandhaving mogelijk als de straf op de borg wordt 
overgedragen? Volgens Socinus en Grotius niet. Zij stellen dat het niet 
mogelijk is tegelijkertijd zowel de handhaving van de wet als de plaatsver-
vanging door Christus voor te staan. De constatering dat Christus plaats-
vervangend de straf heeft gedragen, is voor Grotius het bewijs dat God de 
wet niet handhaaft. Alleen indien de zondaar zelf de straf draagt, is er 
sprake van wetshandhaving.171

De gereformeerde theologen die de wetshandhaving voorstaan, zien 
zich voor de taak gesteld tegenover deze kritiek aan te geven hoe het 
mogelijk is dat God enerzijds zijn wet handhaaft, maar toch anderzijds 
toestaat dat Christus in plaats van de gelovigen de straf op hun zonden 
draagt. De “strengheid van de wet” (rigor legis) is voor de gereformeerde 
theologen enerzijds een argument tegen de sociniaanse abrogatio, maar 
anderzijds een hindernis voor de plaatsvervanging.

Diverse gereformeerde theologen wijzen erop dat, om ruimte te geven 
aan de voldoening door Christus, de rigor legis moet worden losgelaten. 
“In onse saek is geen strenge uit-voering der Wet na de Letter: anders kon 
geen Zondaer behouden worden van de straffe der eewige dood,” zegt 
Essenius.172 Leydecker stelt dat de straf volgens de letter en strengheid van 
de wet op ons zou moeten worden uitgeoefend, aangezien degene die 
zondigt volgens het werkverbond verdiende in eigen persoon te worden 
gestraft. Volgens het strenge recht zou een plaatsvervangende straf aan 
een borg niet kunnen worden toegelaten.173 

Er is op dit punt sprake van duidelijke invloed van Grotius, die immers 
spreekt over de versoepeling (relaxatio) van de wet. Volgens Leydecker 
hebben (naast hijzelf) ook Hoornbeek, Essenius en Turrettini onder 
invloed van Grotius de mening van strenge wetshandhaving losgelaten.174 
Owen erkent, naar eigen zeggen evenals de meeste godgeleerden, dat de 

171   Zie noot 60. 
172   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 291. Vergelijk Essenius, Triumphus crucis, 

450: “Non est hic stricta legis istius exsecutio: alias non posset quisquam peccator 
servari a poena mortis aeternae.”; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 329: “Ook is 
hier geen betaling van de saek selve/ die na het formulier des Wets in ’t verband was/ 
om ons met de daed selve te lossen: anders hadden wy selve den eeuwigen dood 
moeten sterven.” 

173   Leydecker, Synopsis, 285: “Nam poena ex litera et rigore Legis debuit nobis infligi, 
prout peccans ex Foedere Legali in propria persona meruerat puniri: verum data hic 
fuit pro nobis poena Vicaria Sponsoris, seu Interventoris, quae stricto jure non 
admitti poterat.” Evenzo Reynolds, Works, 2:401; Rutherford, Covenant of Life, 32.

174   Leydecker, Synopsis, 285–286. Voor de uitspraak van Grotius waarnaar Leydecker 
verwijst, zie noot 48.
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wet werd versoepeld (relaxed), zodat er ruimte kwam voor een borg.175 
Volgens Voetius is de erkenning dat er een relaxatio van de wet heeft  
plaatsgevonden, het algemene gevoelen van de gehele christenheid en 
wordt dit begrip gebruikt tegen de sociniaanse tegenwerpingen.176

Voor Grotius zijn relaxatio en dispensatio inwisselbare concepten: wie 
de versoepeling erkent, moet ook de dispensatio aanvaarden. Anderen 
volgen hem in zoverre daarin, dat zij het begrip dispensatie gebruiken als 
zij versoepeling bedoelen. Owen stelt in deze zin dat God dispensatie ver-
leent ten aanzien van het onmiddellijke object dat de straf ondergaat.177 
John Ball en bisschop Edward Reynolds (1599-1676) gebruiken de bena-
ming eveneens in diezelfde betekenis.178 Deze schrijvers stellen dit dus in 
gespecificeerde zin: de dispensatie betreft niet de (uit)werking van de 
wet, maar slechts het directe object dat de straf ondergaat.179 Robert Fer-
guson (c.1637-1714) erkent in Justification onely upon a Satisfaction 
(1668) een relaxatio en dispensatio ten aanzien van de beledigende partij, 
maar voegt daaraan toe in de kantlijn: “Hoewel ik deze woorden gebruik 
in plaats van betere, wil ik toch niet graag zo worden opgevat alsof daar 
enige verandering, afschaffing, ontheffing of versoepeling van de wet zou 
zijn; ik geloof dat geen daarvan hier plaatsvindt; slechts wordt door de 
toevoeging van de wet van het geloof aan de wet der werken een interpre-
tatie gegeven van Gods recht en van de uitgestrektheid van de wet”.180

175   Owen, Works, 10:443: “And here, with most divines, I maintain the first, — namely, 
That the law was relaxed in respect of the person suffering, but executed in respect of 
the penalty suffered.” Zie ook ibid., 2:444; 10:173,449. Ook anderen aanvaarden de 
relaxatio; zie Ball, Covenant of Grace, 290; Turrettini, Institutio, 456–457 (14.10.11). 
Owen bespreekt uitvoerig de termen abrogatio, relaxatio, epieikeia, derogatio en 
acceptilatio in Owen, Works, 5:246–249. De context maakt duidelijk dat hij kritiek 
levert aan het adres van Grotius of van Baxter.

176   Voetius, Selectae Disputationes, 2:244: “An Deus libere per misericordiam suam relax-
atione adhibita, et poena peccatis debita in Mediatorem et Sponsorem pro ea satisfac-
turum translata, hominem peccatorem salva justitia sua liberare possit? Resp. Aff. 
Communiter universus Christianismus: quia ex ipso facto per Euangelium revelato 
consequentia ducitur ad to possibile, et justum; cum nulla apud Deum sit injustitia, aut 
sui ipsius abnegatio. Atque hoc Christianae Theologiae axioma contra Socinianas 
objectiones Theologi passim tuentur.” Zie ook Turrettini, Institutio, 2:456–457 
(14.10.11). 

177   Owen, Works, 2:424;19:129.
178   Ball, Covenant of Grace, 290; Reynolds, Works, 2:401.
179   Ravensperger, Iudicium, C*; Owen, Works, 2:424; Leydecker, De veritate, 450; Ball, 

Covenant of Grace, 291. Zie ook Brown of Wamphray, De Causa Dei, 45: “… dispen-
sare (late sumpto vocabulo)…”

180   Ferguson, Justification upon Satisfaction, 37: “Though I use these words in stead of 
better, yet I would no be understood as if there were any mutatio, abrogatio, dispen-
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Veel gereformeerde theologen distantiëren zich van Grotius als zij wel 
het begrip relaxatio maar niet dispensatio accepteren.181 In de betekenis 
die Grotius aan dispensatio geeft, impliceert de dispensatio immers dat er 
geen wetshandhaving plaatsvindt. Essenius geeft aan waarom hij Grotius’ 
visie op dispensatio niet aanvaardt: in de plaatsvervanging door Christus 
is er geen sprake van dat onze verbintenis tot de eeuwige dood is opgehe-
ven (dan zou er dispensatio zijn), maar dat een geheel gelijkwaardige los-
prijs gevorderd is van de borg voor ons.182 Hij schrijft:

Ook is hier eigentlik geen Dispensatie geschiedt van de Wet der Zeden of 
des selfs verbintenisse: want door Dispensatie wordt de Verbintenisse 
des Wets weg genomen ontrent eenige personen of saken: maer wy zijn 
van de straffen niet anders verlost als door Voldoening onses Middelaers 
aen allen Eisch des Wets in onse plaetse/ gelijk wy door de Wet schuldig 
waren.183 

Volgens Turrettini is een dispensatio in eigenlijke zin de ontheffing van de 
verbindende kracht van de wet, niet de ontheffing van de straf. De sanctie 
van de wet kan echter niet worden opgeheven.184 Van een dispensatio in 
eigenlijke zin kan daarom onmogelijk sprake zijn – zo’n dispensatio zou aan 
gelovigen de vrijheid geven om te zondigen en datgene te doen wat de wet 
onder bedreiging van de meest ernstige straf aan allen verbiedt.185

Veel gereformeerde theologen illustreren hun visie met behulp van het 
concept epieikeia, afkomstig uit de Ethica Nichomachea van Aristoteles  
 

satio, aut relaxatio legis; nihil tale hic locum habere credo, tantum per additionem legis 
fidei ad legem operum divini juris et latae legis, exhibetur interpretatio.”

181   Voetius, Selectae Disputationes, 1:348: “An Deus de praeceptis juris naturalis dispen-
sare possit? R. Hic praemittendae sunt distinctiones terminorum. Dispensatio est, 
quando in aliquo casu, quo revera viget et obligat lex, tollitur obligatio legis ab aliquo 
homine particulari; reliquis manentibus obligatis. Declaratio, seu interpretatio legis 
est, quando declaratum in aliquo casu legem non obligare. Nonnulli haec confundunt 
sed perperam.” Over de opvatting van Voetius over dispensatio, vgl. Beck, Gisbertus 
Voetius, 372–373. Zie verder ook Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:8: “… the Gospel 
granteth pardons, but no dispensations.” Leydecker, Synopsis, 272.

182   Essenius, Triumphus crucis, 459: “Grotius hunc actum Dei statuit fuisse dispensatio-
nem: quam definit Actum superioris quo legis manentis obligatio circa quasdam perso-
nas aut res tollitur. Verum hic non simpliciter sublata fuit obligatio nostri ad mortem 
aeternam, quae esset dispensatio; sed a sponsore nobis conjunctissimo eodemque 
dignissimo antilytron prorsus aequivalens exactum est, et ab ipso solutum.”

183   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 293–294.
184   Turrettini, Institutio, 2:459–460 (14.10.19).
185   Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 29 (1.40).
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(384-322 BC).186 Zij bedoelen met relaxatio niet de grotiaanse dispensa-
tio, maar de epieikeia.187 Epieikeia betekent zoveel als welwillendheid, 
maar het is een technische term uit de rechtspraak: een wet kan “volgens 
epieikeia” worden geïnterpreteerd. Essenius vertaalt het als “een Verkla-
ring der Wet na goedertierene bescheidenheid” en legt het als volgt uit:

Die bescheidenheid is een verbetering der Wet daer de selvige in gebreke 
blijft van wegen hare generaelheid. De wet zeide/ Alle die zondigt sal de 
dood sterven, welkes heerschappije eeuwiglik duert: hier blijft twijfel-
achtig of de Zondaer juist in eigener persoon die straffe moet voldoen/ 
dan of het ook door een Borge mag geschieden; […] Het strenge Recht 
na de Letter des Wets sou wederzijds het eerste vereischen; maer de 
goedertierene Bescheidenheid verkiest het andere.188

Opvallend genoeg is er in de secundaire literatuur geen aandacht voor het 
belang van het begrip epieikeia in de gereformeerde verzoeningsleer. 
Günther H. Haas heeft onderzoek gedaan naar de betekenis ervan in de 
ethiek van Calvijn en Mark Fortier wijst op de wijdverbreide aanwezig-
heid in de vroegmoderne Engelse cultuur.189 Er is echter geen studie die 
aandacht geeft aan de functie van epieikeia in de satisfactieleer. Het belang 
van het begrip voor de relatie tussen wetshandhaving en plaatsvervan-
ging maakt duidelijk dat het om een onwenselijke lacune gaat. Wat hier-
onder volgt, beoogt in deze lacune te voorzien.

186   Majeske, Equity, 41,55. Er bestaat een uitgebreide literatuur over Aristoteles’ visie op 
epieikeia. Gezaghebbend is Brunschwig, “Rule and Exception”, 115–155. Voor een 
vergelijk van Seneca en Aristoteles over epieikeia, zie Wolterstorff, Justice in Love, 
178-182.

187   Essenius, Triumphus crucis, 212: “… relaxare, et accommoda interpretatione kat’ 
epieikeian emollire …”

188   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 294; zie ook ibid., 285,308,328,341,361. Esse-
nius’ verwoording is bijna identiek aan die van De Witte, Wederlegginge, 2:230: ““Hier 
blijft twijffelachtigh of de zondaer juyst in eigene persoon die straffe moet voldoen / 
dan of het oock door een borghe mach geschieden […] Het strenghe recht na de 
letter des Wets zou weder-zijdts het eerste vereysschen; maer de goedertierene 
bescheydenheydt verkiest het andere.” Zie ook Essenius, Verlossinge door voldoe-
ninge, 265: “… die na billikheid te verklaren en te versachten”.

189   Haas, Concept of Equity. Zie ook Backus, “Calvin’s Concept of Law”, 18, waar zij 
bespreekt welke betekenis Calvijn geeft aan epieikeia voor de heiligmaking. Paul 
Helm beperkt zich tot de functie van equity jegens de naasten; Helm, John Calvin’s 
Ideas, 360–367. Hesselink, Calvin’s Concept of Law geeft evenmin aandacht aan de 
betekenis van epieikeia voor de voldoeningseer. Voor bredere aandacht voor juridi-
sche invloeden in de calvinistische ethiek, zie Strohm, Ethik im frühen Calvinismus. 
Fortier, Equity in Early Modern England, 2.
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Aristoteles duidt de relatie tussen epieikeia en rechtvaardigheid als volgt: 

De moeilijkheid ontstaat in feite doordat epieikeia weliswaar recht-
vaardig is maar niet samenvalt met het recht dat op de wet gebaseerd 
is, maar veeleer verbetering inhoudt op het wettelijke recht. De reden 
daarvan is dat de wet altijd algemeen is en het in sommige kwesties 
onmogelijk is een algemene uitspraak te doen die juist is. Wanneer het 
dus noodzakelijk is een algemene uitspraak te doen, maar het onmo-
gelijk is dat op een juiste manier te doen, houdt de wet rekening met 
wat in de meeste gevallen voorkomt, zonder evenwel over het hoofd te 
zien dat hij daardoor tekortschiet. En hij is daarom niet minder juist. 
Dat hij tekortschiet ligt immers noch aan de wet noch aan de wetge-
ver, maar aan de aard van de zaak zelf; de materie van het menselijk 
handelen laat zich nu eenmaal niet vatten in algemene bepalingen. 
Wanneer de wet dus een algemeen voorschrift geeft en er zich dan een 
geval voordoet dat niet onder dat voorschrift valt, dan is het juist – in 
zover als de wetgever ons in de steek laat en door het absolute karakter 
van zijn voorschriften in gebreke blijft – deze tekortkoming te herstel-
len; men moet dan voorschrijven wat de wetgever zelf voorgeschreven 
had als hij daar geweest was en wat hij in de wet opgenomen had als 
hij het onderhavige geval gekend had. Daarom is epieikeia rechtvaar-
dig en superieur aan een bepaalde vorm van recht; het is weliswaar 
niet superieur aan het recht zonder meer, maar is superieur aan het 
recht in zoverre dit door het absolute karakter van zijn bepalingen 
fouten insluit. Dit is dus de aard van epieikeia: het is een verbetering 
van de wet, in zoverre die door zijn algemene karakter tekortschiet.190

Deze passage van Aristoteles heeft brede doorwerking gevonden onder 
gereformeerde theologen in hun visie op de plaatsvervangende voldoe-
ning door Christus. Het concept epieikeia is onder anderen te vinden bij 
Heinrich Bullinger, Andreas Hyperius, Zacharias Ursinus, David Pareus, 
Sybrandus Lubbertus (c.1556-1625), Herman Ravensperger (1586-1625), 
William Ames (1576-1633), André Rivet, John Weemes (c. 1579–1636), 
Samuel Maresius, Gisbertus Voetius, Andreas Essenius, John Brown of 
Wamphray, Edward Polhill, Melchior Leydecker, Petrus van Mastricht, 
Petrus de Witte, Francesco Turrettini en Herman Witsius.191 

190   Aristoteles, Ethica, 170–171 (1137b 5–30). Pannier vertaalt epieikeia met ‘het billijke’. 
De vertaling is van Pannier, met dit verschil dat ‘het billijke’ vervangen is door epiei-
keia. Zie ook noot 207.

191   Bullinger, Sermonum decades quinque, 198 (2.7); Hyperius, In Aristotelis Ethica Annota-
tiones, 271–280; Ursinus, Corpus Catecheticarum Explicationum, 77; Pareus, Ad Romanos, 
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Ames bespreekt in zijn De Conscientia (1631) de vraag “of billijkheid 
of epieikeia werkelijk tot de rechtvaardigheid behoort”.192 Deze vraag 
wordt opgeroepen door de afwijzing van de epieikeia in de antieke filoso-
fie, onder anderen door Plato en de Stoa.193 Ames’ antwoord is dat de wet, 
als regel van de rechtvaardigheid, een tweeërlei doeleinde heeft. Er is een 
intrinsiek en onmiddellijk doel, ten aanzien van de wetgever; er is ook 
een extrinsiek en middellijk doel. Als een stad in tijden van oorlog een 
wet instelt dat de poorten niet open mogen, is het onmiddellijke doel dat 
de vijanden de stad niet verwoesten. Als uiteindelijke doel (finem remo-
tum) geldt de verlossing en het behoud van de burgerij. De wettische 
gerechtigheid in strikte zin heeft slechts betrekking op het directe doel-
einde (finem proximum), maar de epieikeia heeft betrekking op het uit-
eindelijke doel. De wetgever beoogt met zijn wetgeving eerst en vooral 
het uiteindelijke doel van de wet. En daarom kan het soms toch goed zijn 
vijandelijke troepen in de stad toe te laten, als daarmee namelijk bereikt 
wordt dat de overwinning wordt behaald. Wettische rechtvaardigheid in 
strikte zin let alleen maar op de woorden van de wet zoals die geschreven 
zijn; maar de epieikeia ziet op het doel, oogmerk en de geest van de wet. 
Daarom heeft de epieikeia zelfs meer van de wet in zich dan de wettische 
rechtvaardigheid. Het is daarom nodig om bij het interpreteren van de 
wet te letten op de wil van de wetgever en niet te blijven steken in de let-
ters van de wet. Anders wordt het spreekwoord bewaarheid dat in het 
hoogste recht van het hoogste onrecht sprake is.194

396; Lubbertus, De Servatore, 15a; Ravensperger, Iudicium, [19]–[20]; Ames, De Con-
scientia, 259–260 (5.2.8–14); Rivet, Opera theologica, 3:1149b; Weemes, Exposition of 
the Morall Law, 129,194; Maresius, Hydra, 1:743; Voetius, Selectae Disputationes, 1:352–
353; Voetius, Selectae Disputationes, 4:22; Brown of Wamphray, De Causa Dei, 48; Pol-
hill, Divine Will, 236; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 16,142; Leydecker, Vis 
veritatis, 83; Leydecker, De veritate, 450–451; Leydecker, Synopsis, 272; Essenius, Tri-
umphus crucis, 340,440–450,455,459,461; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 
285,294; Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:614a (5.18.10); De Witte, 
Wederlegginge, 2:230; Turrettini, Institutio, 1:260; 2:455,456,458–459 (3.19.4; 
14.10.8,10,15–16); Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 20–21 (1.40–41). 
Zie ook Walaeus, “Compendium Ethicae Aristotelicae”, 2:288–289; de Moor, Commen-
tarius, 3:1034. Voor de visie van Witsius, zie hoofdstuk 6.

192   Voor een bespreking van Ames’ visie op epieikeia, zie Fortier, Equity in Early Modern 
England, 48–50. Fortier besteedt overigens geen aandacht aan de betekenis van epiei-
keia in de (gereformeerde) verzoeningsleer.

193   Voor de afwijzing van epieikeia door de stoïcijnen, zie Brouwer, “On Law and Equity”, 
17–34. Aquinas bespreekt de vraag “utrum epicheja sit pars justitiae”; Summa Theo-
logica secunda secundae, 120 art. 2, en beantwoordt de vraag bevestigend, onder ver-
wijzing naar de passage van Aristoteles in de Ethica Nicomachea (5.10).

194   Ames, De Conscientia, 259–260 (5.2.8–14). Het voorbeeld van de poorten kent 
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Als het gebod van Genesis 2:16-17 volgens epieikeia wordt geïnterpre-
teerd, betekent dit dat de wet blijft gehandhaafd, ook indien in plaats van 
de zondaar zelf een plaatsvervangende borg de straf ondergaat. Dit is 
inderdaad de opvatting van de auteurs die voor de epieikeia pleiten. Het 
oogmerk van de wet en de intentie van de wetgever worden niet in gevaar 
gebracht als op deze wijze het directe voorwerp van de strafuitoefening 
wordt gewijzigd. Dankzij het concept van de epieikeia achten de genoemde 
auteurs (noot 191) het mogelijk, tegen de kritiek van de socinianen en 
van Grotius in, te stellen dat wetshandhaving en plaatsvervanging geza-
menlijk plaatsvinden. Burgess betoogt, dat, hoewel een ander betaalt, er 
toch niet iets anders wordt betaald dan de wet eist.195

In de plaatvervangende voldoening door Christus komen zodoende 
twee clusters van handelingen van God samen: God handelt zowel in de 
hoedanigheid van rector als in de hoedanigheid van iudex. De beslissing 
om de wet volgens epieikeia te interpreteren, neemt God volgens Leydec-
ker als rector.196 Met die handeling handelt God niet zozeer volgens de 
wet maar boven de wet.197 Ook de daad waarmee God de zonden aan 
Christus toerekent en de schuld aan Hem meedeelt, is niet een daad van 
de rechter maar van de regeerder. De Witte betoogt: “Die het recht en de 
macht heeft om yemand eenigh lijden op te leggen / die heeft oock recht 
en macht om hem de zonde van eenigh nabestaende toe te rekenen.”198 
Het recht om aan een ander de zonden toe te rekenen, vloeit dus voort uit 
Gods ius rectoris, waarmee hij boven de wet staat.199 Er moet een bepaalde 
handeling van de regeerder plaatsvinden, waarmee hij de wetsuitvoering 
jegens de schuldige voorkomt; dat zou zowel een cassatie, een derogatie, 

oudere papieren, gezien het feit dat Christopher Saint Germain het reeds in 1528 
vermeldt in Dialogus de fundamentis legum Anglie et de conscientia; zie Saint Ger-
main, Doctor and Student, 45; Fortier, Equity in Early Modern England, 61. Een 
bespreking van epieikeia als welwillende interpretatie (“epickeya”) is ook reeds te vin-
den bij de middeleeuwse theoloog Johannes Gerson (1363-1429): Gerson, Opera, 
1:183–186; 3:227–228; Pascoe, Jean Gerson, 65–68.

195   Burgess, Doctrine of Justification, 2:444: “… the mitigation was in respect of the per-
son; so that alius solvit not aliud solvitur.”

196   Leydecker, Vis veritatis, 83: “...ut ex poena unius alteri liberatio contingat, actus qui-
dam Rectoris debet intercedere, qui respectu legis relaxatio dicitur et epieikeia, res-
pectu debitoris remissio, quia remittitur poena propria et acceptatur vicaria.” Evenzo 
Essenius, Triumphus crucis, 396.

197   Leydecker, Heerlykheid, 561–562: “En God handelt met ons in Christus niet na de 
Wet, die een eigene gehoorzaamheid of straffe afvordert / maar boven de Wet. Niet 
na zijn gestreng Regt, dat in de Wet geopenbaart is / maar na zijn OpperRegt.”

198   De Witte, Wederlegginge, 2:223a.
199   Ibid., 2:228b.
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een dispensatie of een interpretatie van de wet kunnen zijn, aldus Esseni-
us.200 In het geval van de straf voor Christus is er volgens hem sprake van 
epieikeia: “De Woorden der Wet stelden ons selve onder ’t verband / doch 
door interpretatie / of nadere verklaringe na genadige bescheidenheid / is 
toe-gelaten de satisfactie / of Voldoeninge / van onse Borge in onse plaets 
/ en wy zijn genadelik ontslagen.”201 Hetzelfde betoogt Leydecker: de han-
deling van relaxatio volgens epieikeia behoort tot de rechten van de 
regeerder, die niet aan de wet is onderworpen, en die tevens de macht 
heeft een plaatsvervangende straf door een ander dan de schuldige zelf, te 
aanvaarden.202 Dit neemt echter niet weg dat God in de strafuitoefening 
ook als rechter handelt; de toerekening geschiedt als regeerder, de wet-
shandhaving en de strafvoltrekking als rechter.203

De Franeker jurist Ulrich Huber (1636–1694) weet dat veel gerefor-
meerde theologen gebruik maken van het concept epieikeia om zo de 
onveranderlijkheid van de wet in overeenstemming te brengen met de 
ruimte voor plaatsvervanging; niettemin acht hijzelf dat niet wenselijk. 
Hoewel hij op veel punten vergaande kritiek heeft op Grotius, valt hij 
hem bij in diens afwijzing van epieikeia. De wet van God is, aldus Huber, 
niet zo obscuur dat er een alternatieve interpretatie aan zou moeten wor-
den gegeven die dan beter aan de intentie van de wetgever zou voldoen.204 
Zijn eigen opvatting is dat God als een schuldeiser (creditor) moet wor-
den beschouwd, die in de betaling van Christus ontvangt wat aan Hem 
verschuldigd was. Die visie maakt het hem mogelijk de opties af te wijzen 
van abrogatio, derogatio, subrogatio, dispensatio én epieikeia.205

200   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 328: “Derhalven op dat den eenen in plaets 
van den anderen eenige straffe sou mogen lijden / ten einde de selvige daer door 
vryigheid verworve / soude daer een besondere daed des Regeerders by moeten 
komen / als cassatie / of derogatie / of dispensatie / of interpretatie van de Wet.”

201   Ibid.
202   Leydecker, Vis veritatis, 83: “...ut ex poena unius alteri liberatio contingat, actus qui-

dam Rectoris debet intercedere, qui respectu legis relaxatio dicitur et epieikeia, res-
pectu debitoris remissio, quia remittitur poena propria et acceptatur vicaria.” Evenzo 
Leydecker, Synopsis, 285; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 141.

203   Vgl. de felle kritiek van Smoutius tegen Grotius in een preek gehouden in 1627, 
Rogge, “Bijdragen”, 867: “Wat van die man te houden sy dat blyckt vuyt seker boeck 
dat hij gemaeckt heeft tegens Socinum van de Satisfactie, in hetwelck hij ront vuyt 
seyt: ‘Demus hoc expostulanti Socino’, laten wy dit Socino toestaen, dat Godt in ’t 
stuc van de satisfactie niet als een rechter maer als een vryheer moet aengemerct 
werden, ’t welck grouwelyc is. De Sociniaensche leere is een halve Turcxsche leere. 
Arminius ende Grotius hadden deselve soecken in te voeren.”

204   Huber, de jure civitatis, 134–136 (§ 68–80).
205   Ibid., 136 (§ 85–87).
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Günther Haas wijst erop dat onder invloed van de jurist Guillaume 
Budé (1467–1540) het Griekse epieikeia is gelijkgesteld aan het Romeinse 
aequitas.206 Veel oude en moderne vertalingen geven in diezelfde lijn ook 
“billijkheid” of “equity” als vertaling van epieikeia.207 Maar het Latijnse 
aequitas is zeker niet identiek aan het Griekse epieikeia. Weliswaar gebrui-
ken ook enkele zeventiende-eeuwse theologen beide woorden als syno-
niemen (zie het citaat van Ames bij noot 194), maar niettemin houden zij 
gewoonlijk vast aan de aristotelische betekenis van epieikeia als ‘welwil-
lende interpretatie van de wet’. Als Essenius de duiding bekritiseert die 
Grotius aan epieikeia geeft, beroept hij zich op de passage in de Ethica, 
om zo de oorspronkelijke betekenis ervan te benadrukken.208 Veel juris-
ten, zoals Grotius en Huber, gaan mee in de identificatie van aequitas en 
epieikeia – de theologen daarentegen houden gewoonlijk vast aan de oor-
spronkelijke betekenis van dit aspect.209

 De conclusie is dat veel gereformeerde theologen het concept van de 
epieikeia inzetten om (onder anderen tegenover Grotius) te betogen dat 
plaatsvervanging en wetshandhaving elkaar niet uitsluiten, zodat zij hun 
opvatting dat alle zonden worden toegerekend (hetzij aan de zondaar zelf, 
hetzij aan de plaatsvervangende borg), kunnen staande houden. Zowel 
het begrip toerekening als het begrip wetshandhaving zijn namelijk nodig 
om de dood van Christus als een straf aan te kunnen merken (zie hier-
over uitvoeriger hoofdstuk 6).210

5.7.  Rechtshandhaving en wetshandhaving in de antinomiaanse 
controverse

De discussies over rechtshandhaving en wetshandhaving nemen in de anti-
nomiaanse controverse een grote plaats in. De vraag of de wet veranderd is, 

206   Haas, Concept of Equity, 37. Zie tevens Majeske, Equity, 13–18; Fortier, Equity in 
Early Modern England, 3: “The Greek and Latin words […] each have several mean-
ings. The Greek word implies appropriateness, pliancy, exceptionality, justice, kind-
ness, leniency; the Latin implies evenness, equality, sameness, justice and fairness.”

207   Zo Pannier in Aristoteles, Ethica; Rabbie in Grotius, De satisfactione ed. 1990. Ook in 
de Nederlandse vertaling van Witsius’ De Oeconomia Foederum wordt epieikeia ver-
taald met “de Billickheyt … nae de beschrijvinge van Aristoteles”: Witsius, Verbonden 
Gods, 176 (2.5.6); evenzo Grotius, Regt, 493 (2.20.27).

208   Ook de jezuïet Suárez wijst op het verschil tussen aequitas en epieikeia: Suárez, De 
legibus ac legislatore, 8–9 (1.1.9–10); 117–122 (2.26.1–16). Zie ook Burns, Aristotle 
and Natural Law, 53. 

209   Zo bezien moet Calvijn onder de juristen en niet onder de theologen worden gere-
kend; hij identificeert namelijk aequitas en epieikeia; zie Backus, “Calvin’s Concept of 
Law”, 16; Helm, John Calvin’s Ideas, 363.

210   Essenius, Triumphus crucis, 105: “Poena imputationem supponit.”
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is zelfs een van de meest spraakmakende discussiepunten. Degene die 
onmiskenbaar veel heeft bijgedragen aan de gevoeligheid van dit punt, is 
Richard Baxter.211 De invloed van Grotius op Baxter is uitermate ver-
gaand en de satisfactieleer van Baxter kan als voluit grotiaans worden 
aangemerkt.212 Evenals Grotius meent hij dat het voldoende is dat God 
zijn recht als regeerder handhaaft en dat het daarom mogelijk is dat God 
door een dispensatio besluit zijn wet niet te handhaven.213 Niettemin straft 
God Christus: Hij moest zijn eigenschappen demonstreren, wat niet 
mogelijk zou zijn als Hij zoveel zondaren geheel ongestraft zou laten. 
Door de straf aan zijn Zoon geeft God het duidelijke signaal af dat ook de 
zondaren zullen worden gestraft als zij rebellen blijven.214

Tegelijkertijd is er de moeilijkheid dat een heldere reconstructie van 
Baxters positie verre van eenvoudig is. Leydecker klaagt over hem: “Doch 
op dat hy mogte verkryge ’t geen hy wilde, en echter niet t’eenemal schy-
nen het Gereformeerde geloove van Christi gerechtigheid verlaten te 
hebben, zo heeft hy dikwils de uitdrukkingen misbruikt, gelyk hy nieu-
wigheid van spreekwyzen en onderscheidingen gevolgt heeft.”215 Thomas 
Blake, die ook in de discussie met Baxter betrokken wordt, klaagt: “It is a 
wearisome thing to rake further in this puddle.”216

5.7.1. De neonomiaanse afwijzing van epieikeia
Het uitgangspunt van Baxter is het gegeven dat de eis van de wet geen 
ruimte biedt aan plaatsvervangende voldoening, en dat er dus hoe dan 
ook een verandering van de wet noodzakelijk is. De wet verplichtte, aldus 
Baxter, Adam tot gehoorzaamheid en dreigde met de dood bij overtre-
ding - zonder melding te maken van een plaatsvervanger die voor hem 
zou gehoorzamen of de straf zou ondergaan.217 De wet zegt: “wie zondigt 

211   Kevan, Grace of Law, 152: “With the writings of Richard Baxter, the discussion of the 
abrogation of the Law becomes exceedingly confused.”

212   Baxter, Catholick Theologie, 1.2.150–151 (§ 69). Zie voor de vele plaatsen waar Baxter 
zich als eensgeestes met Grotius uitspreekt Kevan, Grace of Law, 142; Boersma, A Hot 
Pepper Corn, 200n40. Packer nuanceert ten onrechte deze invloed, Packer, Redemp-
tion and Restoration, 224, door te beweren dat Baxter de voldoening beschouwt als 
voldoening aan God qua rector en qua dominus, terwijl Grotius alleen het eerste zou 
stellen. Immers, evenals Grotius stelt Baxter dat de voldoening aan de straffende 
gerechtigheid alleen geëist wordt door God qua Rector, niet door God qua dominus.

213   Baxter, Aphorismes of Justification, 1:35–36,39.
214   Ibid., 1:43–44.
215   Leydecker, Oeffeningen, 58.
216   Blake, Covenant of God, 57; geciteerd bij Kevan, Grace of Law, 154–155.
217   Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:48,82: “That Law commanded Adam only Per-

sonal perfect perpetual Obedience: It mentioned or meant no Vicarius obedientiae 
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zal sterven” – en niet “wie zondigt, zal zelf sterven of de borg zal ster-
ven”.218 In criminele zaken kan alleen de persoon zelf, in eigen persoon, 
de straf ondergaan: noxa caput sequitur. De wet laat alleen maar de 
genoegdoening door de overtreder zelf toe (supplicium ipsius delinquen-
tis).219 De leer (doctrine) die daarentegen stelt dat Christus in plaats van 
de zondaar voldaan heeft, werpt naar Baxters overtuiging het christelijk 
geloof omver.220 

Zoals in hoofdstuk 4 ter sprake is gekomen, is het voor Baxter onmo-
gelijk een verwisseling van handelende persoon te accepteren. En wie een 
dusdanige persoonsverwisseling afwijst, houdt naar Baxters overtuiging 
slechts de keuze over tussen twee alternatieven: of de afwijzing van de 
plaatsvervanging, of de ontkenning van de noodzaak van de wetshandha-
ving. Hij kiest voor het laatste.221

De gedachte dat de vermeende onverenigbaarheid van wetshandha-
ving en plaatsvervanging met behulp van het concept epieikeia kan wor-
den voorkomen, acht Baxter onjuist. Hij wijst het concept epieikeia af:

Als wij bepleiten dat God, wanneer Hij de zonde vergeeft omwille van 
het offer van Christus, zijn wet versoepelt of dispensatie daarop toe-
past, en de wet dus niet in eigenlijke zin uitvoert overeenkomstig de 
betekenis ervan, ontkennen zij dat stijfkoppig en zeggen dat het slechts 
een interpretatie is volgens epieikeia […]; en de reden die zij hiervoor 
geven is dat de wet wordt uitgeoefend overeenkomstig de betekenis 
ervan.222

aut poenae: Dum alius solvit, aliud solvitur. […] For the Law in it’s sence admits not 
of satisfaction, (though it hath nothing against it:)” (1:82). Vgl. Baxter, Catholick 
Theologie, 1.2:21; Baxter, Methodus, 3:44–45. Zie ook Boersma, A Hot Pepper Corn, 
248.

218   Baxter, Aphorismes of Justification, 1:37; Baxter, Catholick Theologie, 2:[iii],20,40; 
Baxter, Scripture Gospel Defended, 44,72,81: “The Doctrine then, which I deny as 
subverting the Christian Religion is especially these three errours following. I. That 
the true meaning of Adams Law or Covenant was to bind him or his surety disjunc-
tively; viz. Thou shalt obey thy self or another (Christ) for thee, or else thou shalt die, 
or Christ for thee” (81).

219   Baxter, Catholick Theologie, 2:50; Baxter, Universal Redemption, 83.
220   Baxter, Scripture Gospel Defended, 81–82. Voor vergelijkbare uitspraken van Baxter, 

zie Boersma, A Hot Pepper Corn, 248n361–362.
221   Boersma, A Hot Pepper Corn, 239–241.
222   Baxter, Universal Redemption, 321–322: “And here I would have one strange passage 

observed in very many Divines […]. When we plead that God doth in pardoning Sin 
for Christ’s Sacrifice relax his Law, or dispence with it, and not properly execute it 
according to its sense, they stifly deny it, and say that it is but an interpreting it kat’ 
epieikeian, according to its reserved exception, and that Christ’s suffering was the 
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Evenals Grotius kiest Baxter voor het concept van dispensatio.223 God 
is zelf niet aan zijn wet gebonden, maar heeft de vrijheid om dispensatio 
toe te passen. Bij overtreding van de wet volgt wel dat de overtreder recht-
matig (de jure) gestraft mag worden, maar niet dat deze metterdaad (de 
eventu) gestraft zal worden.224 Degenen die de dispensatio ontkennen en 
in plaats daarvan pleiten voor een interpretatie kat’ epieikeian acht hij 
stijfkoppig – alhoewel dat er “zeer velen” zijn. Met spijt constateert hij dat 
zelfs Essenius op dit punt Grotius in de steek laat.225 Zijn vriend Lawson 
verkiest het woord abrogatio boven dispensatio, en dat verschil beschouwt 
Baxter als niet zo groot.226 In dat laatste heeft hij uiteraard gelijk, aange-
zien een dispensatio slechts van een abrogatio verschilt dat de eerste enke-
len betreft, de laatste allen.227

In plaats van de opvatting dat God de wet handhaaft, stelt Baxter dat 
Christus met zijn lijden heeft verdiend dat er een dispensatio of relaxatio 
van de straffende wet heeft plaatsgevonden voor de gelovigen.228 Evenals 
Grotius stelt Baxter dat God de gedreigde straf niet uitvoert, ondanks dat 
er overtreding is.229 De dood van Christus heeft gediend om een demon-

proper fulfilling of the Law, and the Reason they give is, because they think it of flat 
necessity that the Law be executed according to its sense, or else it should not be true; 
or at least God should not be just.” Zie ook Baxter, Confession, 108; Baxter, Methodus, 
1:262.

223   Hij beroept zich op Grotius’ definitie van dispensatio in Baxter, Aphorismes of Justifi-
cation, 1:80–81. Zie ook Baxter, Confession, 108; Baxter, Catholick Theologie, 1:50; 
Baxter, Methodus, 1:262.

224   Baxter, Confession, 129.
225   Baxter, Universal Redemption, 322: “… (even Essenius himself forsakes Grotius in this 

point,) …”. Een vergelijkbare opvatting is te vinden in Reynolds, Works, 2:354–355, 
die ook naar Grotius’ De Satisfactione verwijst.

226   Baxter, Universal Redemption, 108: “Whether this liberation be by a proper Abroga-
tion of the first Law: upon satisfaction undertaken)(as my Reverend Friend Mr. G. 
Lawson maintains in some Papers to me) or only by a Relaxation and Remission Per 
Legem Remediantem, i.e. an Act of Oblivion or Grace, (as I judge) the matter is of no 
great Moment.” Zie ook Baxter, Methodus, 1:262: “Dispensatio talis de praecepto est 
Legis particularis abrogatio.”

227   Zie noot 50.
228   Baxter, Methodus, 3:45: “An Christus patiendo, Legis comminationem qua contra nos 

implevit; vel potius Dispensationem aut Relaxationem Legis poenalis promeruit?”
229   Baxter, Aphorismes of Justification, 1:80–81: “The Law of Works is not abrogated, or 

repealed, but dispensed with, or relaxed. A Dispensation is (as Grotius defineth it) an 
act of a Superior, whereby the obligation of a Law in force is taken away, as to certain 
persons and things.” Zie ook Baxter, Catholick Theologie, 2:40,50; Packer, Redemption 
and Restoration, 221; Burton, Hallowing of Logic, 333: “For Baxter, then, Christ satis-
fied for our sins not through fulfilling the law but by enabling it to be relaxed on our 
behalf.”
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stratie te geven van Gods regerende gerechtigheid op een zodanige wijze 
dat Hij wel het doel van de wet zou bereiken zonder dat Hij de wereld zou 
moeten vernietigen.230

In plaats van de oude wet is nu, aldus Baxter, de nieuwe wet van het 
evangelie van kracht. God beoordeelt de mensen niet volgens het gebod 
en de bedreiging van de wet die aan Adam was gegeven, maar aan de wet 
die nu geldig is. Wie gelooft en zich bekeert, zal behouden worden. Het is  
deze wet waarnaar allen zullen worden geoordeeld, en die bepaalt of zij 
zullen worden vrijgesproken of veroordeeld.231

Hoewel zowel Owen als Baxter over relaxatio spreekt, is het verschil in 
hun visie belangrijk. Baxter schaart de relaxatio onder de verandering 
(mutatio) van de wet die een wetgever kan toepassen.232 Owen daarente-
gen stelt dat de wet onveranderd van kracht blijft, ondanks de versoepe-
ling dat de ene persoon in plaats van een ander voldoet.233 Nadrukkelijk 
wijst hij af dat er een versoepeling van de straf zou plaatsvinden.234 Er 
heeft geen versoepeling of ontbinding plaatsgevonden van de plichten 
van de wet, noch van de relatie tussen overtreding en straf.235 In het licht 
van de basale vraag naar de wetshandhaving gaan hier de wegen van 
beide theologen dus radicaal uiteen.236

Het is niet verwonderlijk dat Baxters interpretatie van relaxatio en dis-
pensatio, gevoegd bij zijn acceptatie van het begrip abrogatio, de alarm-
bellen bij velen doet rinkelen; immers, het zijn de socinianen die voor 
abrogatio pleiten. De verdenking van socinianisme aan het adres van 
Baxter wordt versterkt door zijn gewoonte het evangelie als “nieuwe wet” 
aan te duiden. De aanvankelijke wet der natuur werd volgens hem na de 

230   Baxter, Catholick Theologie, 1/2:40–41: “The true Reasons of het satisfactoriness of 
Christ’s suffering was, that they were a most apt means for the demonstration of the 
Governing Justice […] of God, by which God could attain the ends of the Law and 
Government, better than by executing the Law on the world in its destruction (as in 
general was before intimated).”

231   Baxter, Confession, 101,198,248,296,382; Baxter, Aphorismes of Justification, 1:178–179: 
“We shall be judged by the Law of Liberty. In the same sence, as the Law is said to con-
vince and curse, it may be said that the Gospel or new Law doth acquit, justifie and 
bless.” Vgl. Orme, “Life and Examination”, 1:448; McKelvey, “Eternal Justification”, 235.

232   Baxter, Methodus, 3:245.
233   Zie noot 177.
234   Owen, Works, 5:248; 10:269; 19:129.
235   Ibid., 2:245: “Nor could the law by any way be satisfied or fulfilled by the suffering of 

Christ, if, antecedently thereunto, its obligation, or power of obliging unto the pen-
alty constituted in its sanction unto sin, was relaxed, dissolved, or dispensed withal.”

236   Zie ook de opmerking van Voetius over Grotius, Voetius, Selectae Disputationes, 
1:353: “Quod autem quidam (inter quos Grotius de satisf. c. 3.) hunc actum legis 
poenalis relaxationem et dispensationem indigetant, id improprie dici putamus.”
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zondeval vervangen door de wet der genade.237 Omdat de mens zijn zon-
deloosheid was kwijtgeraakt, heeft God andere geboden gegeven die van 
toepassing zijn op zijn huidige situatie. Ondanks de zondige toestand van 
de mens, is het mogelijk om die geboden te volbrengen. Niet alleen de 
gedachte dat het evangelie als een wet kan worden aangeduid stuit op veel 
weerstand, maar evenzeer Baxters bewering dat het om een nieuwe wet 
zou gaan, wat de suggestie wekt dat de oude wet is afgeschaft. Volgens  
Owen komt de visie van Baxter tenminste neer op een derogatio, dus een 
gedeeltelijke vervanging van de oorspronkelijke wet.238 

5.7.2. Williams’ pleidooi voor dispensatio
Hoe denkt Williams over de noodzaak van de rechtshandhaving en van de 
wetshandhaving? Dat Williams de noodzaak van de rechtshandhaving 
voorstaat, is evident. Met grote regelmaat wijst hij erop dat God als regeerder 
(rector) moet worden aangemerkt. Hij benadrukt het onderscheid tussen 
God als dominus en rector, waarbij dezelfde lijnen te herkennen zijn als die 
bij Brown, Owen en Essenius naar voren komen.239 Williams erkent ener-
zijds dat God als eigenaar (Proprietor) kan worden aangemerkt, en in die 
hoedanigheid handelt Hij met de mensen als scheppingsobjecten (Creatu-
re-Objects), niet als rationele subjecten. Als eigenaar verkiest God mensen, 
richt Hij het verbond der verlossing (Covenant of Redemption) op en zendt 
Hij zijn Zoon in de wereld. Als eigenaar geeft Hij sommige mensen de mid-
delen der genade wel en anderen niet; bij sommigen werkt Hij wel de inwen-
dige genade en bij anderen niet. Maar als we de volledige omgang van God 
met de mensen willen bespreken, moeten we anderzijds ook inzien dat God 
regeerder (Ruler) is die zijn weldaden in een weg van bestuur (Government) 
meedeelt. Gods oordeel zal eenmaal plaatsvinden volgens de regels die Hij 
heeft gegeven.240 Daarom moet er in de theologie ook aandacht zijn voor 
Gods “rectorale distributie van beloningen en straffen”.241 

Maar erkent Williams ook de noodzaak van de wetshandhaving? De kri-
tiek op Baxter en de discussie over zijn opvattingen bepalen de context waarin 
Williams zijn Gospel-Truth publiceert. Hoewel Williams veel voorzichtiger in 

237   Packer, Redemption and Restoration, 216–217.
238   Owen, Works, 10:248: “The act of God towards the law in this case intended, is a 

derogation from its obliging power as unto obedience.” 
239   Zie ook Lorimer, Apology, 21–22, die aangeeft in welk opzicht God als dominus moet 

worden beschouwd; hij verdedigt zich tegen de aanklacht van Robert Traill dat vol-
gens de neonomianen God alleen als rector zou moeten worden beschouwd; Traill, 
“Vindication”, 1:260.

240   Williams, “Defence”, 3:325–326. Vgl. ook Williams, “Gospel-Truth”, 3:viii.
241   Williams, “Gospel-Truth”, v–vi, xiii, 140,174,159,262,264.
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zijn uitlatingen is dan Baxter, spreekt hij zich duidelijk uit over de vraag hoe 
God omging met de bedreiging in Genesis 2:16-17. God heeft, aldus Wil-
liams, voor de gelovigen een dispensatie van de straf van de eeuwige dood 
verordend.242 Als wetgever die zelf boven de wet staat, heeft God de wet der 
werken gedispenseerd. Dat moest ook wel, omdat er geen ruimte zou zijn 
voor plaatsvervanging indien de wet op strikte wijze wordt uitgevoerd.243 

Williams sluit zich niet aan bij de breed gedragen visie die uitgaat van 
epieikeia. Hoewel Williams ongetwijfeld op de hoogte is van deze opvat-
ting (hij verwijst vaak naar de Triumphus Crucis van Essenius, waarin dit 
concept uitvoerige aandacht krijgt), hanteert hijzelf het nergens. Integen-
deel, de “goedertieren interpretatie” van het verbod aan Adam wijst hij 
(evenals Baxter) af: 

Was dat verbond als volgt voor de val ingesteld: “Indien u, onschul-
dige Adam, of Christus uw borg, de wet zal houden, dan zult u leven; 
maar indien u de wet breekt, dan zult u of uw borg sterven? Of was het 
als volgt na de val: “Indien u, gevallen Adam, of Christus uw borg, de 
vloek zal ondergaan en vervolgens de wet zal houden, dan zult u leven; 
indien niet, dan zult u blijven onder de vloek?244

De visie van Williams op de dispensatie van de wet is voor Chauncy de 
directe aanleiding om Williams als een neonomiaan te bestempelen: als 
er immers een nieuwe wet is gekomen, is daarmee de oude wet voorbij. 
Hij schrijft aan Williams in zijn Neonomianism Unmask’d: “Ik merk dat u 
de echte antinomiaan bent, want u zet de oude wet als obsoleet en afge-
schaft aan de kant en geheel zonder enig nut voor ons.”245 De kritiek van 

242   Williams, “Man Made Righteous”, 4:16: “Its Threatning was eternal Death, as eternal: 
Eternity was an ingredient into the misery of every Sinner, and can be removed by 
nothing but the Lawgiver’s dispensing therewith, upon Considerations equally vindi-
cating the glory of Justice, as this Eternity of Sinners torments would do.”

243   Ibid., 11–12: “This was an act of the Lawgiver, as above the Law; but it was not, by the 
Law of Works: Yea, God dispensed with the Law of Works, in admitting Christ’s Suffer-
ings and Obedience to be satisfactory , and meritorious for offenders. That Law knew 
no vicarious obedience or punishment: The Soul that sins, must die, and not another for 
it, was the language of the Law.” Zie ook Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 78.

244   Williams, “Postscript”, 4:512–513: “Was that Covenant thus constituted before the Fall, 
“If thou innocent Adam, or Christ thy Surety, fhall keep the Law, thou shalt live; but if 
thou break the Law, thou or thy Surety shall die?” Or after the Fall was it thus; ‘If thou 
fallen Adam, or Christ thy Surety, shall endure the Curse, and hereafter keep the Law, 
thou shalt live; if not, thou shalt abide under the Curse?’” Zie ook ibid., 4:547.

245   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:3: “I perceive then that you are the Antinomian 
indeed, for you set aside the Old Law as Obsolete and Abrogated, and of no use to us 



-  278  -

Chauncy is uitermate hard: hij noemt Williams de “Grand Assertor of a 
New Law”, het hoofd van een nieuwe secte, een neonomiaan, waarbij hij 
deze term als volgt omschrijft: “iemand die stelt dat de oude wet is afge-
schaft en daarin een superlatieve antinomiaan [is], maar voor een nieuwe 
wet pleit en voor rechtvaardiging door de werken van de wet.”246 Natha-
nael Mather ziet aanleiding Williams te rekenen tot de semi-socinia-
nen.247 Stephen Lobb betoogt in zijn brieven aan bisschop Edward 
Stillingfleet en aan John Edwards, principal van Jesus College in Oxford, 
waarom hij de opvattingen van Williams als sociniaans beoordeelt.248

Williams wijst deze beschuldigingen verontwaardigd van de hand: hij 
onderschrijft immers de Dordtse Leerregels, die de sociniaanse abroga-
tieleer krachtig veroordelen.249 Voor hem is het onderscheid tussen abro-
gatio en dispensatio blijkbaar van belang om de beschuldiging te 
weerspreken dat hij de Dordtse confessie niet zou onderschrijven.

5.7.3. Williams over de wet der werken en de middelaarswet
Het is de neonomianen uiteraard bekend dat veel gereformeerde theo-
logen stellen dat Christus gekomen is om gehoorzaam te zijn aan de wet 
der werken, en dus ook de straf te ondergaan die in Genesis 2:16-17 
gedreigd is. Deze theologen leggen Galaten 4:4 dan ook zo uit, dat Chris-
tus gekomen is onder de vloek van de wet om die te ondergaan.250 Volgens 
hen kwam Christus niet alleen onder de ceremoniële wet maar ook onder  
 

at all.” Chauncy herhaalt en verdedigt zijn beschuldiging in Chauncy, Rejoynder to 
Williams, 3–4,21. Kevan, Grace of Law, 154,207 vermeldt dat dezelfde beschuldiging 
door Walter Marshal, John Crandon en Thomas Edwards tegen Baxter is geuit.

246   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, [iii]: “One thac Asserts the Old Law is abolished, 
and therein is a superlative Antinomian, but pleads for a New Law, and Justification 
by the Works of it, and therein is a Neonomian.”

247   Mather, Righteousness of God, 45. Voor de verdediging tegen dit verwijt zie Williams, 
“Man Made Righteous”, ix,269,270,275,278.

248   Lobb, Appeal to Bishop. Beiden Stillingfleet en Edwards kiezen de zijde van Williams. 
Voor de brieven van Stillingfleet aan Lobb, zie Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:362–
372. Voor de brieven van Stillingfleet en Edwards aan Williams, zie Williams, “Ans-
wer to Report”, 4:404–429. Zie ook Toon, Puritans and Calvinism, 99.

249   Williams, “Defence”, 3:338–339, onder verwijzing naar de verwerping der dwalingen 
bij hoofdstuk 2 van de Dordtse Leerregels, Schaff, Creeds of Christendom, 3:563. Voor 
Williams’ afwijzing van abrogatie, zie ook Williams, “Defence”, 3:328; Van den Brink, 
Witsius en het antinomianisme, 467. Voor Baxters instemming met de Dordtse Leer-
regels, zie noot 181 in hoofdstuk 2. Zie tevens Lorimer, Apology, 129–131,135,138,188. 

250   “Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit 
een vrouw, geboren onder de wet” (HSV).
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de morele wet.251 De kanttekeningen bij de statenvertaling formuleren 
duidelijk deze laatste visie: “Christus heeft hem selven niet alleen de Wet 
der Ceremonien onderworpen, maer oock de Wet der Zeden, die hy vol-
maecktelick voor ons heeft onderhouden, ende den vloeck der selve op 
hem ghenomen, ende ons daer van verlost.”252 

Er is echter ook een andere uitleg van Galaten 4:4 mogelijk. Musculus 
bijvoorbeeld wijst erop dat de uitdrukking “onder de wet” behalve een 
juridische, ook een chronologische aanduiding kan zijn. Indien het als 
een juridische zegswijze wordt opgevat, betekent het “een schuldenaar te 
zijn om de wet te doen, om de voorschriften ervan te gehoorzamen en de 
straffen te ondergaan die behoren bij de overtreding van de wet”.253 Maar 
een chronologische uitleg leest dit vers anders. In dat geval worden er 
drie tijdvakken onderscheiden: Abraham was voor de wet (ante legem), 
David onder de wet (sub lege), en degenen die na de afschaffing van de 
wet geboren zijn, leven na de wet (post legem). Dat Jezus onder de wet 
gekomen is, betekent dat Hij leefde tussen de instelling en de afschaffing 
van de Joodse wetten.254

Voor degenen die de toerekening van de zonden aan Christus afwij-
zen, is de juridische uitleg niet aanvaardbaar. Zij kiezen voor de chrono-
logische interpretatie. Socinus besteedt aandacht aan de uitleg van Calvijn 
en andere tegenstanders, en bestrijdt hun opvatting dat uit dit vers moet 
worden afgeleid dat Christus voor anderen heeft genoeggedaan. Naar zijn 
mening ziet “de wet” alleen op de Joodse wetten die na Christus’ komst 
zijn afgeschaft.255 Crellius leest het vers zo, dat Christus gekomen is onder 
de burgerlijke en ceremoniële wetten van Israël (Hij is immers als Jood 
geboren).256 Grotius neigt eveneens naar die interpretatie: volgens hem  
 
 

251   Zo bijvoorbeeld Pareus, Ad Galatas, 234–235 (Gal. 4:4); Gomarus, Opera omnia, 
1:515 (Gal. 4:4); Poole, Synopsis, 5:669 (Gal. 4:4): “Sub lege, et ceremoniali, et morali, 
ratione […] maledictionis illius, quam nostra causa in se suscepit, ex collat. Gal. 3,13. 
morti execrabili obnoxius etc.”

252   Evenzo Essenius, Triumphus crucis, 287; Owen, Works, 2:174; 361–362; ibid., 
5:200,272–273; Polhill, Answer to Sherlock, 449–452. Zie ook de discussies over dit 
vers in Lim, Mystery Unveiled, 212.

253   Musculus, Ad Galatas et Ephesios, 132 (Gal. 4:4).
254   Ibid.: “Sic ante legem fuit Abraham, sub lege David, post legem, qui post abrogatio-

nem legis sunt nati.”
255   Socinus, De Servatore, 201–202 (2.24), verwijzend naar Calvijn, CO 2:390 (Inst. 

2.17.5).
256   Crellius, Ad Galatas, 156. De kantlijn vermeldt: “Finis missionis Christi Liberatio 

Iudaeorum.”
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gaat het vers alleen over Joden en proselieten die van de wet zijn ver-
lost.257 Naar Thomas Gatakers mening betekent het dat Christus in de  
wereld gekomen is, niet om van de vloek der wet te verlossen maar van de 
pedagogische functie der wet.258 

Ook de neonomianen gaan niet mee in de juridische visie. Volgens 
hen is Christus niet gekomen om de wet der werken te vervullen, aange-
zien God die wet heeft gedispenseerd. Baxter stelt dat het in Galaten 4:4 
niet gaat om de morele wet maar om de middelaarswet.259 Sherlock geeft 
een vergelijkbare verklaring als Crellius: Christus kwam om de Joden (en 
hen alleen) van de typen, offers en regels te bevrijden die hen gebonden 
hielden.260 Ook anderen die de toerekening afwijzen, sluiten zich bij deze 
opvatting aan.261 

Williams stelt (evenals Baxter) dat Christus gekomen is onder een 
afzonderlijke middelaarswet. Volgens Williams omvatte deze middelaars-
wet de wet der werken en zelfs nog meer dan dat, zodat wat Christus 
moest ondergaan zeker niet minder was dan wat de wet der werken bij 
overtreding dreigde. Op deze wijze verdedigt hij zich tegen de kritiek van 
socinianisme. Niettemin is het onderscheid tussen de beide wetten voor 
hem belangrijk: als hij zou stellen dat Christus de wet der werken heeft 
vervuld, zou dat neerkomen op aanvaarding van de wetshandhaving.262 
In de First Paper wordt dan ook de gedachte afgewezen dat Christus zou 
zijn gekomen om de verplichting van de geschonden wet der werken voor 
de uitverkorenen te vervullen.263 

Williams geeft aan Galaten 4:4 dezelfde chronologische interpretatie 
als Crellius, Grotius en anderen: Christus is onder de Joodse wet geko-
men om de Joodse gelovigen van de beknelling van de ceremoniën te 

257   Grotius, Opera omnia theologica, 2/2:872 (Gal. 4:4).
258   Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 2:57,61–62.
259   Baxter, Catholick Theologie, 2:36; Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:4. Zie ook Bax-

ter, Poor Man’s Family Book, 2:77; Baxter, Catholick Theologie, 2:7; Baxter, Scripture 
Gospel Defended, 1:59; 2:10; Boersma, A Hot Pepper Corn, 213.

260   Sherlock, Knowledge of Jesus Christ, 197–198. Voor Owens beschuldiging dat hij aan-
sluit bij Crellius, zie Owen, Works, 2:361. Zie voor de discussie tussen Owen en Sher-
lock over dit vers Lim, Mystery Unveiled, 212.

261   Estius, In Epistolas Commentaria, 566–567 (Gal. 4:4); Hammond, Paraphrase and 
Annotations, 606 (Gal. 4:4).

262   Williams, “Man Made Righteous”, 4:11–12,18, zie noot 243; Williams, “Answer to 
Humphrey”, 4:304: “I describe [Satisfaction], by Christ’s perfectly obeying the Law of 
works in its essentials, and doing much more.” Vgl. ook over “the law of mediation”, 
Williams, “Man Made Righteous”, 4:72–75; Williams, “Postscript”, 4:497–498. 

263   Zie de First Paper in Lobb, Report, 13; Taylor, History of the Union, 31; Van den Brink, 
Witsius en het antinomianisme, 459.
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bevrijden.264 Hij werd geen borg voor ons door onder de wet te komen.265 
Het is niet verbazend dat hij kritiek krijgt op deze uitleg: zowel Humphrey 
als Lobb beschuldigen hem van een sociniaanse exegese van dit vers.266

5.7.4. Antinomianen over de wetshandhaving
Na de mening der neonomianen verdient de vraag nauwkeurige aandacht 
hoe de antinomianen denken over de onveranderlijkheid van de wet en 
over de abrogatio ervan. De reden dat de antinomianen als “wetsbestrij-
ders” worden bestempeld, is omdat zij, aldus Burgess, beweren dat de 
morele wet voor gelovigen is afgeschaft.267 Leydecker schrijft:

De voornaamste dwaling der Antinomiaanen is aangaande de Wet, 
wiens gebruik zy wederstreven onder ‘t N.T., waar van zy de naam 
hebben, die ze verdienen. Want zy willen niet dat de Wet, welke gege-
ven is in ’t O. T. de Gelovige onder ’t N.T. zoude verbinden, of dat men 
die zal verkondigen, ’t zy tot overtuiging en betoog der zonde, of tot 
deugden en plichten, als te doen uit het Gebod van dezelve. Nament-
lijk Christus zelve en zijn Geest is de Wet der Gelovige. Moses is niet 
der Christenen Leeraar, maar Christus, die alles voor ons voldaan, en 
de Wet vervult heeft. En dieshalven is een Christen vrygemaakt van de 
bedreiging en vreeze der Wet, die met het Gelove niet en besta.268 

Als eerste van twaalf antinomiaanse dwalingen noemt Thomas Taylor de 
bewering dat Christus gekomen is om de morele wet af te schaffen.269 De 
antinomiaan Robert Towne stelt inderdaad dat de gelovigen zijn verlost 

264   Williams, “Man Made Righteous”, 4:127: “I might shew, that the Context confines this 
to the following sense, viz. Christ was made under the Jewish Law […] under which 
Law the Jewish believers were shut up, and it was their Schoolmaster, and they as 
Servants in bondage under the elements of the world, that is, the Ceremonies; and so 
were far from the designed liberty of adopted Sons. But Christ was made under this 
Law, to redeem and rescue those Jewish believers from this bondage.”

265   Ibid., 4:128–129,224; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:302; Williams, “Postscript”, 
4:508,514.

266   Voor de kritiek van Humphrey, zie Williams, “Answer to Humphrey”, 4:291–292. 
Voor de kritiek van Lobb, zie Lobb, Appeal to Bishop, 19. Volgens Lobb komt Wil-
liams’ visie overeen met die van Crellius in Crellius, Ad Galatas, 156 (Gal. 4:5); zie 
noot 256.

267   Burgess, Vindiciae Legis, 208: “And thus I come to another Question, which is the proper 
and immediate ground of strife between the Antinomian and us, and from whence, they 
have their name; and that is, the abrogation of the Morall Law.” Zie eveneens Taylor, 
Regula Vitae, 5; Burgess, Vindiciae Legis, 278; Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:5. 

268   Leydecker, Oeffeningen, 37–38.
269   Taylor, Regula Vitae, 65–66. 
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van de wet in zijn heerschappij, autoriteit, plichten en gevolgen, en wijst de 
opvatting af dat de gelovigen slechts van de heerschappij van de wet zijn 
verlost.270 Christus was het einde van de wet, en omdat Hij de wet voor ons 
heeft vervuld, zijn wij (aldus Towne) bevrijd van de onderwerping aan de 
morele wet.271 John Saltmarsh stelt dat de Geest van Christus de gelovige op 
aarde van hel, wet en gebondenheid bevrijdt alsof hij reeds in de hemel is.272 
Henry Burton (1578-1648) vermeldt dat hij een antinomiaan heeft horen 
zeggen dat alle mensen in de Kerk van Engeland in twee groepen kunnen 
worden verdeeld: de zwijnen (a heard of hoggs) en de honden (a kennell of 
doggs). De zwijnen zijn degenen die zich in de zonden wentelen, de honden 
pogen door eigen werken gerechtvaardigd te worden.273 

Burgess merkt niettemin op dat sommige antinomianen ontkennen 
dat de wet volledig zou zijn afgeschaft. Degenen die “meer geleerdheid en 
zorgvuldigheid” hebben, wijzen die opvatting van de hand. Echter, ook 
bij hen komen stellingen voor waaruit noodzakelijk, bij gevolgtrekking, 
de abrogatie van de wet volgt.274 Eén van dergelijke personen is naar zijn 
mening Robert Towne, die het onderscheid tussen Law reigning and 
ruling afwijst.275 Burgess wijst in dit verband op de grote moeilijkheid dat 
de antinomianen zelf volstrekt niet helder zijn over hun precieze opvat-
ting – een constatering die trouwens door veel moderne onderzoekers 
wordt gedeeld.276 

270   Towne, Assertion of Grace, 3; Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:5.
271   Towne, Assertion of Grace, 140; Kevan, Grace of Law, 156.
272   Saltmarsh, Free Grace, 140.
273   Burton, The Law and the Gospell, 11. De uitspraak wordt geciteerd door Burgess, 

Vindiciae Legis, 278.
274   Burgess, Vindiciae Legis, 275: “… men hold such principles, that will necessarily by 

way of consequence inforce the abrogation of the Law. And thus, though some Anti-
nomians do expresly and boldly assert the abolishing of it, at least to beleevers; yet 
those that have more learning and wariness, do disclaime it, and account it a cal-
umny; but even at the same time, while they do disclaime it (as it is to be shewed 
presently) they hold such assertions, as do necessarily inferr the abrogation of it.”

275   Burgess, Vindiciae Legis, 278–279; Towne, Assertion of Grace, 5–6,31. Zie ook Bur-
gess, Vindiciae Legis, 214, verwijzend naar Towne, Assertion of Grace, 170. Towne 
stelt dat hij ten onrechte beschuldigd wordt van afschaffing van de wet, ibid., 153. 
John Gill, die de uitgave van Crisp verzorgde, wijst de kritiek van Burgess op Crisp als 
inadequaat van de hand; zie zijn voetnoten in Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 
1:60,127,128,132.

276   Kevan, Grace of Law, 146–147, 168; Cooper, Fear and Polemic, 22–23; Como, Blown 
by the Spirit, 218; Jones, Antinomianism, 33–35.
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Ook Crisp weerspreekt de beschuldiging dat hij de wet als afgeschaft 
beschouwt.277 Maar Burgess wijst op een naar zijn mening basale ondui-
delijkheid bij Crisp, die zegt:

Welnu, laat me het u in één woord zeggen: als u een vrij man in Chris-
tus bent, mag u alle vervloekingen van de wet beschouwen als niet 
meer van toepassing op u dan de wetten van Engeland Spanje aan-
gaan, of de wetten van Turkije een Engelsman betreffen, met wie zij 
niets van doen hebben. Ik zeg niet dat de wet absoluut is afgeschaft, 
maar zij is afgeschaft ten aanzien van de vloek ervan jegens ieder die 
een vrij man in Christus is, zodat – ook als zo iemand zondigt – de wet 
niet meer over hem te zeggen heeft als wanneer hij niet had gezon-
digd.278

De antinomiaan Towne stelt dat het vervloekende karakter van de wet 
wezenlijk is voor het eigene van de wet. De wet is niet afgeschaft maar 
volledig gehandhaafd in de vloek die op Christus is neergedaald; vervol-
gens heeft ze echter geen betekenis meer voor de gelovigen – want wie 
van de vloek is bevrijd, is van de wet zelf bevrijd.279 De wet is slechts een 
schoolmeester die tot Christus leidt, waarna de wet “vaarwel!” kan wor-
den gezegd.280 In de antinomiaanse visie is de enige taak van de wet om 
van zonden te overtuigen en te straffen. Deze taken voert de wet nog 
steeds uit, en daarin is dus geen abrogatie. Wie de wet ook andere functies 
geeft, verwoest de wet en de theologie, aldus Towne.281

277   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:396. Vgl. Cooper, Fear and Polemic, 34.
278   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:132: “Therefore, let me tell you in a word; if 

you be free-men of Christ, you may esteem all the curses of the law, as no more con-
cerning you, than the laws of England concern Spain, or the laws of Turkey an 
Englishman, with whom they have nothing to do. I do not say the law is absolutely 
abolished, but it is abolished in respect of the curse of it, to every person that is a free-
man of Christ; so though such a man sin, the law hath no more to say to him than if 
he had not sinned.” Voor kritiek op deze passage, zie Burgess, Vindiciae Legis, 15.

279   Towne, Assertion of Grace, 30–31; Burgess, Vindiciae Legis, 6.
280   Burton, The Law and the Gospell, 3.
281   Towne, Assertion of Grace, 171: “The Law hath its proper office and use, it revealeth 

sin, accuseth, terrifieth and condemneth, and we say with Paul, the law is good, if a 
man use it lawfully, that is, if a man use it as a law. If I define the Law rightly (saith 
Luther) and keep it in its office and use, it is an excellent thing: but if I translate it to 
another use, and attribute what is not to be attributed to it; I not onely then pervert 
the Law, but all Divinitie.” Vgl. Burgess, Vindiciae Legis, 214.
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Chauncy wijst erop dat de morele, onveranderlijke wet altijd de norm 
voor het oordeel (norma iudicii) is en blijft.282 In die zin wordt in zijn visie 
de wet beslist niet afgeschaft. Maar omdat de gelovigen in zijn optiek in 
Christus zelf handelende persoon zijn, hebben zijzelf de wet volledig ver-
vuld en gehoorzaamd.283 Chauncy wil niet daaruit de consequentie trek-
ken dat een gelovige vrij is om losbandig te leven. Pas als dat laatste 
gebeurt, is er (aldus Chauncy) sprake van antinomianisme. Leerstellig 
gesproken is Crisp geen antinomiaan maar gewoon een calvinist.284 

Ook op de vraag of de voldoening hypothetisch of absoluut nood-
zakelijk is, geven de antinomianen geen helder antwoord. Op Stilling-
fleets opmerking dat de antinomiaanse visie (die afwijzing inhoudt van 
Gods hoedanigheid als rector) de zaak aan de socinianen toegeeft, ant-
woordt Chauncy dat dit dan maar moet; liever houdt hij zich aan de 
woorden van Jezus dan aan die van Baxter: de noodzaak van de voldoe-
ning steunt op wat Gods Woord zegt.285

Hoe denken de antinomianen over de epieikeia? Evenals de neonomi-
anen maken de antinomianen geen gebruik van dit concept. Hun motief 
daarvoor is uiteraard anders. In de antinomiaanse optiek vindt er een 
dusdanige persoonsverwisseling plaats dat de gelovigen zelf de straf 
ondergaan en de wet vervullen. Er hoeft dus ook niet een dusdanige 
relaxatio plaats te vinden dat een ander object van de strafuitoefening 
wordt toegestaan. De uitvoering van de straf der wet vindt niet plaats 
volgens een welwillende interpretatie, maar direct, rechtstreeks, volgens 
de strengheid (rigour) van de wet.286

De situatie is dus zodanig dat beide strijdende partijen elkaar van 
antinomianisme beschuldigen. De neonomianen verwijten dat de ande-
ren de wet beschouwen als afgeschaft voor de gelovigen; de antinomianen 
daarentegen stellen dat hun tegenstanders de oude wet hebben vervangen 
door de nieuwe wet van het evangelie. De betekenis van abrogatio is daar-
mee het centrum van de antinomiaanse discussie.

282   Chauncy, Examen, 20–21; Chauncy, Alexipharmacon, 12.
283   Chauncy, Alexipharmacon, 6.
284   Ibid., 3: “… the mischief that attends it is only occasional, by reason of men’s corrup-

tions, viz. The vileness of corrupt and reprobate minds in the abuse of the grace of 
God therein, to embolden themselves to sin.”

285   Ibid., 13–14. Chauncy reageert op Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:364. Over 
Chauncy’s afwijzing van God als rector zie § 7.6.3.

286   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:xxxvi; 2:185–186,401.
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5.8. De visie van Witsius op rechts- en wetshandhaving
De ongeveer honderd jaar van debat over rechts- en wetshandhaving 
(gerekend vanaf De Servatore in 1594) maakt de antinomiaanse discussie 
complex en verward. In deze paragraaf zal de mening van Witsius aan de 
orde komen en worden uiteengezet hoe hij poogt te bemiddelen in de 
antinomiaanse discussie over rechts- en wetshandhaving. Eerst wordt 
zijn visie op de rechtshandhaving besproken (§ 5.8.1.), daarna op de wet-
shandhaving (§ 5.8.2.).

5.8.1. Witsius over Gods ius rectoris
Evenals bij vele andere gereformeerde theologen neemt de onderschei-
ding tussen ius domini en ius rectoris bij Witsius een grote plaats in. God 
is de absolute Heer (dominus) van alle dingen. Uit kracht van die vol-
macht (potestas) en om zijn heerschappij (dominium) te tonen, heeft God 
aan de met rede begiftigde schepselen wetten voorgeschreven.287 God is 
daardoor niet alleen dominus maar ook rector. 

De notie van God als rector krijgt bij Witsius ruime aandacht: er is niet 
alleen een fysieke, maar ook een morele voorzienigheid. De mens als 
moreel wezen is aan de morele voorzienigheid onderworpen.288 Ook al is 
de mens een zondaar geworden, nog steeds is hij een rationeel wezen en 
daarom als zodanig aan het gezag van de wetgever onderworpen.289 Vol-
gens Witsius beloont God de goede werken van de gelovigen. Zij verwer-
ven daarmee niet het recht op het eeuwige leven of het recht op vergeving, 
maar toch zijn deze werken, voor zover ze goede werken zijn, bij God 
aangenaam.290 In het laatste oordeel zullen hun goede werken (hoewel ze 
bevuild en bevlekt zijn) toch door de rechter worden geprezen.291 

Dit ius rectoris vloeit voor Witsius even noodzakelijk voort uit de rela-
tie tussen God en mens, als het ius domini. Dat God rector is, is voor 

287   Witsius, Oeffeningen, 1:477 (1.25.3); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:474–
475 (1.25.3).

288   Witsius, DOF, 25 (1.3.8). Zie over dit onderscheid ook bij noot 99 en 100. 
289   Ibid., 117 (1.9.3): “Porro creatura rationalis, qualis homo peccator est, et manet, non 

tantum potest subiici Dei Providentiae Naturali, sed et Morali; nec tantum Justitiae 
Vindicativae, sed et Potestati Legislatoriae; quumque possit illi subiici quoad obliga-
tionem obedientiae, debet etiam subiici: quandoquidem omnis possibilis subiectio 
de essentia creaturae est.”

290   Witsius, Animadversiones, 215–217.
291   Witsius, Oeffeningen, 1:412–413 (1.22.31); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 

1:412 (1.22.31): “Sententia absolvens tota erit gratiosa, juxta Euangelium stricte dic-
tum. […] Quod patet. I. Ex consideratione operum, quae licet multis maculis turpata 
tam magnificis tamen verbis a judice laudabuntur.” Gomarus duidt dit aan als accep-
tilatio, Gomarus, Opera omnia, 2:56.
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Witsius onlosmakelijk verbonden met het feit dat de mens een met rede 
begiftigd wezen is.292 Hij schrijft:

God is de eerste, de allerhoogste en absolute Heer van alles wat Hij 
gemaakt heeft. Daarom is het noodzakelijk dat alle dingen buiten God 
aan Hem onderworpen zijn, op elke wijze waarop zij Hem onderwor-
pen kunnen zijn. Bovendien is God de opperste rede en zuiverste hei-
ligheid, en daarin het voorbeeld voor alle met rede begaafde schepselen. 
Overeenkomstig deze oppermacht in alles heeft Hij aan de mens een 
wet gegeven waarin zijn heiligheid wordt uitgedrukt en afgebeeld. 
Door die wet vordert en eist Hij iets van de mens, namelijk alles wat 
billijk en recht is. […] Dat is de natuurlijke verplichting van de mens, 
die noodzakelijk ontstaat uit de betrekking die er is tussen God als de 
opperste Heer en de hoogste en heiligste rede, en de mens als een 
redelijk schepsel van God.293 

Ondanks de grote aandacht voor het ius rectoris, wijst Witsius de positie 
van Grotius af, die de voldoening slechts een consequentialistische nood-
zakelijkheid toekent. Grotius baseert de noodzaak van de voldoening niet 
op de rechtvaardigheid van God zelf, maar op de bekendmaking van die 
rechtvaardigheid, waarmee de noodzaak van de voldoening, in plaats van 
een zaak van rechtvaardigheid, een zaak van wijsheid wordt.294 Het is 
waarschijnlijk dat Witsius met onderstaande passage de grotiaanse posi-
tie bekritiseert:

Iemand zegt misschien dat de genoegdoening niet noodzakelijk was 
vanwege Gods gerechtigheid, maar toch door God werd vereist van-

292   Witsius, DOF, 610 (4.4.3): “Qui, uti suprema Ratio, omnium Creaturarum Rationa-
lium norma, uti summus Dominus, omnium etiam Rector est.”

293   Witsius, Oeffeningen, 2:195–196 (2.12.4); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 
2:201 (2.12.4): “Deus est Primus, Summus, Absolutus Dominus omnium earum 
rerum quas fecit. Idcirco necessum est ut omnia quae extra Deum sunt ipsi subsint, 
omni eo modo quo subesse possunt. Praeterea Deus est suprema Ratio, et Purissima 
Sanctitas: inque ea re Exemplar Creaturarum rationalium. Pro ista sua suprema in res 
omnes potestate Legem homini dedit, in qua expressio quaedam et delineatio sancti-
tatis suae est, quatenus ea imitabilis est homini. Ea lege aliquid ab homine exigit 
atque postulat. Lllud omne nimirum quod aequum justumque est. […] Hoc est debi-
tum homini naturale, quod oritur necessario ex ea relatione, quae est inter Deum ut 
supremum Dominum et summam sanctissimamque Rationem, et inter hominem ut 
Creaturam Dei Rationalem.”

294   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 2; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 90–91. Vgl. 
Rabbie, “Introduction”, 64.
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wege een bepaalde andere volmaaktheid van God, bijvoorbeeld met 
het doel dat Hij zo zijn vermogen en zijn wil om de zonde te straffen, 
kenbaar zou maken, ook al had Hij de mogelijkheid om die niet te 
straffen. Ik antwoord dan, dat zo’n vermogen en zo’n wil nauwelijks 
een volmaaktheid van God kan worden genoemd. We zien dat Chris-
tus in Matteüs 5:45-48 Gods genade, geduld en vrijgevigheid jegens 
mensen (zelfs de onrechtvaardige mensen) een volmaaktheid van 
God noemt. En het zou inderdaad een bijzonder lofwaardige vol-
maaktheid zijn als God vanuit zijn welbehagen in staat zou zijn om de 
zonde niet te straffen, en als dit niet-straffen niet belemmerd wordt 
door de hoogst heilige natuur van God en door de wet die uitdrukking 
is van Zijn natuur. Welnu, als het tot Gods buitengewone verheerlij-
king zou strekken als Hij de zonden niet zou straffen, dan kan de vraag 
worden gesteld of het tot zijn verheerlijking zou kunnen zijn als Hij de 
zonden dan toch zou straffen. Want dan lijkt het wel of Hij zonder 
aanleiding de zondaar moeite aandoet, en het werk van zijn handen 
slecht behandelt. Maar iets dat zonder aanleiding gebeurt, dat kan met 
betrekking tot God niet worden aangemerkt als iets dat lofwaardig 
is.295

Zijn precieze positie wordt duidelijk als Witsius in De Oeconomia de 
opvatting van de arminianen bespreekt. Zij wijzen de opvatting af van de 
gereformeerden die het recht funderen in Gods natuur. In de remon-
strantse overtuiging heeft God niet het recht mensen van eeuwigheid te 
verwerpen. Dat recht ontstaat pas als de mens geschapen is, er een ver-
bond is gesloten en de mens gezondigd heeft.296 Het stond God vrij de 
mens al of geen wetten te geven; en als Hij wetten geeft, staat het Hem vrij 
beloningen en straffen daaraan te verbinden.297 Dit houdt feitelijk in dat 
Gods ius rectoris uit zijn wilsbesluit voortvloeit: God had kunnen beslui-
ten geen rector te zijn. Die mening nu wijst Witsius resoluut af: 

295   Witsius, DOF, 216 (2.8.7).
296   Bijvoorbeeld te vinden bij de remonstrant Courcelles, “Institutio”, 68 (1.16.5–6); 

Courcelles, “Vindiciae de jure Dei”, 735–778. Voor de visie van Arminius op Gods 
recht, zie Den Boer, God’s Twofold Love, 101; Den Boer, “Defense or Deviation?”, 40. 
Kritiek op de arminiaanse opvatting is te vinden bij Twisse, Vindiciae gratiae, 178a 
(1.2.4 digr 4); Brown of Wamphray, De Causa Dei, 43; Leydecker, Synopsis, 77–78; 
Leydecker, Verborgentheid, 85; vgl. ook Hoek, Leydecker, 198

297   Courcelles, “Institutio”, 68 (1.16.4): “… quidem potest Deus pro arbitrio suo iis leges 
ferre et non ferre; sed quando aliquas ferre libet, non potest alias, quam quae cum 
sanctitate sua, et ratione, qua donavit eos, conveniant: Secundo, potest Deus leges 
suas qualibus vult praemiis et poenis sancire, vel non sancire, dummodo poenae 
meritum peccati gravitate non exsuperent.” Vgl. ibid., 383–384 (6.6.22).
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Dat recht is primair en op oorspronkelijke wijze gefundeerd niet in de 
schepping, niet in enig verdrag met het schepsel, niet in de zonde van 
het schepsel (zoals sommigen weinig gefundeerd beweren), maar in 
Gods eerst-zijn (primitas), zijn hoogheid (summitas) en uitnemend-
heid (eminentia), die behoren tot Zijn wezenlijke eigenschappen.298 

God is vrij om redelijke schepselen voort te brengen, maar als Hij hen in 
aanzijn roept, staat het Hem niet vrij om al of niet aan hen wetten te 
geven. Het is onmogelijk dat Hij dan geen wetten zou geven; en daarmee 
omvat het recht van God jegens de mens voor Witsius per definitie zowel 
het recht van heerschappij (ius dominii) als het recht van regering (ius 
rectoris).

Op dit punt gaan de opvattingen van Grotius en van Witsius uiteen. 
Beiden duiden zij God aan als rector; er is echter dit verschil dat voor 
Witsius de rectorale relatie tussen God en de mensen een noodzakelijk 
gegeven is, maar voor Grotius een contingent gegeven, in lijn met de 
remonstrantse theologen.299 Witsius geeft dus nauwkeurig aan waarin hij 
met Grotius instemt en waarin hij afstand van diens visie neemt. Dat God 
straft volgens het ius rectoris impliceert voor Witsius (evenals voor Gro-
tius) dat Hij straft volgens distributieve rechtvaardigheid (zie daarover 
§7.3.1.); maar anders dan Grotius stelt Witsius dat de straf niet door 
alleen consequentialistische overwegingen kan worden bepaald.300 

Witsius’ opvatting dat de rectorale relatie tussen God en mens uit 
Gods natuur voortvloeit, is van betekenis voor de vraag naar de abrogatio 
of dispensatio van de wet. De wet der werken is naar Witsius’ overtuiging 
de onophefbare uitdrukking van de genoemde relatie. Deze wet is geen 
uitvloeisel van Gods wil maar komt voort uit de natuur van God en van 
de mens.301 Het is dan ook onmogelijk dat die wet zou kunnen worden 

298   Witsius, DOF, 24 (1.3.8). Zie ook de referenties in noot 301.
299   Voor Grotius behoort straffen alleen tot het recht in een samenleving (het positieve 

recht) niet tot het natuurrecht. Voor de vraag of er buiten de rechtsstaat strafuitoefe-
ning mogelijk is, zie Grotius, Inleidinge, 1:190 (3.32.7); Grotius, De iure belli et pacis, 
225 (2.20.8).Zie tevens Grotius, BW, 1:400 (ep. 412); Rabbie, “Appendix II”, 465; Wil-
liams, “Double Payment”, 491.

300   In de Engelse vertaling van de Oeconomia wordt commutationem illam justitiae, qua 
cum obedientia praestita reciprocatur merces debita ten onrechte vertaald als: “… that 
commutative justice, whereby the reward due, bears a reciprocal relation to the obe-
dience performed.” Witsius, DOF, 156 (2.3.32); Witsius, Economy, 1:190.

301   Zie ook Beeke en Jones, A Puritan Theology, 223; Van Asselt, Federal Theology of 
Cocceius, 259–260; Trueman, “Atonement”, 211; Owen, Works, 10:509; 23:60–61. 
Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 1:342: “Deus tenetur gubernare et judicare 
mundum, quamdiu mundus est.”
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afgeschaft of gedispenseerd. Op dit punt wijkt Witsius ook af van Stilling-
fleet en Williams. Stillingfleet stelt (overeenkomstig de opvatting van 
Grotius) dat God de hoedanigheid van regeerder op zich neemt (dus 
daarvoor kiest).302 Williams beschouwt de wet der werken niet als nood-
zakelijke uitdrukking van de schepper-schepselrelatie. Volgens hem is het 
werkverbond een prudentiële constellatie, die anders had kunnen zijn en 
ook kan worden opgeheven.303 Toen God Jezus tot Zaligmaker maakte, 
betekende dit volgens Williams metterdaad de dispensatie van deze 
wet.304 Deze dispensatie van de wet was mogelijk, omdat (zoals gezegd) de 
wet van het werkverbond niet in de natuur maar in de wil van God was 
gegrond. Deze verandering heeft ook metterdaad plaatsgevonden om 
plaats te geven aan Christus’ voldoening, aldus Williams.305 

Door de rectorale verhouding tussen God en mens als een noodzake-
lijke relatie te bestempelen, neemt Witsius afstand van de visie van Wil-
liams. Hij deelt met Williams de overtuiging dat God rector is, maar doordat 
Witsius de rectorale relatie in Gods natuur gefundeerd acht, is in zijn over-
tuiging dispensatie van de wet niet mogelijk. Tegelijk neemt Witsius echter 
ook afstand van de antinomiaanse opvatting. Daarin wordt God immers 
alleen als een dominus gezien, en wordt de rectorale relatie tussen God en 
mens geminimaliseerd of afgewezen (zie daarover uitvoeriger § 7.6.3.). In 
zekere zin is Witsius’ kritiek op hen nog verstrekkender dan op de neono-
mianen. De neonomianen erkennen dat God als rector moet worden aan-
gemerkt, maar zien de rectorale verhouding als hypothetisch. Witsius ziet 

302   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:249: “… when God takes upon him the notion of a 
Governour, he enters into a new relation with his Creatures, distinct from the first as 
mere Lord.”

303   Williams, “Man Made Righteous”, 4:8–9: “He might have left man to that mere Light 
which Nature afforded, and proceeded only according to that absolute Dominion 
which he had over man, as his Creator and Owner. But it pleased God to take on him 
the relation of a Governor, to which he had a right from his Dominion. As a Gover-
nor, he enacts the Law of Works, and displays his Justice in constituting the rule, 
whereby he would reward and punish.” Vgl. Williams, “Defence”, 3:326. Evenzo Stil-
lingfleet, “Two Discourses”, 3:249.

304   Williams, “Man Made Righteous”, 4:11–12: “Sinners being utterly incapable for this, 
God, our Lawgiver, did ordain and admit Christ, with his consent, to be the Redeemer 
and Saviour of lost Sinners, by making Satisfaction for Sin, and Meriting the forfeited 
Blessings, and much greater for them. Hence it is said, he was appointed (Hebr. 3:2). 
This was an act of the Lawgiver, as above the Law; but it was not, by the Law of Works: 
Yea, God dispensed with the Law of Works, in admitting Christ’s Sufferings and Obe-
dience to be satisfactory and meritorious for offenders.” Ibid., 4:69.

305   Williams, “Defence”, 3:357: “…by the Law of Adam no Believer could be acquitted: 
That Law must be altered by the Law-giver, to admit a Satisfaction, and it’s by the 
Gospel only he hath enacted the way how this Satisfaction shall be applied.”
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die verhouding als absoluut, waarmee hij nog verder van de antinomiaanse 
positie afstaat dan de neonomianen. Hij distantieert zich dan ook van de 
opvatting van “dwaze geestdrijvers” (insani enthousiastae) die het als top-
punt van menselijke heiligheid beschouwen zonder wet (exlex) te zijn.306

5.8.2. Witsius over wetshandhaving
Met de afwijzing van de mogelijkheden van abrogatio en dispensatio is het 
duidelijk dat Witsius kiest voor wetshandhaving. De waarheid van God ver-
eiste dat Hij de straf zou uitvoeren, hetzij jegens de zondaar hetzij jegens de 
borg.307 Vanwege de rechtvaardigheid van Gods natuur kan het niet anders 
of Hij zal elke zonde straffen.308 Er is dus niet de mogelijkheid dat God wel 
de straf zou hebben gedreigd zonder die vervolgens bij overtreding ook met-
terdaad uit te voeren. Een dusdanige relaxatio wijst Witsius af.309

Witsius stelt dat Christus onder dezelfde wet gekomen is als waaron-
der wij verkeren.310 Hij heeft daarmee op zich genomen de straf te onder-
gaan die de wet had gedreigd. Deze straf (zoals gedreigd in Genesis 
2:16-17) is niets minder dan de eeuwige dood, waaruit volgt dat Christus 
zich bereidwillig heeft verklaard deze dood te ondergaan.311 Hier blijkt 
dat Witsius het oneens is met Baxters en Williams’ bewering dat Christus 
onder een afzonderlijke middelaarswet is gekomen.

Witsius is duidelijk een verdediger van de absolute noodzakelijkheid 
van de voldoening. De relatie tussen overtreding en straf, zoals tot uit-
drukking gebracht in Genesis 2:16-17, is geen verband dat door een wils-
besluit van God is bepaald, maar deze sanctie (sanctio poenalis) vloeit 
voort uit de natuur van God en uit de natuur van de mens. De natuur van 
de mens is aangelegd op de contemplatie van God, zodat ieder die zonder 
dit hoogste goed moet leven, niet anders dan dood kan zijn.312 God is als 
rechter verplicht de gedreigde straf uit te voeren. Het behoort tot zijn 
goedheid dat Hij als rechter ieder het zijne en een passende beloning 
geeft. Daarom is het onmogelijk dat hij niet de dood zou doen volgen als 
beloning op de zonde.313

306   Witsius, DOF, 25 (1.3.9).
307   Ibid., 160 (2.5.5).
308   Ibid., 55–56 (1.5.22).
309   Ibid., 123 (1.9.13): “… indignum Deo est, de lege sua aliquid remittere et relaxare.”
310   Ibid., 153–154 (2.3.27).
311   Ibid., 44–45 (1.5.1–2); 50 (1.5.11).
312   Ibid., 51–52 (1.5.14).
313   Ibid., 61 (1.5.32): “Ad bonitatem hanc facit iustitia, suum cuique tribuens, per conve-

nientem misthopodosian in eo imprimis, qui uti creaturarum rationalium Dominus 
est, ita non potest non earum iudex esse.”
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De bewering van Grotius, Baxter, Williams en anderen dat wetshand-
having wordt belemmerd door plaatsvervanging, acht Witsius onjuist. 
Toen God een borg gegeven heeft, heeft Hij de wet op geen enkele wijze 
veranderd. Er heeft, zegt Witsius, geen afschaffing van de wet (abrogatio) 
plaatsgevonden, geen gedeeltelijke vervanging (derogatio), ook geen 
gedeeltelijke opheffing (obrogatio) van de wet; evenmin een uitbreiding 
(surrogatio), maar slechts een uitleg volgens epieikeia.314 Evenals vele 
anderen maakt hij dus gebruik van dit concept. De wet zelf laat onbeslist 
of de overtreder in eigen persoon de straf moet ondergaan, of dat dit 
gebeurt door een plaatsvervanger:

De wet leert […] dat elke zondaar de straf van de dood moet voldoen 
en dat de heerschappij van deze dood eeuwig is. Maar niet bepaald is 
(dubium est) of het nodig zou zijn dat de zondaar in eigen persoon de 
verschuldigde straf voldoet, of dat hij die ook kan voldoen in de per-
soon van een borg. De epieikeia […] laat de laatstgenoemde zaken toe. 
[…] Zo wordt er dus gecorrigeerd wat er aan de wet ontbrak door de 
algemeenheid daarvan.315 

Op deze wijze beantwoordt Witsius drie van de vier tegenwerpingen van 
Grotius tegen de wetshandhaving (zie § 5.3.2.): het gebod van Gen. 2:16-
17 komt voort uit de natuur van God en niet slechts uit zijn wil, en daar-
mee is ook de gedachte dat alle strafrecht tot het positieve recht behoort, 
afgewezen.316 Witsius’ visie op de vierde vraag, of vergeving als impunitas 
kan worden gedefinieerd, komt in hoofdstuk 6 aan de orde.

Ook in zijn Animadversiones maakt Witsius zijn visie duidelijk. Chris-
tus is niet gekomen om de wet af te schaffen, zodat wij vervolgens door ons 
eigen geloof de vergeving der zonden en het eeuwige leven zouden kunnen 
verdienen.317 Als borg moest Christus een zeer nauwkeurig overeen-
komende gehoorzaamheid (exactissima obedientia) voldoen, en een dood 

314   Ibid., 172 (2.5.6). De Nederlandse vertaler Martinus van Harlingen (1643-1721, pre-
dikant te Hoorn) was kennelijk niet volledig op de hoogte van de betekenis van deze 
juridische termen; zijn vertaling luidt: “Oock is door de aenneminge van soodaeni-
gen borgschap niet geschiedt eenige afschaffinge, of verminderinge, of tegenspreec-
kinge, of verwisselinge van de wet Gods / maer alleenlick een uytlegginge nae 
billickheyt.” Zie Witsius, Verbonden Gods, 175 (2.5.6).

315   Witsius, DOF, 172 (2.5.6).
316   Vgl. ook Ravensperger, Iudicium, C2*: “Falsum est, legem poenalem esse legem posi-

tivam.”
317   Witsius, Animadversiones, 135–136.
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ondergaan die gelijkwaardig (condigna) was.318 Terwijl de Third Paper de 
gedachte afwijst dat Christus gekomen is onder de verplichting van de wet 
der werken, wordt diezelfde gedachte in de First Paper wel bijgevallen – en 
het is naar de betreffende passage in de Frist Paper dat Witsius met instem-
ming verwijst.319 De plaatsvervanging door Christus is mogelijk dankzij het 
feit dat God een welwillende interpretatie (epieikeia) van de wet geeft.320

Verrassend is dat Witsius, ondanks dit alles, stelt dat in de opvattingen 
van Williams het evangelie niet als een nieuwe wet fungeert. Nadat hij de 
opvatting van bepaalde neonomianen (vooral Cave) heeft beschreven, 
voegt hij daaran toe dat deze mening beslist niet in de rechtvaardigings-
leer van Williams aanwezig is. Hij neemt daarbij een uitvoerige samen-
vatting van de mening van Williams op, afkomstig uit diens Defence of 
Gospel Truth.321 Mogelijk heeft Witsius slechts van een beperkt aantal 
geschriften van Williams kennis kunnen nemen; Williams’ Man Made 
Righteous heeft hij wellicht niet gelezen, gegeven het feit dat daarin meer 
grotiaanse elementen (voornamelijk de dispensatio) in naar voren komen.

 
5.9. Samenvatting en conclusies
5.9.1. Samenvatting
In hoofdstuk 3 en 4 is de toerekening van de zonden aan Christus bespro-
ken. De opvatting van de toerekening der zonden steunt op de gedachte 
dat God elke zonde straft, hetzij aan de zondaar zelf, hetzij aan de borg 
aan wie de toerekening plaatsvindt. De toerekening veronderstelt 
zodoende dat God de wet, verwoord in Genesis 2:16-17, handhaaft, zodat 
deze twee verzen niet alleen een verwoording zijn van de schuld die ont-
staat bij overtreding, maar ook van de straf die zal worden voltrokken: 
elke zonde wordt met de eeuwige dood gestraft.

De tegenstanders van de toerekening wijzen echter deze wetshand-
having af. Socinus stelt dat er met de komst van de nieuwe wet van het 
evangelie afschaffing (abrogatio) van het oude gebod heeft plaatsgevon-
den. Grotius stelt dat er in het geval van gelovigen dispensatie (dispensa-
tio) plaatsvindt, zodat de gedreigde straf niet wordt voltrokken. Beide 
posities impliceren dat veel zonden ongestraft blijven. Zowel Socinus als 
Grotius stellen dat God in zijn daad van vergeving niet als rechter han-
delt. Een rechter is immers aan de wet onderworpen en verplicht de wet 
uit te voeren, zodat vergeving niet tot zijn bevoegdheden behoort. Vol-

318   Ibid., 13–14.
319   Witsius, “Animadversiones 1700”, 770.
320   Witsius, Animadversiones, 51.
321   Ibid., 132–139. 
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gens Socinus vergeeft God als heer (dominus), volgens Grotius als regeer-
der (rector).

Veel gereformeerden echter stellen dat God gehouden is de eenmaal 
gegeven sanctie bij overtreding ook metterdaad uit te voeren. Geen enkele 
zonde blijft dus ongestraft. De noodzaak van de voldoening steunt op de 
noodzaak iedere zonde te straffen, wat weer steunt op de noodzaak van 
de wetshandhaving. Volgens sommigen is het verband tussen sanctie 
(sanctio) en uitvoering (executio) hypothetisch noodzakelijk (ontsprin-
gend aan de wil van God), volgens anderen is dit verband absoluut nood-
zakelijk (ontspringend aan de natuur van God).

De opvatting van Grotius dat de overdracht van de schuld op Christus 
wetshandhaving onmogelijk maakt (noxa caput sequitur), wordt door 
veel gereformeerde theologen weersproken. Zij stellen dat God de vrij-
heid heeft de wet met een bepaalde ruimhartigheid (epieikeia) te inter-
preteren, waardoor het is toegestaan dat een borg wordt gestraft in plaats 
van de zondaar zelf. Ook dan is er in hun optiek sprake van wetshand-
having.

Grotius’ bewering dat vele zonden ongestraft blijven, is een belang-
rijke concessie aan Socinus; het lijkt te impliceren dat de voldoening door 
Christus niet noodzakelijk is. Grotius geeft echter een andere noodzaak 
voor de voldoening: God is, als regeerder (rector) der wereld, verplicht 
soms te straffen. Als Hij alle zonden ongestraft zou laten, zou Hij de orde 
en stabiliteit van de samenleving niet kunnen handhaven. Daarom is Hij 
gehouden zijn recht als regeerder (ius rectoris) te manifesteren, hetgeen 
Hij heeft gedaan door Christus te straffen. Grotius baseert de noodzaak 
van de voldoening zodoende niet op de noodzaak van wetshandhaving 
maar op de noodzaak van rechtshandhaving. Strafuitoefening wordt op 
deze wijze niet retributief maar consequentialistisch gemotiveerd. Het is 
niet allereerst een zaak van rechtvaardigheid maar van wijsheid.

De grotiaanse gedachte dat het recht om te straffen (ius puniendi) aan 
God als rector toekomt, heeft zeer brede navolging gevonden in de gere-
formeerde theologie. Anders dan bij Grotius is echter in deze optiek God 
zowel regeerder als rechter. Als regeerder staat Hij boven de wet en inter-
preteert Hij de wet kat’ epieikeian; als rechter voert Hij de straf uit jegens 
Christus. In deze benadering steunt de voldoening dus zowel op de nood-
zaak van de rechtshandhaving als op de noodzaak van de wetshandha-
ving.

Neonomianen zoals Baxter en Williams wijzen de gedachte af dat God 
de wet handhaaft door deze welwillend te interpreteren (kat’ epieikeian). 
Zij volgen Grotius in de gedachte dat er dispensatie van de wet plaats-
vindt. De antinomianen maken hun daarop het verwijt van sociniaanse 
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abrogatio. Sommige antinomianen stellen dat de wet voor de gelovigen is 
afgeschaft (abrogated) omdat zij in Christus de wet reeds volkomen heb-
ben volbracht. Ook zij maken overigens geen gebruik van het concept 
van epieikeia.

Witsius wijst de gedachte van abrogatio en dispensatio af, omdat vol-
gens hem de rectorale relatie tussen God en mens niet hypothetisch is 
maar absoluut. God kan niet anders dan rechter zijn van alle mensen, 
waarom het onmogelijk is dat Hij niet alle zonden zou straffen. Met 
gebruikmaking van het concept van epieikeia stelt Hij dat God de schuld 
en straf van de uitverkorenen op Christus heeft overgebracht. Witsius 
bepleit zodoende de noodzaak van wets- en rechtshandhaving beide. 

 
5.9.2. Conclusies
1. De kritiek van Socinus’ De Servatore (1594) en van zijn navolgers heeft 

grote invloed gehad op de gereformeerde doordenking van de verzoe-
ning door voldoening. Bij diverse zeventiende-eeuwse auteurs is onom-
wonden de erkenning te vinden dat het socinianisme verschuivingen in 
de gangbare gereformeerde opvattingen teweeg heeft gebracht (bijvoor-
beeld: meer aanhangers van de absolute noodzakelijkheid van de vol-
doening). De gereformeerde verdediging van de voldoening is daarom 
niet te begrijpen zonder inzicht in deze sociniaanse factoren. De 
gedachte dat Calvijn een paradigmatische verwoording van penal sub-
stitution zou hebben gegeven, moet dan ook vanuit historisch oogpunt 
als inadequaat worden afgewezen.322 Calvijn overleed enkele decennia 
voor De Servatore verscheen, zodat zijn positie bepaald niet als kenmer-
kend voor de gereformeerde satisfactieleer kan gelden. 

2. Ook de bijdrage van Grotius met De Satisfactione (1617) aan het debat 
over de voldoening heeft zijn sporen getrokken. Grotius’ stelling dat 
God als rector straft en niet als dominus heeft zeer brede aanvaarding 
in de gereformeerde theologie gevonden. Het is dan ook onjuist om 
Grotius’ (of Baxters) visie als de “gouvernementele methode” aan te 
duiden, als onderscheiden van de gereformeerde visie. Het gouverne-
mentele element is immers ongeveer integraal overgenomen in de 
gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw. Maar anders dan 
Grotius is voor veel gereformeerde theologen Gods rectorale relatie 
tot de mensen niet hypothetisch maar absoluut: het is onmogelijk dat 
de Schepper geen rector zou zijn. Het is dus van groot belang om het 
eclecticisme in de receptie van Grotius te onderkennen, zoals in 
hoofdstuk 2 reeds is benadrukt.

322   Contra Cha, “Calvin’s Concept of Substitution”, 115.



-  295  -

3. De kwestie van de wetshandhaving werpt ook meer licht op de vraag 
wat het verschil is tussen de absolute en hypothetische noodzaak van 
de voldoening. Het verschilpunt betreft niet de vraag of Gods strafuit-
voering (executio) al of geen vrije daad zou zijn; dat erkennen allen. 
Maar de kwestie is of het verband tussen overtreding en straf in de 
bedreiging (sanctio) is bepaald door de wil of door de natuur van God. 
Het onderzoek in dit hoofdstuk laat zien dat het beter is niet te spre-
ken over de noodzaak van de voldoening, maar over de noodzaak van 
de wetshandhaving, of de noodzaak van de strafuitvoering. Als men 
toch wil spreken over de noodzaak van de voldoening, moet (in aan-
sluiting bij de zegswijzen in de zeventiende eeuw) daaraan worden 
toegevoegd, dat het gaat om de noodzaak van de voldoening vooraf-
gaande aan de vergeving. Grotius wijst beide vormen van noodzake-
lijkheid af, en stelt dat de enige noodzaak voor de voldoening de 
rechtshandhaving is.

4. De laatste twee conclusies betreffen het evidente belang van het con-
cept van epieikeia. Grotius en Baxter wijzen het af, veel gereformeerde 
theologen handhaven het echter tegenover hen. In de secundaire lite-
ratuur is er verrassend weinig over de rol van de epieikeia in de gere-
formeerde satisfactieleer te vinden. Of iemand epieikeia wel of niet 
gebruikt, maakt inzichtelijk of de betreffende persoon wel of niet de 
wetshandhaving voorstaat. Het concept dient immers om te betogen 
hoe plaatsvervanging en wetshandhaving kunnen samengaan.

5. Ook om de positie van Witsius ten opzichte van antinomianen en 
neonomianen te duiden, is het concept epieikeia belangrijk. De neo-
nomianen wijzen het of omdat zij spreken over dispensatio; de antino-
mianen omdat zij stellen dat de gelovigen zelf in Christus de straf 
ondergaan. Witsius wijst met zijn aanvaarding van de epieikeia beide 
opties af. Het object van de strafuitvoering is niet de gelovige maar 
Christus, maar dan tegelijk zodanig dat de wetshandhaving gegaran-
deerd is.





-  297  -

HOOFDSTUK 6 
Straf en vergeving

6.1. Inleiding
In hoofdstuk 4 is gebleken dat volgens Socinus de schuld van de zonden 
niet aan Christus kan worden meegedeeld en dat Hij, de onschuldige, 
daarom niet kon worden gestraft. Eén van Socinus’ meest kenmerkende 
opvattingen is dan ook dat de dood van Christus niet als straf kan worden 
opgevat. Hij schrijft in De Servatore: “Hetgeen Christus heeft geleden, 
heeft Hij weliswaar geleden onder de benaming van een straf, maar het 
mag niettemin niet eenvoudig ‘straf ’ worden genoemd, maar kan beter 
worden aangeduid als moeite die aan de beloning voorafging.”1 Crellius 
sluit zich bij die mening aan: “Wij ontkennen dat Christus in eigenlijke 
zin straf gedragen heeft.”2 De socinianen zijn weliswaar bereid het lijden 
van Christus als een voldoening (satisfactio) aan te duiden, maar weige-
ren te erkennen dat deze voldoening ook het karakter van een straf had.3 

Elke opponent van Socinus’ verzoeningsleer beoogt daarom tegenover 
de socinianen aan te tonen dat de dood van Christus niet alleen als lijden 
(passio) of beproeving (afflictio) moet worden beschouwd, maar bovendien 
ook als straf (poena). Er vindt daarom in de debatten met en over het soci-
nianisme een uitvoerige discussie plaats over wat het kenmerkende is van 

1   Socinus, De Servatore, 267 (3.4): “”Ut, etiamsi ea, quae passus est Christus, poenae 
nomine passus esset, poenae tamen simpliciter appellari non deberent, sed potius 
labores praemia antecedentes.” Evenzo ibid., 276 (3.4). Vergelijk ook De Witte, Weder-
legginge, 2:72a; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 141. Voor een uitstekend over-
zicht van de opvattingen van Socinus over de voldoening, zie Gomes, “Socinus on 
Satisfaction”; Gomes, “Theological Method of Socinus”.

2   Crellius, Ad librum Grotii, 7,343: “Rem enim fatemur: vocem poenae proprie huc perti-
nere non concedimus: et in eum sensum semper verba nostra volumus accipi, cum 
Christum poenas pependisse simpliciter negamus” (7). Evenzo Völkel, De vera religi-
one, 520 (5.22). Vgl. Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 136.

3   Socinus, De Servatore, 218 (2.26); Crellius, Ad librum Grotii, vii–viii, 7–8,343; Grotius, 
De satisfactione ed. 1617, 90–91; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 208–209; Rabbie, 
“Commentary”, 402–403; Witsius, DOF, 169 (2.5.2). Ook Anselmus onderscheidt tus-
sen voldoening en straf; volgens hem verplichtte de zonde tot óf voldoening, óf straf. 
Zie hierover Van Asselt, “Verzoening in veelvoud?” 197; den Bok, Zonde ongestraft?, 
6–10,14–18; Schaede, Stellvertretung, 284. Zie over latere vormen van non-penal substi-
tution Crisp, “Penal Non-Substitution”; Crisp, Retrieving Doctrine, 92–115. 
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straf en wanneer straf als rechtvaardig kan worden beschouwd. Volgens 
Crellius is de kwestie of het lijden van Christus wel of niet als straf moet 
worden aangemerkt, het hart van de discussie.4

De vragen wat het eigene is van straf en wanneer straffen rechtvaardig 
is, staan niet los van andere belangrijke concepten. Er zijn enkele correla-
ties te onderscheiden. Socinus wijst zowel de toerekening af als de straf; 
Grotius wijst weliswaar de toerekening af maar handhaaft de opvatting 
dat Christus’ lijden een straf is. Veel gereformeerde theologen stellen dat 
de toerekening een noodzakelijke voorwaarde is om het lijden van Chris-
tus als een legitieme strafuitoefening te kunnen beschouwen. De visie op 
de toerekening beïnvloedt, zoals uitvoeriger zal blijken, de wijze waarop 
men invulling geeft aan het begrip straf.

De diverse aspecten van straf komen naar voren in de dubbelvraag of 
het logisch en moreel gezien terecht is een onschuldige te straffen. Som-
mige auteurs betogen dat het logisch gezien niet mogelijk is dat een 
onschuldige wordt gestraft: in de definitie van straf moet zijn inbegrepen 
dat de straf wordt voltrokken aan iemand die schuldig is. Anderen stellen 
dat de bepaling dat de straf slechts aan een schuldige persoon wordt vol-
trokken, niet in de definitie van straf mag worden opgenomen; ook de 
mogelijkheid dat onschuldigen worden gestraft, moet worden toegestaan, 
bijvoorbeeld om plaatsvervangende straf niet reeds vanwege de definitie 
onmogelijk te maken.5 Daarnaast is er de vraag of strafoverdracht moreel 
gezien aanvaardbaar is: is het rechtvaardig om te straffen voor een over-
treding die iemand niet zelf heeft begaan?

In de derde antinomiaanse controverse hebben zowel de antinomia-
nen als de neonomianen de overtuiging dat de dood van Christus als een 
straf moet worden aangemerkt. Zij verschillen echter onderling van 
mening over de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om van 
een (rechtvaardige) straf te kunnen spreken, en vinden dat de andere par-
tij onjuiste voorwaarden hanteert. De neonomianen achten de toereke-
ning van de zonde geen noodzakelijke voorwaarde voor straf, terwijl de 
antinomianen stellen dat niet alleen de schuld maar ook de daad der 
zonde moet zijn meegedeeld voordat er van straf kan worden gesproken 
(vergelijk hoofdstuk 4).

In dit hoofdstuk zal de relatie tussen toerekening enerzijds, en straf en 
vergeving anderzijds ter sprake komen. Er worden respectievelijk drie 
onderscheiden posities op straf besproken: die van de socinianen (§ 6.2.), 
van Grotius (§ 6.3.) en van de meeste gereformeerde theologen (§ 6.4.). 

4   Crellius, Ad librum Grotii, 8: “… cardo controversiae…”
5   Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 148–156.
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Daarna zal inzichtelijk worden gemaakt hoe de verschillende concepties 
van toerekening en straf gevolgen hebben voor de definitie van vergeving 
(§ 6.4.). De visies op straf en vergeving bepalen voor een belangrijk deel 
de antinomiaanse controverse (§ 6.5.). Als die besproken is, zal Witsius’ 
visie en zijn reactie op de discussies ter sprake komen (§ 6.6.). Het hoofd-
stuk eindigt met een samenvatting en enkele conclusies (§ 6.7.).

6.2. Socinianen over straf en vergeving
De bezinning in de zeventiende eeuw op de relatie tussen toerekening, 
straf en vergeving wordt fundamenteel bepaald door de kritiek van het 
socinianisme. In Socinus’ overtuiging mag de dood van Christus niet als 
straf vanwege de zonden en als voldoening voor de schuld worden 
beschouwd. Volgens Socinus is het lijden van Christus allereerst een 
voorbeeld voor ons, waarmee zijn visie op de verzoening past in wat Van 
Asselt als het voorbeeldmodel bestempelt.6 Als paradigmatisch voor dit 
model geldt de middeleeuwse theoloog Pierre Abélard (1079-1142). Vele 
gereformeerde theologen in de zeventiende eeuw zien dan ook in Abélard 
een voorganger van Socinus.7 

In de interpretatie van het lijden van Christus speelt Jes. 53:5 een grote 
rol: “De mousar die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.”8 De gerefor-
meerde critici van Socinus beschouwen het lijden en sterven van Chris-
tus als een straf en vertalen mousar dienovereenkomstig.9 Het lijden van 
Christus moet worden gezien als een plaatsvervangende straf voor de 

6   Van Asselt, “Verzoening in veelvoud?” 199,203. Zie ook Quinn, “Abelard on Atone-
ment”.

7   Vossius, Responsio, 6: “Socinianorum de Christi satisfactione doctrina, ipsorum verbis 
explicatur, et cum ea, Petri Abaillardi sententia confertur”; Cheynell, Socinianisme, 5–6; 
Stegmann, Photinianismus, 4; Prideaux, Viginti-duae lectiones, 295; Essenius, Triump-
hus crucis, 540; Hoornbeek, Socinianismi confutati, 1:14–15; De Witte, Wederlegginge, 
2:86: “Zoo is deze ghehaelt uyt de stinckende riolen en vergiftige poelen van eenen 
Petrus Abaelardus (van anderen genaemt Abailardus).” Crellius wijst die vergelijking 
overigens in zijn verdediging van Socinus als inadequaat van de hand: Crellius, Ad 
librum Grotii, 339; vgl. Prideaux, Viginti-duae lectiones, 295.

8   De Witte, Wederlegginge, 2:106–107 geeft een lijst van auteurs die aan de hand van Jesaja 
53 betogen dat Christus voor anderen hun zonden gedragen heeft. Volgens Grotius is er 
geen geval waarin mousar geen betrekking heeft op straf; Grotius, De satisfactione ed. 
1617, 15–16; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 106–107; vgl. ook Grotius, De satisfacti-
one ed. 1617, 26; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 122–123. Burgess wijst erop dat deze 
tekst veelvuldig door de antinomianen wordt aangevoerd, Burgess, Doctrine of Justifica-
tion, 1:40.

9   Junius, Refutatio, 817; Essenius, Triumphus crucis, 87; Essenius, Verlossinge door voldoe-
ninge, 105,106,222; De Witte, Wederlegginge, 2:110; Allinga, Voldoeninge tegen de Soci-
nianen, 155–156.
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zonden van de uitverkorenen. Ook Grotius vertaalt mousar in De Satis-
factione met straf.10 Socinus daarentegen wil mousar beschouwen als ver-
woording van leed en lijden, niet van straf; wat Jezus onderging was geen 
straf maar een beproeving (afflictio).11 

Behalve exegetische en theologische argumenten voert Socinus ook 
logische en morele argumenten aan tegen de visie van Covet dat Christus 
plaatsvervangend de straf gedragen heeft.12 Zijn belangrijkste logische 
argument is dat straf en vergeving elkaar uitsluiten. Als er vergeving heeft 
plaatsgevonden, is er geen ruimte meer voor genoegdoening. Dit argu-
ment komt in § 6.2.1. nader aan de orde. Socinus’ belangrijkste morele 
bezwaar is dat het onrechtvaardig is als een onschuldige zou worden 
gestraft in de plaats van een schuldige: mag straf wel worden overgedra-
gen? Deze tegenwerping komt in § 6.2.2. ter sprake.

6.2.1. De sociniaanse disjunctie van vergeving of straf
Socinus stelt in De Servatore aan zijn gereformeerde opponent Covet de 
vraag naar de relatie tussen straffen en vergeven. Naar de mening van 
Socinus is het niet nodig dat God straft. Zoals in hoofdstuk 5 is bespro-
ken, is God immers naar Socinus’ overtuiging niet genoodzaakt zijn recht 
als eigenaar (dominus) te handhaven. God heeft de vrijheid af te zien van 
rechtshandhaving, evenals iedere bezitter niet verplicht is schadevergoe-
ding te eisen als hij op enige wijze benadeeld is. Daarom is God in staat 
onze zonden te vergeven zonder daarvoor voldoening (straf) te eisen. Als 
God zonder voldoening kan vergeven, waarom zou Hij dan toch voldoe-
ning willen ontvangen?13 Hij is immers genadig en barmhartig. Hij heeft 
dan ook de bereidwilligheid om te vergeven. Socinus verwijst naar voor-
beelden van vergeving in het Oude Testament, zoals de inwoners van 
Ninevé.14 Een God die niettemin voldoening zou eisen door de dood van 
zijn eigen Zoon, zou daarmee geen welwillendheid (liberalitas) laten zien 
maar een verschrikkelijke ruwheid en wreedheid.15

10   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 14; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 106–107.
11   Socinus, De Servatore, 2.5 (p. 101): “Id autem nihil aliud significat, quam, Christum 

flagella, et afflictiones subiisse, quae nobis pacem, id est felicitatem, et quietem pepe-
rerunt.” Zie ook Socinus, Praelectiones theologicae, 133; Crellius, Ad librum Grotii, 
66–67.

12   Voor deze vierdeling zie Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 214,225,228.
13   Socinus, De Servatore, 247 (3.2): “Quid enim caussae fuit, ut in istum finem filium 

fuum innocentissimum Deus, tam dira et execrabili morte affici voluerit, cum satisfac-
tione ista nihil opus esset?”

14   Ibid., 233 (3.2); Socinus, Praelectiones theologicae, 90.
15   Socinus, De Servatore, 247 (3.2). Vergelijk ook Lubbertus, De Servatore, 323; De Witte, 

Wederlegginge, 2:221.
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Volgens Socinus sluiten vergeving en straf elkaar volledig uit. Als God 
vergeeft, is er niet meer de mogelijkheid om te straffen: “Wat is meer aan 
vergeving tegengesteld dan een werkelijke en volledige voldoening?”16 

Vergeving is een overbodig en leeg begrip geworden, als er voorafgaand 
aan de vergeving voldoening wordt vereist.17 Immers, twee zaken maken 
noodzakelijkerwijs deel uit van vergeving: dat de schuldige van zijn 
schulden wordt bevrijd, en dat degene aan wie de schuld verplicht was, 
wil dat hem geen voldoening geschiedt.18 De catechismus van de socinia-
nen (aangeduid als de Rakowse catechismus) herhaalt Socinus’ bewering 
dat niets zo strijdig met vergeving is als voldoening.19 Dus per definitie 
maakt vergeving genoegdoening onmogelijk. En aangezien het vaststaat 
dat God vergeeft, is daarmee bewezen dat Hij geen voldoening eist. Dit 
kritiekpunt van de socinianen op de gereformeerde voldoeningsleer is 
dus allereerst een definitiekwestie: zij omschrijven straf en vergeving 
zodanig, dat beide concepten elkaar uitsluiten.

6.2.2. Socinianen over de onrechtvaardigheid van strafoverdracht
Socinus heeft behalve logische tegenwerpingen ook een belangrijk moreel 
argument tegen de opvatting dat Jezus’ dood als een straf moet worden 
gezien. Naar zijn mening is het onrechtvaardig als een onschuldige de 
straf zou moeten dragen waardoor de schuldige zelf vrijuit zou gaan.20 Als 
God zo zou handelen jegens zijn eigen Zoon, zou zelfs de meest inhu-
mane mens ervan huiveren.21 Dit punt verdedigt Socinus met vier argu-
menten: lijf- of halsstraffen zijn niet overdraagbaar; God verklaart 
uitdrukkelijk in Ezechiël 18 dat Hij geen onschuldige in andermans plaats 
zal straffen; tevens is het onmogelijk dat Christus voor anderen de eeu-
wige dood – want daarin bestaat de straf op de zonde – zou ondergaan; 
en ten slotte kan niet door de dood van één iemand het leven van velen 

16   Socinus, De Servatore, 3.2. (240): “Quid magis remissioni contrarium, quam vera et 
plena satisfactio?” Zie tevens Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 226.

17   Socinus, De Servatore, 3.2. (p 228–250): “Deum voluisse nobis peccata nostra condo-
nare, nulla pro ipsis vera satisfactione accepta.”

18   Ibid., 242 (3.2): “Remissio igitur necessario duas partes habet. Una est, quod is, qui 
debet, ea obligatione solvitur: Altera, quod is, cui debetur, sibi satisfieri non vult. Utra-
vis harum partium desit, remissio nulla est.”

19   Crellius en Schlichtingius, Catechesis ecclesiarum Polonicarum, 270: “…at remissioni 
gratuitae nil adversatur magis, quam ejusmodi qualem volunt satisfactio, et praetii 
aequalis solutio.” Het betreft een citaat uit de editie van 1659. Voor de verzoeningsleer 
in de Rakowse catechismus, zie Van Wyk, “Versoeningsleer”.

20   Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 228–230.
21   Socinus, De Servatore, 251 (3.3).
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worden verkregen.22 Crellius betoogt dat een straf slechts dan rechtvaar-
dig is, als ze wordt voltrokken aan degene die zelf gezondigd heeft.23 
Daarentegen is het onrechtvaardig als een onschuldige wordt gestraft, wat 
daarvoor ook als reden zou worden aangevoerd.24 Kinderen kunnen wel 
de gevolgen van de zonden van hun ouders ondergaan, maar dat lijden 
mag dan niet als straf worden aangeduid.25

Essentieel voor Socinus’ kritiek is zijn definitie van straf. Naar zijn 
overtuiging kan een bepaald lijden slechts dan als straf worden aange-
duid, als het lijden het gevolg is van de zonde. Er kan geen straf zijn als er 
geen overtreding is.26 De zonde moet, met andere woorden, de verdie-
nende oorzaak (causa impulsiva) van het lijden zijn. Dat nu is bij Christus 
niet het geval, want Hij was zondeloos. Christus heeft weliswaar geleden 
“voor de zonden”, maar die uitdruking moet naar Socinus’ overtuiging 
worden opgevat als aanduiding van de doeloorzaak (causa finalis), niet 
van de voorafgaande oorzaak (causa antecedens): Christus leed slechts in 
die zin voor de zonden – namelijk om ze weg te nemen. Het voorbeeld 
van Christus brengt de gelovigen er namelijk toe hoe langer hoe meer 
zondeloos te leven.27 

Volgens Socinus moet degene die gestraft wordt, zelf zondaar zijn.28 
Het is onrechtvaardig aan een onschuldige de zonden van anderen toe te 
rekenen. Omdat zonden niet overdraagbaar zijn, is straf het evenmin. 
Terecht merkt Grotius op, dat Socinus’ morele tegenwerping feitelijk ook 
een logische is: als straf alleen kan worden uitgeoefend jegens degene die 
zelf de overtreding heeft begaan, is een plaatsvervangende straf niet aller-
eerst onrechtvaardig, maar onmogelijk.29

22   Deze opsomming is ontleend aan De Witte, Wederlegginge, 2:221b; hij verwijst naar 
hoofdstuk 3.3 en 3.4 van De Servatore, en naar hoofdstuk 18 van de Praelectiones.

23   Crellius, Ad librum Grotii, 267–268: “Nam ut ea [poena] justa sit, non tantum requiri-
tur, ut ita censeatur a puniente, sed ut res etiam ipsa ita se habet.”

24   Ibid., 236–237: “Injustum esse punire innocentem, quacunque tandem de caussa id 
fiat.” Zie tevens De Witte, Wederlegginge, 2:226a.

25   Crellius, Ad librum Grotii, 240,244; zie tevens Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:286–
287.

26   Socinus, De Servatore, 306 (3.10): “Relativa enum sunt poena, et delictum; ita ut ubi 
delictum non est, ibi poenae esse nullo modo possit.”

27   Ibid., 308 (3.10); Socinus, Praelectiones theologicae, 121–122; Crellius, Ad librum 
Grotii, 13.

28   Toerekening is alleen dan rechtvaardig, als de zonden van een ander worden toegere-
kend aan iemand die zelf ook zondaar is, aldus Socinus, De Servatore, 106 (2.6); Crel-
lius, Ad librum Grotii, 241,259.

29   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 56; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 162–165: 
“Huic illud accedit, quod si contra naturam esset poenae, infligi ei qui non peccavit, 
jam hoc ipsum non injustum esset dicendum, sed impossibile.” Crellius onderscheidt 
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Uiteraard rijst de vraag (bijvoorbeeld door De Witte opgeworpen)30 of 
God dan wel het lijden dat Christus heeft ondergaan, Hem heeft mogen 
aandoen. Als Christus onschuldig is, is het toch, hoe dan ook, onrecht-
vaardig, onafhankelijk van de vraag of het om lijden of om straf gaat? De 
socinianen antwoorden dat God dit mag doen vanuit zijn recht als eige-
naar en soeverein. God heeft als koning (rex) het recht om de volkomen 
onschuldige Christus veel lijden en zelfs de dood aan te doen.31 Daarvoor 
had Hij overigens goede redenen: door de dood van zijn Zoon laat Hij 
zien hoe verschrikkelijk Hij de zonden vindt en hoeveel Hij ervoor over 
heeft de zonden uit ons leven te verwijderen.32 Een koning mag, aldus 
Socinus, zijn onschuldige zoon laten sterven ten goede van het gehele 
volk.33 Zo is het ook met Christus’ dood: het is geen straf, maar toch heeft 
God rechtvaardig gewild dat Hij het lijden zou dragen en de kruisdood 
zou sterven. Zodra echter het lijden van Christus als een straf wordt 
benoemd, wordt Gods handeling een onrechtvaardige daad, aldus Soci-
nus.34 In de sociniaanse visie is de dood van Christus dus niet een zaak 
van Gods rechtvaardigheid maar van zijn wijsheid.35

Hetzelfde stelt Crellius. God had als absoluut heer een recht van abso-
lute heerschappij over het leven en het lichaam van Christus.36 Crellius 
schrijft dat God Christus zulk lijden heeft kunnen opleggen vanwege zijn 
recht (als dominus) dat Hij over het leven en het lichaam van Christus 

overigens tussen de vraag of het mogelijk en of het rechtvaardig is een onschuldige te 
straffen, Crellius, Ad librum Grotii, 267–268: “poena quidem simpliciter in innocen-
tem cadit, justa cadere non potest.”

30   Zie bij noot 125.
31   Socinus, De Servatore, 302,306 (3.10). Vgl. Grotius, De satisfactione ed. 1617, 52–53; 

Grotius, De satisfactione ed. 1990, 158–159; Junius, Refutatio, 659–660; De Witte, 
Wederlegginge, 2:228.

32   Socinus, De Servatore, 249 (3.2); 306 (3.10): “Potest quidem is, qui nihil deliquit, affligi, 
nec iniuria: non modo si ipse velit, sed etiam invitus: si is in alterius potestate sit, qui 
optimo aliquo consilio, et fortassis illi ipsi salutari, ipsum, licet et immerentem et invi-
tum, affligi velit; Sed ea afflictio nulla prorsus ratione poena, sive punitio censenda 
erit” (306). Omdat Socinus de gedachte afwijst dat de dood altijd een beloning op de 
zonde is, is het voor hem niet zo dat ‘iemand doden’ altijd een zaak van strafoefening 
is; zie ibid., 300 (3.9). 

33   Socinus, De Servatore, 300 (3.10).
34   Ibid., 302 (3.9): “Tum demum illi iniuria facta fuisset, si tanta mala, quantumvis 

volenti, poenae nomine ei immissa forent; quippe qui nulli poenae, utpote innocentis-
simus, subiacere posset.”

35   Zie het verwijt van Brown aan John Goodwin in Brown of Wamphray, Life of Justifica-
tion Opened, 445.

36   Crellius, Ad librum Grotii, 142. Vgl. Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:262.
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heeft, temeer daar Christus zelf met dit lijden heeft ingestemd.37 Uit-
gaande van de veronderstelling dat niemand gewillig straf ondergaat, 
leidt Crellius uit de gewilligheid van Christus af dat het niet om een straf 
gaat. 

6.3. Grotius’ visie op straf en vergeving
Grotius’ respons op de kritiek van Socinus op de voldoening wordt fun-
damenteel bepaald door het onderscheid tussen ius rectoris en ius domini. 
Dat onderscheid is reeds in hoofdstuk 5 ter sprake gekomen, toen de 
noodzaak van de wetshandhaving is besproken: God is, aldus Grotius, 
regeerder van de wereld en is als zodanig verplicht de orde te bewaren. 
Daarom kan Hij niet alle overtredingen van zijn wet straffeloos laten 
gebeuren. Hij is genoodzaakt zijn ius rectoris te handhaven, wat Hij heeft 
gedaan door zijn Zoon Jezus Christus te straffen, als een bekendmaking 
van zijn bestuurlijke rechtvaardigheid. Ditzelfde onderscheid werkt door 
in Grotius’ visie op straf en vergeving.

6.3.1. Grotius’ definitie van straf
Grotius beoogt met zijn De Satisfactione (1617) onder andere de bewe-
ring van Socinus te bestrijden dat de dood van Christus geen straf kan 
zijn geweest. De visie van Grotius op straf is in tenminste drie opzichten 
van groot belang: allereerst maakt hij een scherp onderscheid tussen ver-
gelding en vergoeding. Ten tweede fundeert hij de noodzaak van straf 
niet in de noodzaak van de wetshandhaving, maar in de noodzaak van de 
rechtshandhaving. En in de derde plaats baseert hij de rechtvaardigheid 
van de straf niet op retributieve maar op consequentialistische wijze. 

Grotius’ strafopvatting wordt dus ten eerste bepaald door het onder-
scheid tussen vergelding en vergoeding. Als er een misdaad is begaan, 
vloeit daaruit (aldus Grotius) een tweeledige verplichting: er is de verbin-
tenis tot straf en er is de verplichting de aangebrachte schade te herstel-
len.38 Deze onderscheiding is overigens ook in het huidige recht van groot 
belang. Feenstra geeft in zijn Vergelding en vergoeding de volgende uitleg:

In het huidige recht pleegt men een scherp onderscheid te maken tussen 
twee mogelijke vormen van reactie op begaan onrecht: het opleggen van 

37   Crellius, Ad librum Grotii, 241: “Potuit autem id Dus facere, atque adeo, quemadmo-
dum fatetur Grotius, fecit, jure dominii, quod in Christi vitam et corpus habebat, acce-
dente praesertim ipsius Christi consensu.”

38   Grotius, Inleidinge, 1:190 (3.32.7): “Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbinte-
nisse: de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid.” Zie ook 
Feenstra en Winkel, Vergelding en vergoeding, 43–44.
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straf en het verplichten tot schadevergoeding. In het eerste geval worden 
regels van strafrecht toegepast, die men beschouwt als een onderdeel 
van het publiekrecht; in het tweede geval gaat het om de rechtsgevol-
gen van een onrechtmatige daad […] als onderdeel van het privaat-
recht. Dit onderscheid is in vroeger tijden niet altijd even scherp en 
soms zelfs in het geheel niet gemaakt, evenmin als het onderscheid 
tussen publiek- en privaatrecht. Zulks hangt samen met andere opvat-
tingen omtrent het functioneren van de menselijke samenleving: 
zolang er geen ‘staat’ in de moderne zin van het woord is, kan men 
niet of althans minder gemakkelijk de tegenstelling tussen ‘overheid’ 
en ‘burgers’ maken, die aan het onderscheid tussen publiek- en pri-
vaatrecht ten grondslag ligt.39 

Bij Aristoteles wordt de strafuitoefening nog nadrukkelijk als een vorm 
van vergoeding opgevat: het recht dat geldt in de contracten en in de han-
del geldt ook voor de rechters. Zij herstellen hetgeen door een misdrijf uit 
evenwicht is gebracht.40 De onderscheiding tussen vergoeding en vergel-
ding vindt gedurende de Middeleeuwen ingang, maar wordt vooral in de 
zestiende eeuw verder aangescherpt, en de belangrijkste systematische 
uitwerking is te danken aan Grotius.41 

De onderscheiding tussen vergelding en vergoeding is van belang 
voor het debat met Socinus. Naar de overtuiging van Grotius veronacht-
zaamt Socinus het verschil tussen vergoeding en vergelding, en vat Soci-
nus ten onrechte strafuitoefening op als een vorm van vergoeding. Als 
een heer zijn slaaf straft, ontvangt deze volgens Socinus door die straf 
niets anders dan een vergoeding of compensatie voor de hem aangedane 
schade. Voor Socinus is straffen hetzelfde als het nemen van wraak of het 
koelen van woede.42 Dit is naar Grotius’ overtuiging echter onjuist. In 

39   Feenstra en Winkel, Vergelding en vergoeding, 1.
40   Aristoteles, Ethica, 153–155 (V.7; 1131b25–1132b20). Zie tevens Lehtonen, Punish-

ment, Atonement, Merit, 15.
41   Grotius betoogt in zijn De iure belli et pacis dat deze schuld van vergoeding voortvloeit 

uit het natuurrecht en daarmee aan elke misdaad verbonden is. Feenstra en Winkel, 
Vergelding en vergoeding, 4–5,15–17,21–26,40–41. Zie ook Grotius, De satisfactione ed. 
1617, 38–39; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 138–139. 

42   Socinus, Praelectiones theologicae, 87: “Illam autem Dei justitiam, quam nos appellare 
solemus, quae non nisi in puniendis peccatis conspicitur, Divinae literae nomine isto 
nequaquam dignantur, sed eam modo Dei severitatem, modo vindictam, tum iram, 
furorem, indignationem, et aliis ejusmodi nominibus appellant.” Evenzo Crellius, Ad 
librum Grotii, 7,237,247,248,263: “…vindictae ratio, quae poenae forma est…” 
(237,247). Aristoteles onderscheidt als volgt tussen wraak en straf: “Wraak en straf zijn 
verschillende zaken. Straf wordt aangedaan omwille van de persoon die wordt gestraft; 
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strafuitoefening gaat het niet om vergoeding maar om vergelding. Het 
recht om te straffen komt dan ook niet toe aan een heer en eigenaar, maar 
behoort toe aan de overheid.43 

In § 5.4. is reeds gebleken dat Grotius met dit onderscheid tussen pri-
vaatrecht en publiekrecht (daar aangemerkt als het onderscheid tussen 
respectievelijk ius domini en ius rectoris) ook de noodzaak van het straf-
fen heeft verdedigd: degene aan wie de schade is toegebracht, mag welis-
waar afstand doen van zijn recht op vergoeding; maar een regeerder mag 
geen afstand doen van zijn recht als regeerder. Als God zou straffen als 
eigenaar, zoals Socinus stelt, zou God inderdaad te allen tijde afstand 
mogen doen van zijn recht om te straffen. Maar in Grotius’ optiek kan 
God eenvoudigweg niet als eigenaar straffen, omdat per definitie niet een 
eigenaar maar een regeerder straft. Het opleggen van straf komt slechts 
toe aan iemand die een publieke functie heeft. Privé heeft iemand, als 
benadeelde persoon (pars laesa), wel het recht op schadeherstel, compen-
satie of restitutie; maar hij heeft niet het recht de dader te straffen.44 In het 
privaatrecht is er geen mogelijkheid tot strafuitoefening: noch een eige-
naar (dominus), noch een schuldeiser (creditor) mag straffen.45 Strafuit-
oefening is een taak van de overheid, en komt daarom slechts toe aan de 
regeerder die het publieke recht handhaaft.46 Het doel van strafuitoefe-
ning is, aldus Grotius, immers niet het persoonlijke voordeel van degene 
die straft, maar het algemene welzijn en de rechtsorde in de staat.47 Zoals 

wraak omwille van degene die straft, die daarmee zijn gevoelens bevredigt.” (Rhetorica 
I, 10, 1369b10-15; geciteerd bij Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 15n4.

43   Grotius, Inleidinge, 1:190 (3.32.7): “Voorts het recht om te straffen komt toe de overhe-
den: maer tot de weder-evening hebben recht die verkort zijn.” Zie ook Feenstra en 
Winkel, Vergelding en vergoeding, 43. Ten onrechte stelt Schaede, Stellvertretung, 413: 
“In der Defensio lassen sich zumindest zwei verschiedene rechtstheoretische Ansätze, 
nämlich ein strafrechtlicher und ein obligationsrechtlicher Ansatz voneinander unter-
scheiden. Es ist zu fragen, wo und ob Grotius diese Ansätze miteinander reflektiert 
oder aber - und da wird es problematisch - unreflektiert kombiniert.”

44   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 35–41; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 134–141. 
Evenzo Grotius, De satisfactione ed. 1617, 71; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 182–
183.

45   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 41; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143: “Jus 
puniendi in rectore non est aut jus absoluti dominii aut jus crediti.”

46   Grotius, Inleidinge, 1:190 (3.32.7): “Voorts het recht om te straffen komt toe de overhe-
den: maer tot de weder-evening hebben recht die verkort zijn.” Evenzo Grotius, De 
satisfactione ed. 1617, 33; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 132–133: “nam poenas 
infligere […] non est nisi rectoris qua talis primo et per se.”

47   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 107; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 228–229: “At 
in poena non spectatur propria utilitas punientis, sed bonum commune et ordo 
rerum.”
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privaatrecht en vergoeding elkaar wederzijds veronderstellen, zo geldt 
dat ook voor publiekrecht en vergelding.48

Toegepast op de dood van Christus trekt Grotius daaruit de volgende 
conclusie. Als God, juridisch gezien, alleen privé-persoon zou zijn, had 
Socinus gelijk en zou het onmogelijk zijn dat Hij zowel straft als vergeeft. 
Echter, God is ook princeps en rector en als zodanig een publiek persoon.49 
Gegeven het feit dat God als regeerder de dood van Christus veroorzaakt, 
valt deze handeling vanzelfsprekend onder het publiekrecht; het is daar-
mee dus geen zaak van restitutie of compensatie voor schade die (per-
soonlijk) is aangedaan, maar het is een zaak van strafoefening ter wille 
van de openbare orde en het algemene welzijn.50 

De enige taak waarvoor Grotius zich dan nog tegenover Socinus 
geplaatst ziet, is aan te tonen dat de zonden de voorafgaande en verdie-
nende oorzaak (causa impulsiva et meritoria) van de dood van Christus 
zijn, zodat diens lijden als straf kan worden aangemerkt. Die taak neemt 
hij op zich in hoofdstuk 1 van De Satisfactione. Grotius erkent dat een 
bepaald lijden pas straf is, als het vanwege de zonde is opgelegd.51 Tegen-
over Socinus betoogt hij dan ook dat de uitdrukking dat Christus gestor-
ven is “voor de zonden”, geen doeloorzaak, maar een voorafgaande 
oorzaak aanduidt.52

Grotius verdedigt dus de opvatting dat de dood van Christus als ver-
gelding vanwege misdaad moet worden aangemerkt en niet als vergoe-
ding vanwege schade. Daarmee is echter nog niet aangetoond waarom 
het niet onrechtvaardig is om straf van een schuldig persoon over te dra-
gen op een ander, onschuldig iemand. De morele tegenwerping van Soci-
nus, namelijk dat het overdragen van straf op een onschuldige persoon 
onrechtvaardig is, wordt niet krachteloos gemaakt door de introductie 
van het onderscheid tussen ius domini en ius rectoris. 

Grotius zou kunnen antwoorden door gebruik te maken van het con-
cept van de toerekening: als God de schuld van anderen aan Christus 
toerekent, wordt Christus als een schuldige aangemerkt en vervalt het 
bezwaar dat God in Hem een onschuldige straft. Dit is echter niet de res-
pons waarvoor Grotius kiest. De toerekening van de zonden blijft in zijn 

48   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 37; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 136–137.
49   Haentjes vertaalt rector met regent; Haentjens, De Groot, 92.
50   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 72; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 182–183: “… 

ad boni ordinis conservationem”.
51   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 56; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 162–163: “… 

esse quidem essentiale poenae, ut infligatur ob peccatum …” Vgl. ook De Witte, 
Wederlegginge, 2:222a.

52   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 3–6; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 92–95.
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visie buiten beschouwing, zoals bleek in hoofdstuk 3 en 4. Grotius com-
bineert in zijn reactie op Socinus twee zaken: ten eerste stelt hij dat God 
de vrijheid heeft onschuldigen leed aan te doen – een recht dat voort-
vloeit uit Gods hoedanigheid van dominus. Deze overtuiging heeft Soci-
nus eveneens, dus dat hoeft hij niet verder te bewijzen.53 Vervolgens stelt 
Grotius dat God feitelijk soms de straf van een schuldige op een andere 
schuldige legt: Cham wordt gestraft voor de zonde van zijn vader; de 
zonen van koning Saul dragen diens straf, het volk ondergaat de straf 
voor Davids zonde en God straft de kinderen van Achan.54 Straf is dus 
overdraagbaar.55 Dan is het ook niet onrechtvaardig beide gegevens te 
combineren tot de opvatting dat God de straf van een schuldige op een 
onschuldige mag overdragen:

Socinus werpt tegen dat nergens in de Schrift te vinden is dat de 
onschuldigen worden gestraft voor de zonden van hen die schuldig 
zijn. Maar deze tegenwerping is niet terzake. Want als we lezen dat 
sommigen worden gestraft niet alleen voor hun eigen zonden (op 
grond waarvan zij schuldig waren) maar tevens voor de zonden van 
anderen, dan volgt daaruit dat zij ook werden gestraft inzoverre zij 
niet schuldig waren. Maar als iemand ten dele kan worden gestraft 
voorzover hij niet schuldig is, dan verhindert de natuur niet dat hij 
ook ten volle wordt gestraft. […] En daarom behoort deze vraag naar 
schuldig of onschuldig tot de eerdere vraag, namelijk of iemand op 
rechtvaardige wijze moeite kan worden aangedaan – en niet tot de 
bijkomende vraag of deze moeite het karakter (vis) van strafuitoefe-
ning heeft.56

Uit het feit dat God mensen straft voor andere dan hun eigen zonden, 
blijkt dat strafoverdracht door God zowel mogelijk als rechtvaardig is. Uit 
het feit dat God aan mensen verbiedt kinderen te straffen vanwege de 

53   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 52; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 158–159.
54   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 52–53; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 158–161. 

Overigens wijzigt Grotius van mening; in zijn geschrift over het recht van oorlog en 
vrede stelt hij dat God aan de kinderen van Achan, Saul, Jerobeam en Achan en ande-
ren weliswaar het leven heeft ontnomen, maar dat dit geen straf was. God handelde 
daarin volgens het recht van eigenaar (ius dominii); Grotius, De iure belli et pacis, 260 
(2.21.14).

55   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 53; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 158–159: “… 
affirmo non esse simpliciter iniustum aut contra naturam poenae, ut quis puniatur ob 
peccata aliena.”

56   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 54–55; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 160–161.
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zonden van hun vaders, leidt Grotius af dat dit geen onmogelijkheid is 
(onmogelijkheden behoeven niet verboden te worden).57 God zelf staat 
overigens boven zijn eigen wetten, en alles wat God doet, is rechtvaar-
dig.58 Daarom is het zowel een mogelijke als een rechtvaardige handeling 
van God, als Hij de straf op Christus overbrengt. Noch Socinus’ logische, 
noch zijn morele argument tegen het straffen van een onschuldige acht 
Grotius valide.

Het is dus duidelijk dat Grotius hier de notie van toerekening ver-
mijdt. Zijn verwijzingen naar Socinus’ De Servatore (boek 3, hoofdstuk 
9-10) hadden ruimschoots aanleiding kunnen geven de toerekening ter 
sprake te brengen, omdat Socinus in die hoofdstukken uitvoerig over de 
toerekening spreekt; maar Grotius vermeldt in De Satisfactione het con-
cept geen enkele maal. Grotius stelt wel dat God de straf op Christus heeft 
overgebracht, maar nergens dat Hij de zonden op Hem heeft overge-
bracht.59 Er vindt dan ook geen toerekening van de zonden of schuld aan 
Christus plaats; slechts de gevolgen van de zonden (de straf) worden aan 
Christus meegedeeld.60 

Grotius geeft een omschrijving van straf die bij al deze gegevens aan-
sluit; hij definieert het in losse zin als “een kwaad van lijden vanwege een 
kwaad van verrichten”.61 Deze omschrijving laat ruimte voor diverse 
invullingen, wat aanleiding is voor de remonstrant Episcopius om in 1617 
weliswaar vol waardering te zijn over het manuscript van De Satisfacti-
one, maar niettemin als kritiekpunt te vermelden dat Grotius de dood van 
Christus niet beschouwt als een straf in eigenlijke zin.62 In een brief aan 
Vossius (12 januari 1617) reageert Grotius op deze kritiek. Hij vermeldt 
dat hij het woord straf in ruimere zin gebruikt – niet in zoverre het een 

57   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 56–57; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 164–165.
58   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 65; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 174–175.
59   Vandaar dat de visie van Grotius wel wordt aangeduid als “penal non-substitution”, zie 

Crisp, “Penal Non-Substitution”.
60   Grotius, De satisfactione ed. 1990, 116–119; Rabbie, “Appendix II”, 474. Zie voor zijn 

afwijzing van de gedachte dat Rom. 3:25-26 ook zou spreken over de toegerekende 
gerechtigheid: Grotius, Opera omnia theologica, 2/2:697 (Rom. 3:25–26). Vgl. tevens 
de kritiek in “Fünfte Fortsetzung bey Grotii Buch”, 9:887.

61   Grotius, De iure belli et pacis, 218 (2.20.1): “Est autem poena generali significatu 
malum passionis quod infligitur ob malum actionis.” Evenzo John Owen, Works, 
12:433,435,442; Brooks, Works, 3:230. Owen verwijst overigens voor deze definitie 
naar Augustinus, De libero arbitrio, hoofdstuk 3: “Si non reddit faciendo quod debet 
reddet patiendo quod debet” (12:433).

62   Aldus Vossius in een brief aan Grotius, d.d. 9 januari 1617; Rabbie, “Appendix II”, 
471–472. Zie ook “Nöthige Errinnerungen”, 3:291–293. Ook Stephen Lobb verwijst 
naar deze brief, Lobb, Defence of the Report, 53.
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retributieve straf (timoria) is, maar als een exemplarisch voorbeeld 
(paradeigma).63 Daarmee maakt Grotius gebruik van drie vormen van  
straf die gewoonlijk worden onderscheiden: nouthesia, timoria en 
paradeigma.64 De eerste beoogt degene die de overtreding heeft begaan, te 
corrigeren en te reformeren. De tweede beoogt de waardigheid te hand-
haven van degene tegen wie overtreden is, en de derde stelt een voorbeeld 
voor anderen, zodat diegenen uit angst voor eenzelfde straf, afzien van de 
gestrafte overtreding.65 

Opvallend is dat Grotius nadrukkelijk stelt dat de dood van Christus 
niet plaatsvond omwillle van de timoria, maar omwille van de paradeigma. 
In zijn bespreking van de betekenis van het Hebreeuwse woord mousar in 
Jesaja 53:6 stelt hij dat hier óf sprake is van nouthesia, óf van paradeigma 
– de optie van timoria laat hij bij voorbaat achterwege. Aansluitend stelt 
hij dat er voor Christus van nouthesia geen sprake kan zijn (temeer niet 
omdat de straf de dood omvat), zodat kan worden geconcludeerd dat 
Christus’ dood een straf als voorbeeld (paradeigma) is geweest.66

Door straf te omschrijven als een voorbeeld (paradeigma) geeft Gro-
tius een consequentialistische rechtvaardiging van straf. Er zijn twee klas-
sieke straftheorieën: de consequentialistische en de retributieve theorie.67 
In de consequentialistische theorie is strafuitoefening gerechtvaardigd 
indien dit ten goede komt aan de gestrafte en/of aan de gemeenschap. In 
de retributieve theorie daarentegen wordt straf gerechtvaardigd met ver-
wijzing naar de gerechtigheid die moet geschieden (fiat justitia). Een 
overtreding verdient de straf niet vanwege nuttigheidsoverwegingen, 
maar vanwege morele overwegingen. Grotius kiest hierin duidelijk voor 

63   Grotius, BW, 1:553; Rabbie, “Appendix II”, 474: “… poenaeque vocabulo utor largius, 
non quatenus timoorian signat, sed quatenus paradeigma.” De brief is ook opgenomen 
in Grotius, Epistolae quotquot reperiri potuerunt, 39, waar timoria wordt vertaald met 
ultio, en paradeigma met exemplum. Voor een bespreking van de passage uit de brief, 
zie “Nöthige Errinnerungen”, 3:292; “Sechste Fortsetzung”, 9:892. 

64   Grotius noemt en bespreekt ze alle drie in Grotius, De iure belli et pacis, 222 (2.20.6); 
223–224 (2.20.8); 225 (2.20.9).

65   Zie Calvijns bespreking van het onderscheid tussen nouthesia (of kolasis), timooria en 
paradeigma in zijn commentaar op Seneca’s De Clementia; Calvijn, Commentary on De 
Clementia, 304–305. De driedeling wordt eveneens gehanteerd door Burgess, Doctrine 
of Justification, 1:30; Owen, Works, 12:437–439; Baxter, Confession, 121. De verdeling 
komt in het geschrift van Seneca zelf voor, die overigens steunt op Attus Gellius (130-
180), Noctes Atticae, 7.14. 

66   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 15; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 106–109. Over 
het lijden van Christus als voorbeeld zie Grotius, De satisfactione ed. 1617, 41,64,68; 
Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143;172–173;176–177.

67   Ten, Crime, Guilt, Punishment; Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 14–20; 
Bedau en Kelly, “Punishment”.
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de consequentialistische theorie: omdat straf geldt als een (afschrikwek-
kend) voorbeeld (paradeigma), is strafuitoefening gerechtvaardigd. De 
afweging of er wordt gestraft en ook de mate van de straf worden bepaald 
door de beoogde uitwerking: er zijn situaties waarin een rector besluit 
juist niet te straffen; dat is het geval als niet straffen het welzijn van de 
maatschappij beter dient dan wel straffen.68 Grotius stelt, geheel in lijn 
met de consequentialistische theorie, dat straffen onrechtvaardig is als 
het niet plaatsvindt ten dienste van het bonum commune (zie § 5.4.).

Dat Grotius een consequentialistische visie op straf heeft, is niet onop-
gemerkt gebleven. Crellius spreekt in zijn respons op Grotius zijn verba-
zing uit over de definitie van straf die Grotius hanteert. Grotius wil, aldus 
Crellius (anders dan hijzelf), het woord straf in eigenlijke zin op het lij-
den van Christus toepassen; maar dan zou hij, vindt Crellius, hebben 
moeten spreken over de toorn van God, iets wat hij niet doet. Straf in 
eigenlijke zin is namelijk een uiting van toorn, het is wraakoefening over 
de zonde (vindicta noxae).69 Crellius stelt dat zonder dat aspect er geen 
wezenlijk verschilpunt tussen hem en Grotius overblijft:

Maar in het bijzonder ontbreekt aan [het lijden in algemene zin] het 
eigenlijke van de straf, namelijk het aspect van wraakoefening. Indien 
Grotius evenwel meent dat het tot het wezen van de straf genoeg is dat 
er een relatie is tussen lijden en zonde en dat het dient voor het alge-
mene welzijn, en als hij om die reden de straf omschrijft als ‘een lijden 
vanwege de zonde aan iemand aangedaan, dienende tot het algemene 
welzijn, en om de schuld weg te nemen’, dan stemmen wij in de kern 
van de zaak waarover we het hebben en dus op het belangrijkste 
geschilpunt met hem overeen. En dan gaan we met hem de strijd niet 
aan, dan alleen misschien over het woord [straf].70 

Volgens Crellius heeft Grotius het belangrijkste bezwaar van Socinus 
tegen de leer van de voldoening onaangeroerd gelaten, namelijk de visie 

68   Grotius, De iure belli et pacis, 221 (2.20.4): “…nocere ei non debeat nisi boni alicujus 
consequendi causa.”

69   Crellius, Ad librum Grotii, 7: “Poena vero proprie dicta describitur a ICto, ‘Vindicta 
noxae’.”

70   Ibid: “Deest autem potissimum forma, quae est vindictae ratio. Quod si tamen Grotius 
ad formam poenae sufficere putat, relationem nocumenti ad peccatum, fit ad bonum 
commune, atque adeo poenam definit, ‘Nocumentum peccati caussa cuipiam inflictum, 
inserviens bono communi, et reatui tollendo’; in forma rei, de qua agitur, adeoque in 
principali quaestione nobis cum ipso conveniet, nec, nisi forte de voce, controversia 
nobis ab eo hac in parte movebitur.”
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dat Christus door zijn dood aan de goddelijke rechtvaardigheid volko-
men zou hebben genoeggedaan, dat is, een zodanige straf heeft geleden 
dat deze in karakter (vi sua) met al de misdaden van alle mensen gelijk 
stond.71 De bewering van Grotius dat Christus’ straf als een paradeigma 
moet worden opgevat, wijst Crellius af, omdat in zijn optiek dan niet van 
een werkelijke straf sprake is – daarmee erkennend dat Jezus’ lijden geen 
straf in eigenlijke zin is.72 Crellius stelt, met andere woorden, vast dat 
Grotius geen retributieve opvatting over straf heeft.73 

De visie van Grotius op straf heeft brede navolging gekregen. William 
Outram (1626-1679) bijvoorbeeld, wiens visie op de voldoening volgens 
bisschop Burnet (1643-1715) de algemeen aanvaarde opvatting van de 
theologen van zijn tijd verwoordt, wijst op de verschillen tussen ‘echte’ straf 
en plaatsvervangende straf.74 Stillingfleet verdedigt tegenover Crellius dat 
de relatie tussen schuld en straf niet zo noodzakelijk is dat het lijden dat een 
onschuldige wordt aangedaan, niet als een straf zou mogen worden aange-
duid.75 Hij stelt dat het verschil tussen Crellius en Grotius is dat Crellius een 
retributieve rechtvaardiging van de straf geeft en Grotius een consequenti-
alistische.76 En evenals Grotius stelt John Ball dat het lijden dat onschuldige 

71   Ibid., 7–8: “… Socinus potissimum sibi oppugnandum sumserat, nempe Christum 
morte sua justiciae divinae pro peccatis nostris plenissime satisfecisse, hoc est, poenas 
ejusmodi sustinuisse, quae vi sua delictis omnibus omnium hominum essent aequales.” 
Crellius verwijst naar hoofdstuk 3.4 en 3.6 in De Servatore.

72   Ibid., 68–69.
73   Crellius wijst erop dat Grotius wel beweert een vergeldende gerechtigheid (iustitia 

antapodotikè) te erkennen, maar hij omschrijft dit zodanig dat er het welzijn van alge-
meen belang mee wordt bedoeld; Grotius, De satisfactione ed. 1617, 23–24; Grotius, De 
satisfactione ed. 1990, 116–117; Crellius, Ad librum Grotii, 7. Ten onrechte leidt Garry 
Williams uit deze passage af dat Grotius een retributieve opvatting van straf hanteert, 
zie Williams, “Exposition of Grotius”, chap. 3; Williams, “Definite Intent”, 466.

74   Outram, De Sacrificiis, 261 (1.21.14): “Quae autem omnia afferri solent, ut mala omnia 
utrovis isto jure inflicta in eo semper, cui infliguntur, poenae ratione carere doceant, 
non eo valent, ut mala ea istac poenae ratione careant, quae ad vicariam poenam per-
tinet, sed illa tantum, quae poenae illius propria est, quam sua quisque ob peccata luit.” 
Voor de uitspraak van Burnet, zie Burnet, “To Williams”, 102: “Dr. Outram’s Learned 
Performance on this Subject, has been so universally applauded and acquiesced in, 
that I thought all men were satisfied from thence, what is the Doctrine generally 
received among us.”

75   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:283.
76   Ibid., 3:255: “[T]he question is, Whether the design of punishment be meerly to satis-

fie him as the offended party, or to answer the ends of Government? […] And there is 
this considerable difference between the punishment made to an offended party, as 
such, and that which is for the ends of Government; that the former is a fatisfaction to 
Anger, and the latter to Laws and the publick interest.” Stillingfleet identificeert blijk-
baar de retributieve rechtvaardiging met wraakoefening door de beledigde partij.
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kinderen overkomt door de zonden van hun ouders, als straf dient te wor-
den aangemerkt.77 Zeker onder Anglicaanse theologen zoals Hammond, 
Tillotson en Sherlock is sprake van een vergaande invloed.78 Burnet zelf 
prijst Grotius erom dat hij volstond met de verzoenende waarde van het 
offer van Christus’ dood te onderschrijven, zonder vast te houden aan 
allerlei metafysische noties.79

6.3.2. Grotius’ definitie van vergeving
De visie van Grotius op vergeving kan men alleen goed begrijpen als men 
zijn opvattingen over dispensatio (zie hoofdstuk 5) en straf (zie § 6.3.1.) 
laat meespreken. Vergeven is in de optiek van Grotius het tegenoverge-
stelde van straf, aangezien vergeving bestaat in het achterwege laten van 
straf.80 Grotius definieert vergeving dan ook als ongestraft-zijn (impuni-
tas).81 Grotius stelt: “In de Heilige Schrift wordt de ongestraftheid met een 
zeer gebruikelijke spreekwijze de vergeving der zonden genoemd.”82 Van-
wege deze parallellie van vergeving en straf vindt vergeving (evenals 
straf) plaats door de rector. Immers, alleen degene die het recht heeft om 
te straffen, heeft ook het recht te vergeven, dat is: ongestraft te laten.83 

Voor zijn omschrijving van vergeving als ongestraftheid beroept Gro-
tius zich op de betekenis van het Griekse woord aphièmi. De grondbete-
kenis daarvan is: laten gaan, heenzenden, dimittere, en de Grieken 
gebruikten dit woord onder andere voor de vrijspraak van een onschul-
dige in een rechtszaak.84 Het kan ook “negeren” betekenen, en in het 

77   Ball, Covenant of Grace, 286. Evenzo Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:284.
78   Bekend is Hammonds verdediging van Grotius tegen de kritiek van Owen, Allison, 

The Rise of Moralism, 96–106; Wallace, Puritans and Predestination, 127–128. Zie ook 
hoofdstuk 1.

79   Burnet, “To Williams”, 100–101.
80   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 24; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 118–121: 

“Impunitas autem poenae opponitur.”
81   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 21; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 116–117: “… 

peccatorum remissio quoad nos, hoc est, impunitas nostra.” Vgl. Grotius, De satisfac-
tione ed. 1617, 15,24,25,26,39; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 108–109; 118–119; 
120–121; 122–123; 140–141.

82   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 25; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 120–121: 
“Haec ipsa impunitas receptissima phrasi Sacrae Scripturae vocatur peccatorum 
remissio, quae proprie mortem Christi consequitur.”

83   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 37; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 136–137: 
“Quidquid autem de jure poenae irrogandae dicitur, id simul de jure dandae impuni-
tatis necesse est intelligi. Hace enim naturali nexu inter se cohaerent.”

84   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 77–78; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 190–193. 
Vergelijk ook Grotius, Opera omnia theologica, 2:80, in de verklaring van Matth. 9:12 
(“vergeef ons onze schulden”).
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Oude Testament wordt het vaak gelijkgesteld met “niet gedenken”. De 
meest gebruikelijke betekenis ervan is “geen aandacht besteden aan iets” 
(rationem alicuius rei non habere).85 In zijn geschrift De iure belli et pacis 
(1624) gaat Grotius opnieuw op de kwestie in. Hij verwijst naar het 
gezegde van de stoïcijnen dat een wijs man wel spaart (ignoscit) maar niet 
vergeeft (parcit).86 Maar dit onderscheid wijst hij af: in het algemene 
spraakgebruik zijn beide hetzelfde en we moeten niet onnodig een woor-
denstrijd voeren.

Uiteraard kan ook een schuldenaar (creditor) financiële schulden ver-
geven, namelijk door het bedrag kwijt te schelden. Maar opnieuw wijst 
Grotius op het verschil tussen privaat- en publiekrecht. Grotius maakt 
onderscheid tussen het besluit van een schuldeiser om geen gebruik te 
maken van zijn recht tot vergoeding, en het vergelijkbare besluit van een 
rector om te vergeven (niet te straffen). In het geval van een creditor is er 
sprake van welwillendheid, vriendelijkheid (liberalitas): de eigenaar of 
schuldeiser ziet af van betaling, compensatie en vergoeding. De situatie 
van een regeerder is echter anders; in het geval dat een rector besluit niet 
te straffen, is er sprake van genade (clementia): “Uit de verscheidenheid 
van objecten ontspringt een verscheidenheid aan deugden. De deugd 
waarmee wij afzien van ons recht als eigenaar of ons recht op betaling, 
word liberalitas genoemd, niet clementia; maar de deugd waarmee onge-
straftheid wordt verleend, noemt men niet liberalitas, maar clementia.”87 
Daarom verschilt de wijze waarop God vergeeft van de wijze waarop 
mensen elkaar onderling vergeven. Particuliere personen hebben immers 
niet het recht om te straffen en dus is het ook onmogelijk dat ze het recht 
zouden hebben ongestraft te laten. Als God (als publiek persoon) ver-
geeft, ziet Hij af van het metterdaad straffen; als mensen iemand verge-
ven, zien zij ervan af straf te verzoeken en de overtreder aan te klagen.88

Ook anderszins maakt Grotius het verschil duidelijk tussen vergeving 
door een schuldeiser (creditor) en door een regeerder (rector). Een credi-

85   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 45–46; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 146–149.
86   Grotius, De iure belli et pacis, 234 (2.02.23): “Parcit tunc, inquiunt Stoici, sapiens, non 

ignoscit.” De Nederlandse vertaling uit 1705 heeft “Doch, zeggen de Stoicijnen, een 
wijs man verschoont dan wel, maar vergeeft ondertusschen niet”; Grotius, Regt, 491. 

87   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 42; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143: 
“Iterum, virtutum diversitas oritur ex diversitate objectorum. At virtus qua de domi-
nio aut de credito nostro cedimus, liberalitas vocatur: non clementia: illa vero qua 
impunitas conceditur, non liberalitas, sed clementia.” Grotius maakt dit onderscheid 
tegenover Socinus, die vergeving als een uiting van liberalitas opvat: Socinus, De Ser-
vatore, 198 (2.24); Socinus, Praelectiones theologicae, 97; vgl. ook Crellius, Ad librum 
Grotii, 200–202; Essenius, Triumphus crucis, 430–432; Rabbie, “Commentary”, 399.

88   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 37; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 136–137.
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teur vergeeft een financiële schuld door de schuldenaar het bedrag kwijt 
te schelden (apochè).89 Een regeerder vergeeft een criminele (morele) 
schuld door de schuldige van de straf te ontslaan. In beide gevallen is 
sprake van ontslag (liberatio). Grotius schrijft: “De schuld te vergeven is 
een daad van de crediteur of van de regeerder, als men de schuldige ont-
slaat van de verplichting tot straf of tot [de betaling van de] geldschuld. 
De opheffing van de verplichting wordt in het recht ‘ontslag’ (apochè) 
genoemd.”90 Omgekeerd kan echter niet worden gezegd dat elke liberatio 
ook vergeving impliceert. Er is immers wel liberatio maar geen vergeving 
ingeval een schuldenaar een financiële schuld betaalt, hetzij zelf of door 
een ander.91 De misvatting van Socinus is dat deze de vergeving van 
morele schulden door een regeerder interpreteert alsof het gaat om de 
vergeving van financiële schulden door een schuldeiser, aldus Grotius.

Grotius zet dus het verschil tussen een civielrechtelijke betaling en een 
publiekrechtelijke voldoening in om Socinus’ bewering dat voldoening 
en vergeving niet kunnen samengaan, te bestrijden. Bij een betaling is de 
ontvanger verplicht het verschuldigde bedrag in ontvangst te nemen, 
onafhankelijk van de vraag wie de betaling verricht. Maar bij een voldoe-
ning ligt dat anders: dan is het nodig dat de ontvanger ermee akkoord gaat 
dat een plaatsvervanger de voldoening verschaft, zodat de straf niet aan de 
dader in eigen persoon wordt voltrokken. Een regeerder kan een plaatsver-
vangende voldoening altijd afwijzen; daarom dient een voldoening te wor-
den gedefinieerd als een weigerbare betaling (solutio recusabilis).92 Een 
civielrechtelijke betaling is niet weigerbaar, maar een publiekrechtelijke 
voldoening wel.

De handeling waarmee God instemt met de plaatsvervangende vol-
doening door Christus noemt Grotius aanvaarding (acceptatio).93 Deze 

89   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 78–79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192–193.
90   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 78; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192–193: 

“Remittere ergo debitum est actus aut creditoris aut rectoris, poenae seu crediti obliga-
tione reum liberantis.”

91   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192–193: “Ac 
talis liberationis professionem in jure crediti proprie ac stricte apochen vocant 
Jurisconsulti.”

92   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 80; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194–195: “… 
omnis satisfactio (hoc est solutio recusabilis) ideo admittatur, ut remissioni sit locus.” 
Warfield, “Review”, 474: “…acceptatio is of the very essence of satisfaction”. Rabbie’s 
vertaling van Grotius’ De Satisfactione is hier incorrect; hij vertaalt als volgt: “… all 
satisfaction (i.e. refusable performance) is admitted on the condition that there is 
room for remission.” 

93   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 78–79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192–193. Zie 
over het begrip voldoening ook Grotius, Inleidinge, 1:204: “Leesting ofte gemoedhebbing 



-  316  -

acceptatio nu schept ruimte voor vergeving. Omdat er alleen bij publiek-
rechtelijke voldoening (en niet bij civielrechtelijke betaling) sprake is van 
acceptatio, is er alleen bij voldoening vergeving mogelijk, en niet bij beta-
ling. Indien God de voldoening niet weigert maar aanvaardt, maakt dat 
de vergeving voor zondaren tot een feit. Daarmee keert Grotius de kritiek 
van Socinus tegen hemzelf: in plaats van te stellen dat vergeving en vol-
doening elkaar uitsluiten, moet juist worden erkend dat er zonder vol-
doening geen vergeving mogelijk zou zijn. Betaling en vergeving sluiten 
elkaar inderdaad uit, maar voldoening en vergeving zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden.

Grotius’ definitie van vergeving als ongestraftheid impliceert dat er, 
ingeval van vergeving, geen uitvoering van de wet (executio legis) plaats-
vindt. Als de gedreigde straf zou worden uitgevoerd, moet de zondaar zelf 
worden gestraft. Dat gebeurt echter niet als de zonden worden vergeven. 
Dan vindt er een dispensatio van de wet plaats. De daad waarmee de 
regeerder vergeving schenkt aan de schuldenaar is zodoende tegelijker-
tijd de daad van dispensatie ten opzichte van de wet.94 Deze dispensatio is 
(zoals reeds besproken in § 5.6.2.) geen handeling van God als rechter, 
maar als regeerder. De dispensatio van de wet behoort niet tot de vol-
macht van een rechter, maar komt alleen toe aan een regeerder. Een rech-
ter staat onder de wet en voert de wet uit, maar een regeerder staat boven 
de wet en kan de wet dispenseren. Als God vergeeft, doet Hij dat niet 
overeenkomstig de wet (kata nomon), ook niet tegen de wet (kata nomou), 
maar boven de wet (hyper nomon) en ter wille van de wet (hyper nomou).95 
Daarom verricht God de vergeving der zonden niet als een rechter maar 
als een regeerder, aldus Grotius.

De zonden der gelovigen worden dus in Grotius’ optiek niet aan 
Christus gestraft, maar worden in het geheel niet gestraft. Dankzij de 
dood van Christus is er dispensatie van de straf voor de gelovigen. God 
zou nog steeds (ook ondanks het offer van Christus) hen mogen straffen, 
maar Hij heeft besloten daarvan af te zien voor al degenen die berouw 
hebben en zich bekeren. Hij vergeeft hun zonden door deze aan niemand 
te straffen. 

is opbrenging van iet anders in plaetze van ’t gund iemand schuldig is, met des inschul-
ders wille tot schuld-lossing.” Grotius zet het concept van de acceptatio ook in om te 
bestrijden dat dezelfde straf en dezelfde strafmaat zou moeten ondergaan als wat zon-
daren verschuldigd zijn; zie hiervoor § 7.5.3.

94   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194–195: “Lex 
enim ipsum qui deliquit puniri imperat. Hic actus respectu legis est relaxatio sive dis-
pensatio, respectu debitoris remissio.” 

95   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 70; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 180–181.
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Deze interpretatie van vergeving maakt het Grotius niet alleen moge-
lijk te concluderen dat voldoening en vergeving wel degelijk kunnen 
samengaan, maar geeft hem tevens de mogelijkheid duidelijk te maken 
hoe Christus vergeving heeft verdiend voor alle mensen, terwijl de onge-
lovigen uiteindelijk toch gestraft zullen worden. In hun geval zijn de zon-
den vergeven in de zin dat ze tijdens hun aardse leven ongestraft 
(impunita) blijven, maar de straf zal alsnog volgen na hun dood.96 Het 
ongestraft-zijn kan dus ook een tijdelijk karakter hebben. God heeft 
immers bepaald dat er eerst aan de kant van de mens geloof en bekering 
moeten zijn, voordat er de definitieve liberatio plaatsvindt.97 Door de 
dood van Christus en door zijn daden is het recht voor allen verworven, 
als zij zich maar tot Christus bekeren.98 De vergeving is dus een conditio-
nele toestand die pas definitief wordt als de gelovige volhardt. Door het 
offer van Christus zijn de zonden van alle mensen, strikt genomen, niet 
zozeer vergeven, maar vergeeflijk geworden.99

De vise van Grotius op straf en vergeving brengt hem ertoe om Gods 
handelingen van straffen en vergeven als separate handelingen te zien, die 
niet in een causaal verband tot elkaar staan. God heeft besloten Christus 
te straffen, én God heeft, parallel, besloten de zonden van berouwvolle 
zondaren ongestraft te laten. Deze visie laat de relatie tussen de dood van 
Christus en de vergeving der zonden onhelder: de zonden zijn, aldus 
Grotius wel de verdienende oorzaak (causa meritoria) van de dood van 
Christus, maar de dood van Christus is niet de verdienende oorzaak van 
de vergeving der zonden.100 In § 6.4.3. zal blijken dat veel gereformeerden 
op dit punt een andere overtuiging hebben dan Grotius.

96   Grotius, Discussio, 39. Zie ook Grotius, Testament of Hooftpunten, 113.
97   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 81; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 1966–197; 

Grotius, “Votum pro pace”, 3:661: “Neque ita pro nobis satisfacere voluit Christus, ut 
nobis nihil agendum restet.” Vgl. Williams, “Man Made Righteous”, 4:69.

98   Grotius, Discussio, 39. Zie ook Grotius, Testament of Hooftpunten, 113.
99   De opvatting van Grotius zou kunnen worden toegelicht met het katholieke onder-

scheid tussen doodzonden (peccata mortalia) en vergeeflijke zonden (peccata venia-
lia). Volgens Grotius bewerkstelligt de dood van Christus dat alle doodzonden worden 
omgezet in vergeeflijke zonden, die zonder verdere voldoening kunnen worden verge-
ven. Grotius acht het belangrijk het onderscheid tussen beide vormen van zonden te 
handhaven, Grotius, Testament of Hooftpunten, 104–109. Voor kritiek op dit onder-
scheid, zie bijvoorbeeld Rivet, Dialysis, 114; Owen, Works, 21:464; Watson, Body of 
Divinity, 805.

100   Over o.a. Grotius schrijft Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, 3:382: “Bovenal blijft bij 
al de genoemde theorieën het verband onverklaard, dat de Schrift legt tusschen den 
dood van Christus en de vergeving onzer zonden en het eeuwige leven.” Grotius, De 
satisfactione ed. 1617, 4–5; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 94–95.
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6.4. Gereformeerde theologen over straf en vergeving
Ook veel gereformeerde theologen bestrijden de sociniaanse kritiek op 
de voldoening door Christus. Daarbij maken zij selectief gebruik van het-
geen Grotius in zijn De Satisfactione naar voren heeft gebracht. In deze 
paragraaf zal aan de orde komen welke conceptuele duiding gerefor-
meerde theologen geven aan straf en vergeving, en in hoeverre zij zich 
dan bij Grotius aansluiten maar ook waarin zij zich van hem distantiëren. 
In hoofdstuk 4 is gebleken dat zij, anders dan Grotius, de toerekening een 
essentiële plaats in hun visie op de voldoening geven. Het belang daarvan 
zal in deze paragraaf worden geëxpliciteerd. 

In § 6.4.1. vindt een onderzoek plaats naar de vraag welke definitie 
van straf de meeste gereformeerde theologen hanteren. Daarbij zal 
genoegzame aandacht worden gegeven aan de overeenkomsten en de 
verschillen met de opvatting van Grotius. Hetzelfde geldt voor § 6.4.2. 
waar de definitie van vergeving ter sprake komt.

6.4.1. Gereformeerde theologen over straf
Reeds bleek dat een belangrijk punt waarop veel gereformeerde theo-
logen met Grotius instemmen, het onderscheid is tussen het recht van de 
eigenaar (ius domini) of van de schuldeiser (creditor) enerzijds, en het 
recht van de regeerder (ius rectoris) anderzijds. Evenals Grotius stellen 
bijkans alle gereformeerde theologen dat het recht om te straffen niet toe-
komt aan een privaat persoon (dus aan de beledigde partij, aan een 
schuldeiser of aan een eigenaar), maar alleen aan een publiek persoon, 
dus aan de regeerder.101 Ook maken zij het scherpe onderscheid tussen 
restitutie en strafoefening, tussen vergoeding en vergelding. Essenius ver-
woordt, in aansluiting bij Grotius, het verschil als volgt:

Maer van Nature komt my uit uwe daed niet anders toe/ ja kan my ook 
niet anders toe komen/ als gelijkheid na de saek; dat is/ dat my even 
zoo veel weder-gegeven werde als my door u ontbreekt/ of vergoeding 
van mijn geleden schade. Dit heeft plaets in alle gelegentheden daer 
iemand wegens een ander te kort komt/ of door een ander verongelijkt 
wordt: die sulx gedaen heeft is hem schuldig dat te vergoeden en gelijk 
te maken. Gelijk iemand gehouden is weder te geven ’t gene hy te leen 
of in bewaring van een ander ontfangen heeft/ zoo moet hy ook 
weder-geven ’t gene hy gestolen heeft. […] Maer dit verschilt zeer veel 
van de straffe: want de oorsaek van die vergoeding/ of gelijk-making is 

101   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 263–279; Allinga, Voldoeninge tegen de Socini-
anen, 80.
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de schade/ of dat ik te kort kome; maer niet de foute of de ongerech-
tigheid des daeds: want al ware die foute daer niet by/ nochtans sou 
my sulk een herstelling gedaen moeten worden. Maer de oorsaek der 
straffe is de foute of ongerechtigheid des daeds; maer niet de schade: 
want de straffe heeft ook dikwils plaets als daer geen schade gedaen is: 
dit zietmen in grove misdaden die begonnen zijn/ maer niet vol-trok-
ken.102

Het recht om te straffen komt niet toe aan God als een privé-persoon, 
maar als aan een publiek persoon, de regeerder, die daarmee het welzijn 
van de gemeenschap beoogt (in universum ad communitatem).103 In een 
bezittersrelatie kan wel lijden worden aangedaan, maar geen straf worden 
opgelegd: waar iemand alleen maar vanwege zijn soevereiniteit een ander 
iets aandoet, daar heeft dat aangebrachte lijden niet het karakter van straf; 
wat uit machtsuitoefening voortvloeit is slechts lijden, geen straf, aldus 
Polhill; strafuitoefening is geen zaak van macht, maar van recht.104

Er zijn echter ook verschillen met Grotius. Opvallend is dat veel gere-
formeerde theologen een nauwer omschreven definitie van straf hante-
ren. Terwijl volgens Grotius reeds sprake van straf in ruimere zin is, als 
het gaat om een kwaad van lijden omwille van een kwaad van doen, for-
muleren veel theologen de relatie tussen zonde, schuld en straf specifie-
ker. Het gaat hun niet om straf in ruimere zin, maar in engere en eigenlijke 
zin. John Owen wijst de omschrijving van straf als een malum passionis 
ob malum actionis niet af, maar geeft er wel een nadere precisering aan: 
“Straf is een uiting van rechtvaardigheid in degene die de soevereine 

102   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 271–272. Zie ook Witsius, Disputatio de satis-
factione, § 4: “…nam non agitur de simplici et qualicunque offensae reparatione, sed 
de ea solutione, qua Judici poenam repetenti satisfit.”  Leydecker, De veritate, 450: 
“Peccata nostra, non ut Debita Civilia, sed ut Violationes Publicae Legis, Crimina 
Laesa Majestatis.” Vgl. Grotius, Grotius, De satisfactione ed. 1617, 39–40; Grotius, De 
satisfactione ed. 1990, 140–141: “Restitutionis debitum…”

103   Essenius, Triumphus crucis, 392. Evenzo Owen, Works, 2:293: “[W]ith respect unto 
public rulers of the community, and unto such injuries and offences as are done 
against supreme rule, tending directly unto the dissolution of the society centring in 
it, to suppose that such rulers are not obliged to inflict those punishments which 
justice and the preservation of the community doth require, is a fond and ridiculous 
imagination, — destructive, if pursued, unto all human society, and rendering gov-
ernment a useless thing in the world.”

104   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 141: “Where meer Soveraignty inflicts, there 
sufferings are not penal. What is penal is from Justice, not Power. What is from Power 
is meer suffering, not punishment.” Ibid., 367: “… in sufferings not penal power may 
appear, but justice cannot […] Gods meer Will may inflict sufferings, but nothing but 
Justice can inflict punishment.”
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macht en het recht heeft het bevel om te straffen te geven en straf op te 
leggen aan overtreders, waardoor degene die handelt tegen de regel die 
voor zijn daden geldt, wordt vergolden met iets dat kwalijk is voor hem-
zelf, overeenkomstig de verdienste van zijn overtreding.”105 

In § 4.2.1. is ter sprake gekomen dat naar de overtuiging van veel gere-
formeerde theologen straf niet ‘los’ overdraagbaar is: straf kan slechts dan 
worden overgedragen, als de schuld eveneens wordt overgedragen. Het 
lijden dat een onschuldige ondergaat, mag men niet als straf aanduiden. 
Tegen de gedachte dat een onschuldige wordt gestraft, voeren zij niet 
allereerst een moreel maar een logisch bezwaar aan: het is per definitie 
niet mogelijk dat iemand zonder schuld zou worden gestraft.106 Jacomb 
verwoordt dit als volgt:

Ik kan niet goed inzien hoe men van Christus kan zeggen dat Hij de 
straf (in strikte zin) op de zonde gedragen heeft, als Hij niet eerst de 
schuld op zich nam. We erkennen allen dat het lijden van Christus een 
vorm van straf was; maar hoe kon zijn lijden zo zijn zonder schuld? 
Aangezien Hij geen schuld van zichzelf heeft, moet Hij worden 
beschouwd als iemand die onze schuld op zich nam; en dan kan ver-
volgens terecht worden gezegd dat Hij straf onderging. Als er geen 
schuld op Hem had gelegen, zou Hij hebben kunnen lijden, maar Hij 
zou niet hebben kunnen worden gestraft, aangezien straf altijd nood-
zakelijkerwijs schuld vooronderstelt.107 

Davenant wijst erop dat de strafoefening slechts kan plaatsvinden als er 
schuld is.108 De schuld (reatus) fungeert immers als intermediair tussen 

105   Owen, Works, 12:433: “[Punishment] is an effect of justice in him who hath sovereign 
power and right to order and dispose of offenders, whereby he that doth contrary to 
the rule of his actions is recompensed with that which is evil to himself, according to 
the demerit of his fault.” Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 84: “[De straffe] is 
een droevigh quaed tot wraek van het lelijk quaed.”

106   Essenius, Triumphus crucis, 470: “Nemo qua innocens puniri potest.” Chewney, 
Anti-Socinianism, 44.

107   Jacomb, Romans, 490, zie noot 33 in hoofdstuk 4. Zie ook Polhill, Speculum Theolo-
giae in Christo, 347: “I think it hard to say, that sin was Imputed to Christ only in the 
effects, for unless our sin, as it was fundamentum poenae, was Imputed to him, unless 
it was so far Imputed, as to render his sufferings punishments, his sufferings were not 
penal, and if not penal, sin was not at all imputed to him.”

108   Davenant, Determinationes, 44: “Nam Justitia nunquam infert vindictam poenae, nisi 
cum intuitu ad reatum culpae.” Hij beroept zich op een uitspraak van Aquinas: “Divi-
nae justitiae aperte repugnat, ut aliquis obligetur ad poenam, qui culpam non habet”; 
ibid., 10, verwijzend naar In II Sententiarum Dist. 30 qu. 1 art. 2.
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zonde en straf (zie hoofdstuk 4).109 Schuld wordt gedefinieerd als de plicht 
straf te ondergaan: “Schuld is de verplichting van de zondaar om de recht-
vaardige straf te ondergaan vanwege nalatigheid.”110 Zoals uiteengezet in § 
4.2.1. omvat de schuld zelf twee aspecten: de potentiële en de actuele schuld. 
De potentiële schuld is de strafwaardigheid van de overtreding, terwijl de 
actuele schuld de rechterlijke veroordeling tot straf inhoudt. 

Voor de definitie van straf houdt dit in dat er geen straf kan zijn als er 
geen schuld is.111 Iemand moet tenminste de actuele schuld ‘hebben’ of 
‘bezitten’, wil er sprake kunnen zijn van rechtvaardige straf, of zelfs van 
straf überhaupt. Het is dan ook, aldus veel gereformeerde theologen, per 
definitie onmogelijk een onschuldige te straffen. Ames werpt de vraag op 
of strafoefening kan plaatsvinden jegens iemand die geen schuld heeft en 
beantwoordt deze ontkennend: straf kan niet plaatsvinden als er geen 
schuld is als een aansporende of verdienende oorzaak.112 Op dit punt 
nemen veel gereformeerden dan ook afstand van de visie van Grotius, die 
immers in De Satisfactione stelt dat onschuldigen wel degelijk kunnen 
worden gestraft. Kinderen kunnen, aldus veel gereformeerde theologen, 
wel de gevolgen ondervinden van de misdaden van hun ouders, en onder-
danen de gevolgen van het verkeerde gedrag van de koning, maar dat lij-
den kan niet in eigenlijke zin als straf worden opgevat, aldus Ames.113

Grotius omschrijft dus straf in ruime zin als het ondergaan van iets 
kwaads vanwege het verrichten van iets kwaads. Hij legt daarmee wel een 
bepaald verband tussen zonde en straf, maar laat het concept van  
de schuld achterwege. In zijn optiek kan straf onder bepaalde voorwaarden 

109   Ten onrechte stelt Schaede dat volgens Calvijn Christus wel de straf maar niet de 
schuld zou hebben overgenomen (verwijzend naar Calvijn, CO 37:258–260 [Jes. 
53:6]). De misvatting komt voort uit het feit dat Schaede culpa vertaalt met Schuld, 
terwijl culpa ziet op de zondige handeling; zie Schaede, Stellvertretung, 379: “Von 
Schuld (culpa) sei – und bleibe (!) – Christus ganz frei. Es könne also schwerlich 
behauptet werden, er habe mit der Strafe auch die Schuld des Menschen übernom-
men.”

110   Ames, Medulla, 57 (1.12.1): “Reatus est obligatio peccatoris ad poenam justam susti-
nendam propter culpam.” Vgl. Bavinck, Gereformeerde dogmatiek, 3:151: “obligatio 
ad poenam justam sustinendam, subjectio peccatoris ad poenam”; zie ook Owen, 
Works, 5:199: “Guilt, in the Scripture, is the respect of sin unto the sanction of the law, 
whereby the sinner becomes obnoxious unto punishment.”

111   Owen, Works, 5:199: “And where there is not this ‘reatus culpae’ there can be no 
‘poena,’ no punishment properly so called; for ‘poena’ is ‘vindicta noxae,’ the revenge 
due to sin.”

112   Ames, De Conscientia, 264–265 (5.3.8). Zie echter ook noot 77 en 129 voor een 
andere mening.

113   Ibid., 265 (5.3.9–12). Dezelfde visie heeft overigens ook Crellius, Ad librum Grotii, 
243.
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(bijvoorbeeld als degene die wordt gestraft, gewillig is) worden overgedragen 
op een onschuldige, zonder dat dit de strafoefening onrechtvaardig zou 
maken, en bovendien ook zonder dat deze overdracht aan de toebrenging 
van leed het karakter van straf zou ontnemen. Veel gereformeerde theologen 
weerspreken dit. In hun optiek kan er alleen over de zonde als verdienende 
oorzaak van de straf worden gesproken, als daarbij tevens gebruik wordt 
gemaakt van het concept van schuld. Wat dit inhoudt voor de strafoverdracht, 
komt in de volgende paragraaf uitvoeriger aan de orde (§ 6.4.2.).

Er is nog een belangrijk punt waarop men de visie van Grotius op straf 
bekritiseert: hij stelt dat strafuitoefening alleen gerechtvaardigd is als 
daardoor het welzijn van de gemeenschap wordt bevorderd.114 De legiti-
matie van de straf ligt voor Grotius niet in de timoria (omwille van degene 
die straft), evenmin in nouthesia (de verbetering van degene die wordt 
gestraft), maar in de paradeigma (een voorbeeld voor anderen). Hierin 
verschillen de gereformeerde theologen met Grotius van mening. John 
Owen stelt dat de timoria Gods handelen werkelijk tot strafoefening 
maakt: evenals Crellius stelt hij dat de vindicta noxae essentieel is om van 
straf te kunnen spreken.115 God handhaaft niet alleen de orde van het 
universum, maar ook de wetten, aldus Allinga.116

Huber heeft expliciet kritiek op Grotius’ ruime definitie van straf. Het 
eigene van straf is volgens Huber dat het wraakoefening over de zonde is 
(vindicta peccati). Grotius past echter, aldus Huber, het begrip straf ook 
toe voor die gevallen waar het oogmerk de correctie is van de overtreder 
(waarmee Huber doelt op de nouthesia) of een voorbeeld voor anderen 
(straf als paradeigma). Maar in de leer van de voldoening mag naar 
Hubers overtuiging alleen de betekenis van straf in de eerste en eigenlijke 
vorm worden gebuikt.117 Strafoefening om een voorbeeld te stellen geldt 
niet voor de voldoening van Christus, zo zegt Owen: hoe zouden over-

114   Zie het slot van § 6.3.1.
115   Owen, Works, 12:439,443: “Go we along to the peculiar description of punishment 

properly so called, as managed by God, it is ‘vindicta noxae’” (12:443); Allinga, Vol-
doeninge tegen de Socinianen, 79–80. Voor Crellius, zie noot 42 en 69-70.

116   Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 84–85.
117   Huber, de jure civitatis, 130: “Verum haec res pendet a significatione Poenae latiori et 

stricta. Nam proprie poena est, vindicta peccati, quo sensu mors fidelium non est 
poena, sed transitus ad vitam meliorem. Sed poena etiam exigitur ab eo qui vindic-
tam non vult, ad emendationem atque ad exemplum, ut alibi dictum et dicendum est. 
Hoc sensu mors fidelium omnesque eorum adflictiones etiamnum poenae sunt. In 
satisfactionis autem doctrina prior et stricta poenae Significatio sola usum habet, 
eamque mors Christi sine dubio consumpsit. Emendationis et exempli poenae ad 
satisfactionem non pertinent.” Voor de visie van Grotius op kolasis, timoria en 
paradeigma, zie noot 63 en 64.
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treders Hem tot een paradeigma kunnen nemen, als Hijzelf iemand is 
geweest die nooit overtreden heeft?118 Ook in het geval van nouthesia is er 
volgens Owen geen sprake van straf in strikte en eigenlijke zin.119

Anders dan Grotius die de consequentialistische theorie van straf 
voorstaat, verdedigen veel gereformeerde theologen de retributieve theo-
rie (zonder overigens alle consequentialistische aspecten af te wijzen; zij 
funderen de noodzaak van de straf immers mede in de goede uitwerking 
daarvan op de maatschappij).120 Zonden moeten worden gestraft van-
wege hun immorele karakter. Zelfs geldt dat er bij veel gereformeerde 
theologen sprake is van wat Lehtonen aanduidt als positief of maximaal 
retributivisme. In het negatieve of minimale retributivisme is strafuitoe-
fening gerechtvaardigd vanwege de aanwezige schuld (er mág worden 
gestraft), maar in het positieve retributivisme is het bovendien, behalve 
gerechtvaardigd, ook noodzakelijk om te straffen (er móet worden 
gestraft). In het eerste geval is straf een noodzakelijke voorwaarde, in het 
tweede bovendien ook een voldoende voorwaarde voor strafuitoefe-
ning.121 Dit laatste is de overtuiging van veel gereformeerde theologen; zij 
stellen immers niet alleen dat God het recht heeft soms de zonden te 
straffen, maar ook metterdaad alle zonden zal straffen, zoals in § 5.6. over 
de noodzaak van de voldoening aan de orde is gekomen.

6.4.2. Gereformeerde theologen over plaatsvervangende straf
De eigenlijke controverse met de socinianen betreft uiteraard niet een-
voudigweg de vraag naar de definitie van straf, maar gaat vooral over de 
vraag naar de overdraagbaarheid van straf. Zowel de socinianen als Gro-
tius erkennen dat straf onder bepaalde voorwaarden overdraagbaar is. 
Crellius stelt dat de straf voor een bepaald misdrijf aan iemand anders 
dan de dader zelf mag worden voltrokken indien die ander zelf ook een 
schuldige is.122 Maar volgens de socinianen is het onmogelijk dat een 

118   Owen, Works, 12:442: “Was he [Christ] paradeigma, punished for example, to be 
made an example to others that they might not offend; for what can offenders learn 
from the punishment of one who never offended?”

119   Ibid., 12:437.
120   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 281: “De gansche Gemeinschap is daer aen 

gelegen / dat het Recht en goede ordre daer onderhouden werde; en zoo dient de 
straffe eigentlik tot gemeine nuttigheid der ganscher Gemeinschap / om dat Recht en 
goede ordre te onderhouden en na gelegentheid te herstellen.”

121   Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 16. Oliver Crisp duidt positief retributiv-
isme aan als the strong divine justice claim, Crisp, “Divine Retribution”, 37.

122   Crellius, Ad librum Grotii, 241: “Fieri autem potest, ut quis ob aliena peccata juste punia-
tur, quia ipse quoque peccarit, et sic poenam fuerit commeritus, praesertim si eorum 
ipsorum delictorum, quae aliena dicuntur, et ob quae punitur, fuerit particeps.”
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onschuldige wordt gestraft: slechts schuldige mensen kunnen (rechtvaar-
dig) worden gestraft. God mag een onschuldige leed berokkenen, maar 
dat mag niet als straf worden aangeduid. Grotius daarentegen betoogt dat 
straf ook op een onschuldige kan en mag worden overgedragen (zie  
§ 6.3.1.). Hij acht die situatie aanwezig in de dood van Christus, die als 
een onschuldige plaatsvervangende straf ondergaan heeft.

Onder gereformeerde theologen wijzen de meesten de gedachte af dat 
God vrijelijk zou mogen doen lijden, hoewel enkelen het verdedigen.123 
Volgens De Witte is de visie van de socinianen onrechtvaardig. In Soci-
nus’ optiek is het geoorloofd als een koning zijn zoon een gruwelijke 
dood aandoet (als lijden, niet als straf), als die dood maar goede gevolgen 
heeft. Zo handelt God jegens zijn Zoon en bewerkstelligt door diens dood 
talrijke goede gevolgen.124 Maar De Witte vindt dat een dergelijke conse-
quentialistische handeling niet als rechtvaardig mag worden aangemerkt:

Komt het met de reden wel over een / dat yemandt zijnen eygenen 
onnozelen zoone eene vervloeckte pijninge en schandelicke doodt 
zoude aendoen / zonder aen-merckinge van eenige zonde / als zijnde 
de verdienende oorzaecke des zelven lijdens; maer alleen om andere 
van hare booze stucken af te trecken / haer een schrick aen te jagen/ 
haer van de eeuwige geluckzaligheyt te verzeeckeren / by aldien zy in 
’t toe-komende haren schuldighen plicht wel betrachten zouden / en 
haer vervolgens niet alleen van straffen vry te stellen / maer oock het 
eeuwige heyl toe te brengen? Sal dit doen rechtveerdigheyt zijn/ en uyt 
ons gevoelen de grootste tyrannye volgen?125

Ook de opvatting van Grotius dat een onschuldige kan worden gestraft, 
wijst men af. Als de straf zou worden overgedragen op een onschuldige 
houdt dat lijden namelijk op straf te zijn.126 Een plaatsvervangende straf 
moet dus zowel een straf zijn alsook een rechtvaardige straf.127 

123   Twisse bijvoorbeeld stelt dat God de vrijheid heeft onschuldige schepselen aan eeu-
wigdurende ellende bloot te stellen, maar Owen, Voetius, Hoornbeek en anderen 
bestrijden Twisse’ visie. Zie Twisse, Vindiciae gratiae, 253; Burgess, Doctrine of Justi-
fication, 1:31; Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:529.

124   Socinus, De Servatore, 300 (3.10); zie ook bij noot 33.
125   De Witte, Wederlegginge, 2:228.
126   Ferguson, The Interest of Reason in Religion, 410: “’Tis a thing utterly unintelligible 

how Christ could be made sin for us, and have our punishment transferred to him, 
without a previous imputation of Sin, and the derivation of its Guilt upon him.”

127   De Witte, Wederlegginge, 2:222a.
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Evenals de socinianen stellen veel gereformeerde theologen dat straf 
slechts overdraagbaar als degene die wordt gestraft, zelf schuldig is. Zij 
gaan bovendien nog een stap verder dan de socinianen: degene die plaats-
vervangend wordt gestraft, moet niet zozeer in algemene zin schuldig 
zijn, maar moet schuldig zijn aan precies die overtreding waarvoor hij 
wordt gestraft.128 Kinderen kunnen dus wel lijden onder de zonden van 
hun ouders, maar er niet voor worden gestraft.129 De relatie tussen schuld 
en straf geldt ook voor Christus; slechts als Hij schuldig is aan de zonden 
waarvoor Hij wordt gestraft, is er sprake van (rechtvaardige) straf. Omdat 
het echter niet zijn eigen overtredingen zijn, moet Hem de schuld van 
anderen worden meegedeeld. En deze mededeling is slechts mogelijk en 
vindt plaats als de overtreding van de ander wordt toegerekend. 

Christus kan dus alleen dan plaatsvervangend worden gestraft, als aan 
Hem de schuld van de overtredingen van de gelovigen door toerekening 
is meegedeeld. Er is een onlosmakelijke band tussen schuld en straf: de 
straf wordt van de gelovigen weggenomen, omdat de schuld is weggeno-
men (remissa culpa, remittitur poena).130 Zonder toerekening van de 
schuld zou het niet alleen onrechtvaardig zijn indien Christus plaatsver-
vangend wordt gestraft, maar zou het zelfs een onmogelijkheid zijn. 
Christus is daarom, aldus Owen, weliswaar niet de grootste zondaar maar 
wel de grootste schuldenaar.131 En De Witte stelt:

Dit lijden nu van Christus […] heeft het opzicht van straffe ghehad uyt 
onze zonden / die hem als onze borghe waren toe-gherekent / en hy 
op zich genomen heeft […]. Ja als yemand eens anders zonden 
toe-gherekend worden (het welcke de Socinianen bekennen dat wel 
zonder onrechtveerdigheyt gheschieden kan) die worden hem altijd 
toe-gherekent voor zoo veel / of ten welcke deele hy niet schuldigh en 
is: anders waren het zijn eygene zonden. Derhalven mach-men gheen-
zins dencken dat de straffen Christo op-geleyd / onrechtveerdigh zijn 
geweest / om dat hy wegens zich zelven niet schuldigh was.132 

128   Ames, Medulla, 59 (1.12.14): “Poena igitur proprie dicta non habet locum, nisi in 
creaturis intelIigentibus, in quibus etiam peccatum reperitur.”

129   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 79. Overigens zijn er ook theologen die stellen 
dat kinderen wel kunnen worden gestraft voor de zonden van hun ouders: Owen, 
Works, 1:354–355; Edwards, Paraselene Dismantled, 122–123. In deze gevallen gaat 
het echter om schuldige kinderen.

130   Aldus Watson, Body of Divinity, 806.
131   Owen, Works, 5:200. 
132   De Witte, Wederlegginge, 2:222b–223a. 
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Het gebruik van het concept van de toerekening waarborgt volgens 
Owen, Essenius, De Witte en anderen aldus twee zaken: ten eerste dat de 
dood van Christus geen lijden in algemene zin is geweest maar een straf; 
en ten tweede dat deze plaatsvervangende straf rechtvaardig was.

Deze visie op straf maakt het volgens de aanhangers ervan onmogelijk 
dat gelovigen nog straf in eigenlijke zin zouden kunnen ondergaan. God 
straft de zonden eenmaal en als Hij de zonden der gelovigen in Christus 
heeft gestraft, zullen zijzelf daar beslist niet meer voor worden gestraft. 
Leydecker stelt dat Christus “door sijn dood alle sonden en straffen te 
gelijk weggenomen” en “al het strafbare van de sonde weg genoomen / en 
de gansche nature desselfs veranderd” heeft.133 De gedachte dat God wel 
van de schuld zou kunnen bevrijden maar niet van de (tijdelijke) straf, is 
een opvatting die men als een rooms-katholieke en een arminiaanse dwa-
ling afkeurt.134

Het is daarom onder gereformeerde theologen gebruikelijk te onder-
scheiden tussen Gods straf en Gods ongenoegen: God straft de gelovigen 
niet als een rechter, maar Hij tuchtigt hen wel als een liefhebbende 

133   Leydecker, Verborgentheid, 298. Zie ook Zanchi, De Religione Christiana, 492–495; 
Ursinus, Corpus Catecheticarum Explicationum, 261 (qu. 43); Damman, Eenicheyt, 
63; Maccovius, Distinctiones, 196–197; Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:31; Bur-
gess, Doctrine of Justification, 1:29,109; Owen, Works, 10:273; Hopkins, Works of 
Hopkins, 2:339–340; De Witte, Catechizatie over Catechismus, 404; Turrettini, Institu-
tio, 2:507 (14.14.26). Volgens Garry Williams wijst Davenant het “double payment 
argument” af, omdat het zou strijden met zijn hypothetisch universalisme: Williams, 
“Double Payment”, 509; verwijzend naar Davenant, Dissertationes duae, 26. Echter, in 
Davenant, Determinationes, 44 gebruikt ook Davenant exact dit argument: “Si igitur 
Deus a Christi membris exigeret satisfactionem quam in suo Capite Christo ad ulti-
mum usque quadrantem persolverunt, bis vindicaret in id ipsum, atque manifesta 
injuria afficeret tam Redemptorem, quam redemptos.” Hetzelfde geldt voor Sibbes, 
eveneens een voorstander van hypothetisch universalisme; zie Sibbes, Works, 
4:34,501. Over de vraag of zonden tweemaal worden gestraft, zie ook Aquinas, 
Summa Theologiae, 5:65 (Supplementum, q.13 a.2 ad quartum).

134   De opvatting dat iemand bevrijd zou kunnen worden van de schuld maar toch de 
straf dient te ondergaan, ligt ten grondslag aan het rooms-katholieke onderscheid 
tussen reatus culpae en reatus poenae, vgl. De Maldonado, In evangelistas, 717: 
“Remissa culpa saepe remanet poena”. Zie over deze distinctie tevens Crisp, Divinity 
and Humanity, 99–100. De onderscheiding wordt door veel gereformeerde theologen 
nadrukkelijk afgewezen; zie bijvoorbeeld Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:105; 
Burgess, Doctrine of Justification, 1:29; Owen, Works, 5:199; Williams, “Man Made 
Righteous”, 4:94. Voor andere kritische gereformeerde auteurs, zie Heppe, Dogmatik, 
264–265. Burgess ontleent de bewering dat het ook een arminiaanse visie is, aan het 
verwijt aan Arminius’ adres (articuli xxxi, art. 9) en diens respons op de beschuldi-
ging; zie Arminius, Opera, 146–148; Arminius, Works of Arminius, 1:766–770; Bur-
gess, Doctrine of Justification, 1:110.
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vader.135 Een rechter beveelt een hand af te hakken als een straf, maar een 
arts of een vader gebieden hetzelfde omwille van de genezing van de pati-
ent en tot behoud van het lichaam.136 Gods ongenoegen dat meeklinkt in 
het lijden dat gelovigen soms moeten ondergaan, heeft in deze optiek 
geen retributief maar een consequentialistisch karakter: God handelt zo 
met hen om hen tot bekering en heiliging te brengen, niet om hen te 
straffen.137

Hoewel gereformeerde theologen veel waardering hebben voor Gro-
tius’ kritiek op Socinus, vinden ze toch dat hij uiteindelijk te veel met hem 
meegaat. Het verschil tussen Grotius en Socinus is immers uiteindelijk 
slechts een verschil in woordgebruik: wat Socinus lijden (afflictio) noemt, 
dat noemt Grotius straf (poena), omdat volgens Grotius ook een onschul-
dige mag en kan worden gestraft, en beiden beschouwen de dood van 
Christus gerechtvaardigd vanwege zuiver consequentialistische overwe-
gingen.138 Het geringe verschil komt goed naar voren bij latere arminia-
nen, zoals Curcellaeus en Limborch.139 Volgens hen mag de dood van 
Christus weliswaar een plaatsvervangende straf worden genoemd, maar  
is het eigenlijk leed (miseria) die hij in plaats van een straf gedragen 
heeft.140 

135   Rutherford, Exercitationes apologeticae, 47; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 74,96–
97. Burgess, Doctrine of Justification, 1:13,30,51; Charnock, Works, 5:440 spreken over God 
als een een paternus judex. Socinus bestrijdt overigens de opvatting dat Christus zou zijn 
gestorven met het doel “Godt uyt een vertoornde en strengen Richter ons tot een gunstigen 
en goedertieren Vader [te] maecken”, geciteerd bij De Witte, Wederlegginge, 2:70a.

136   Charnock, Works, 5:347.
137   Perkins, “Creede of the Apostles”, 377; Perkins, “Estate of Damnation or Grace”, 577.
138   Crellius zelf suggereert dat het verschilpunt tussen hem en Grotius niet meer betreft 

dan een definitiekwestie, zie noot 70.
139   Vergelijk Witsius, DOF, 168 (2.5.1): “… Curcellaeus, Socinum Magistrum secutus…”; 

over Limborch, Williams, “End to Discord”, 5:54–55. Ook anderen wijzen op de 
sociniaanse tendenzen bij Curcellaeus en Limborch, Stillingfleet, “Two Discourses”, 
3:238; Lobb, Defence of the Report, 52.

140   Limborch, Theologia Christiana, 2:271 (3.22.2): “Quaeres: Quodnam sit illud malum, quod 
Christus loco nostro sustinuit? An sit paena, quam nos peccatis nostris meriti eramus? 
Resp. Poenam eandem, quam nos peccatis nostris meriti eramus, Dominum nostrum non 
tulisse, jam ante ostendimus; non enim tulit mortem aeternam. Sed tulit miseriam gravem 
et mortem cruentam nostro loco; quae fuit vice paenae a nobis iuste sustinenda. […] pae-
nam vicarium, […] hoc est afflictionem, quae paenae vicem sustinuit, in se suscepit.” Zie 
ook de verwijzing naar deze passage bij Lobb, Defence of the Report, 53–54, die tevens 
verwijst naar Courcelles, “Institutio”, 300 (5.19.14–15). Tevens Cunningham, Historical 
Theology, 2:309. Volgens Foster, de vertaler van Grotius’ De Satisfactione, geldt dit reeds 
voor Grotius: Foster, “Translator’s Notes”, 260: “Strictly speaking, in Grotius’s view, he 
was not punished at all, but his affliction is substituted for our punishment.”
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Hoornbeek stelt dat de latere arminianen veel meer van Arminius zijn 
afgeweken dan Arminius van de gereformeerden.141

6.4.3. Gereformeerde theologen over vergeving
Op diverse manieren is reeds duidelijk geworden dat de opvatting over 
straf invloed heeft op de opvatting over vergeving. Volgens Socinus, die 
zowel het recht om te straffen als het recht om te vergeven, beschouwt als 
rechten die aan een eigenaar of schuldenaar toekomen, sluiten straf en 
vergeving elkaar uit. Voor Grotius behoren beide rechten echter tot een 
regeerder, en bestaat vergeving in ongestraftheid (impunitas). Veel gere-
formeerde theologen volgen Grotius in die gedachte: niet alleen het straf-
fen maar ook het vergeven is een daad van God, die Hij als regeerder 
verricht.142 Er is dus onderscheid tussen civielrechtelijke en strafrechte-
lijke vergeving.

Evenals Grotius stellen zij dat Gods inwilliging dat Christus plaatsver-
vangend straf zou ondergaan, een daad van aanvaarding (acceptatio) is. 
Kenmerkend voor voldoening is daarom dat het een weigerbare betaling 
(satisfactio recusabilis) is.143 Wanneer God aanvaardt dat de straf plaats-
vervangend wordt ondergaan door een borg, is die inwilliging een daad 
van goedheid en genade.144 Als de misdadiger ontslag krijgt omdat een 
borg zijn plaats inneemt, is dat ten aanzien van de misdadiger een daad 
van vergeving.145 Op deze wijze “komt in de voldoening te zamen barm-

141   Hoornbeek, Nieuwigheden, 200.
142   Essenius, Triumphus crucis, 391: “Punitio autem rectoris est, quemadmodum et poe-

nae remissio; eadem enim utriusque potestas est.” Zie ook Essenius, Verlossinge door 
voldoeninge, 263–285; Watson, Body of Divinity, 805: “… ‘tis only God’s Prerogative 
Royal to forgive sin.”

143   Essenius, Triumphus crucis, 340,523: “Satisfactio stricte sumta est solutio recusabilis” 
(340). Ball, Covenant of Grace, 290; Leydecker, Synopsis, 285: “At satisfactio solutioni 
stricte dictae contradistinguitur, eaque idem quod debetur, non datur, sed qui aliud, quam 
erat in obligatione […]. Itaque ipso facto non liberat; sed necesse est aliquem actum inter-
cedere Creditoris, aut Rectoris, ut accipiatur, cum esset stricto jure recusabilis; isque actus 
recte et usitate Remissio appellatur: eo enim solvitur obligatio, quae stricto jure attendi 
poterat.” Zie ook Leydecker, Verborgentheid, 304–305. Ook Baxter ziet voldoening als 
solutio recusabilis, aldus Boersma, A Hot Pepper Corn, 249, verwijzend naar Baxter, Apho-
rismes of Justification, 1:169; 2:138,142,149. Vgl. ook Goodwin, Works, 5:31.

144   Leydecker, Verborgentheid, 304: “Want een crediteur of Regter en behoeft sulcken 
voldoeninge voor betalinge niet aan te nemen; hy kanze verwerpen; so hyze nogtans 
opneemt, ’t is goedheid en genade.”

145   Ibid.: “… so [de Regter] een borge aan nam / en den misdadiger daarom ontsloeg /  
’t zou goedheyd en te gelijk na de strengen eysch van de wet, vergevinge zijn / ten 
aanzien van dien misdadiger; om dat hy uyt genade ontslagen werd / van die verbin-
tenis waar door hy in eygen persoon gestraft moest werden.” Leydecker, Synopsis, 
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hartigheid en rechtvaardigheid, voldoening en vergeving. Zoo is het in 
Christus.”146

Toch wijzen velen Grotius’ definitie van vergeving als impunitas af – 
niet omdat vergeving geen ongestraftheid inhoudt, maar omdat er in de 
vergeving meer gebeurt dan alleen het achterwege laten van de straf. 
Ongestraftheid is niet identiek aan de vergeving zelf, maar is een gevolg 
van vergeving.147 Anthony Burgess benadrukt dat vergeven niet hetzelfde 
is als afzien van straffen: het is niet voldoende als de straf achterwege 
wordt gelaten maar ze moet werkelijk worden kwijtgescholden. Soms 
verzuimt een rechter te straffen uit angst, of zijn er andere manieren 
waardoor wordt verhinderd dat het recht zijn loop heeft. In die situatie is 
er weliswaar sprake van ongestraftheid, maar niet van vergeving.148 Ver-
geving is niet alleen ablativa mali maar ook collativa boni, aldus Bur-
gess.149 De algemene betekenis van aphièmi is weliswaar wegzenden, maar 
gewoonlijk wordt het woord gebruikt voor het vrijspreken van degenen 
die aangeklaagd zijn als schuldigen. Burgess weerspreekt dan ook Gro-
tius’ opvatting over aphièmi; de connotatie van losmaken, die in aphièmi 
aanwezig is, ziet niet zozeer op Gods handeling maar op de ervaring van 
de zondaar: het is alsof zijn geweten van knellende banden wordt 
bevrijd.150 Ook Leydecker uit kritiek op de omschrijving die Grotius van 
aphièmi geeft.151

Zowel vermeld in § 1.4.2. is het gebruikelijk vergeving aan te duiden 
als de niet-toerekening van de zonden (non-imputatio peccatorum). Ook 
Grotius en veel gereformeerde theologen hanteren deze omschrijving.152 

285: “… isque actus recte et usitate Remissio appellatur: eo enim solvitur obligatio, 
quae stricto jure attendi poterat.” Evenzo Ball, Covenant of Grace, 290; Baxter, Univer-
sal Redemption, 85; Watson, Body of Divinity, 806.

146   À Brakel, Redelijke Godsdienst, 383–384 (1.17.1).
147   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 341.
148   Burgess, Doctrine of Justification, 1:153–154.
149   Ibid., 1:155.
150   Ibid., 1:150: “Therefore howsoever Grotius thinks the word to remit to [be] a Meta-

phor from those who part with, or leave a thing that they might retain, yet it seemeth 
rather to be taken from releasing of debts, and loosening of bonds, in which the 
confidence of a sinner was tied, being bound to answer it at the tribunal of God.” Zie 
ook de bespreking van aphienai bij Essenius, Triumphus crucis, 517–518; Essenius, 
Verlossinge door voldoeninge, 326–328.

151   Leydecker, Synopsis, 286: “Hinc erravit [Grotius] vehementer, ubi putavit Christum 
nos liberasse praestando non illud, quod toti debito, secundum legis rigorem aequale 
foret, sed aliquid pretii dando, quo Deus Pater contentus fuerit; quique adeo reliquum 
remiserit sine expletione, quod fit aphienai i.e. missum facere.”

152   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 96; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 214–217: “Non 
imputare autem peccata et remittere idem valent.” Charnock, Works, 5:437 ontleent de 
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Er is echter een belangrijk verschil: in de visie van de laatstgenoemden 
worden de zonden niet aan de zondaar toegerekend omdat zij wel aan 
Christus worden toegerekend. Vanwege de wetshandhaving worden alle 
zonden te allen tijde aan iemand toegerekend – hetzij aan de zondaar zelf, 
hetzij aan de borg Jezus Christus. Geen enkele zonde blijft dus onge-
straft.153 In de visie van Grotius daarentegen houdt vergeving in dat in dat 
geval de betreffende zonden aan niemand worden toegerekend – niet aan 
de zondaar maar evenmin aan de borg. Het verschil in opvatting over de 
noodzaak van de wetshandhaving werkt dus door in de visie op de verge-
ving. 

Voor Burgess, Brakel en anderen is de non-imputatio peccatorum 
zodoende een uitspraak die nadere specificatie vraagt: de zonden worden 
slechts niet aan de zondaar zelf toegerekend, wel echter aan de borg.154 De 
vergeving heeft, met andere woorden, voor Grotius betrekking op de 
zonde, maar voor de genoemde gereformeerde theologen op de zondaar: 
vergeving houdt volgens hen niet in dat de zonde ongestraft blijft, maar 
de (gelovige) zondaar.155 In impersonele zin worden alle zonden gestraft,  
 
 

stelling “peccatum remitti non aliud est quam non imputari ad poenam” aan de mid-
deleeuwse theoloog Durandus (c.1230-1296), wiens definitie van vergeving als 
non-imputatio brede navolging heeft gekregen; Durandus, In sententias, 655 (lib. 4. 
dist. 1. q. 7, § 11). Zie ook Davenant, “De Justitia”, 224; Davenant, Determinationes, 
10, verwijzend naar Durandus, In sententias, 417 (lib. 2. dist. 32. q. 1, § 5). Zie voor de 
definitie van vergeving als non-imputatio tevens Charnock, Works, 3:339: “‘Not 
imputing sin’ and ‘forgiving sin’ are the same thing.” Pareus, Ad Romanos, 313–314; 
Essenius, Triumphus crucis, 195; Poole, Synopsis, 961 (1 Tim. 1:12); Baxter, Methodus, 
3:41; Watson, Body of Divinity, 804. Kritiek op de identificatie van vergeving en 
niet-toerekening is te vinden bij Vázquez, In Primam Secundae Thomae Tomus 
Secundus, 444 (202.5.35–36). 

153   Maccovius, “Theologia Quaestionum”, 31, De iustitia puniente: “Annon Deus peccata 
dimittit impunita? Resp. Non, vid. Exod. 34.4.7, Num. 14.18, Deut. 29.20, Nah. 1.13.” 

154   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 229: “Op de selvige maniere wordt 2. Cor. 5 v. 
19. gesproken van de niet-toerekening der zonden, niet enkelik; maer wegens de Ver-
zoeninge in Christo.” Essenius, Triumphus crucis, 197: “Nec absolute dixit Apostolus, 
Deum non imputare peccata; sed non imputare eis, hoc est, peccatoribus.” Vgl. Ursi-
nus, Corpus Catecheticarum Explicationum, 353: “Pugnat cum justitia Dei, peccatum 
non punire simpliciter, hoc est, nec in peccante, nec in alio, qui pro peccante poenam 
subeat.”

155   Owen, Works, 10:269,475: “Remission, then, excludes not a full satisfaction by the 
solution of the very thing in the obligation, but only the solution or satisfaction by 
him to whom pardon and remission are granted.” Zie tevens ibid., 10:446. Vgl. True-
man, John Owen, 115–117. Evenzo Leydecker, Verborgentheid, 304. 
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maar niet in personele zin, aldus Turrettini.156 Johannes Maccovius (1588-
1644) brengt dat als volgt onder woorden:

Gods gerechtigheid verhoudt zich op een bepaalde wijze tot de zon-
daar en op een andere wijze tot de zonde. Want de relatie tot de zon-
daar is bijkomstig […] zodanig dat Hij jegens hem kan handelen zoals 
Hij wil: hetzij hem te straffen in eigen persoon hetzij in de borg Chris-
tus. Maar de zonde kan Hij niet anders dan straffen, hetzij in de zon-
daar hetzij in de borg Christus.157

De vergeving der zonden heeft zodoende voor veel gereformeerden een 
zeer nauwkeurig omschreven betekenis: het is de opheffing van de actuele 
schuld (reatus actualis), ofwel de verplichting tot straf, vanwege de over-
dracht daarvan op Christus. In § 4.2.1. is ter sprake geweest dat zij de 
schuld van de zonde in twee aspecten onderscheiden: de potentiële en de 
actuele schuld. De eerste is de strafwaardigheid van elke zonde, de tweede 
is de verordinering (door de uitspraak van een rechter) tot de uitvoering 
van de straf. Het is dit laatste aspect dat in de vergeving der zonden wordt 
weggenomen.158 

Evenals Grotius expliciteren veel gereformeerde theologen dat er ver-
schil is tussen vergeving door God en vergeving door de naasten; maar  
zij omschrijven het onderscheid anders dan Grotius. Terwijl Grotius de 

156   Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 21 (1.40): “Peccatum quidem omne 
plectendum esse est ex Legis sanctione aeterna et immutabili, at peccatorem omnem 
non item; aliquando enim fit propter misericordiam et paternam clementiam ut dum 
punitur peccatum, subtrahatur peccator et a poena eximatur, unde poenam omni 
peccato deberi dicunt nonnulli impersonaliter, sed non personaliter.” Vergelijk ook 
Turrettini, Institutio, 456 (14.10.10): “Et hoc sensu dicitur a Theologis poenam omni 
peccato impersonaliter infligendam esse necessario; sed non statim personaliter omni 
peccatori.” Vgl. Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 362: “… the sin it self is wor-
thy of [punishment], but he is not; he was once worthy of it, but now he is no longer 
so.” 

157   Maccovius, “Theologia Quaestionum”, 31. De iustitia puniente: “Aliter se habet Justitia 
Dei circa peccatorem, aliter circa peccatum, nam circa peccatorem per accidens, non 
prout opponitur illi, quod dicitur per se, id est, fortuitum , sed ut opponitur ei quod 
est immediatum, dicitur alias kat’ allo Graecis; idcirco circa hoc agere potest, ut vult, 
vel punire in propria persona, vel in vade Christo; at vero peccatum non potest non 
punire in quocunque sit, seu in peccatore, seu in vade Christo.”

158   Burgess, Doctrine of Justification, 1:146: “Therefore that which continueth a man a 
sinner in Gods account, and is to be removed by remission, is that obligation to eter-
nall wrath appointed by God. […] … there is an obligation by Gods appointment to 
everlasting punishment, and when this is taken off, then is God said to forgive. […] 
God when he doth forgive, cancelleth this debt or obligation.”
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vergeving door mensen omschrijft als het besluit af te zien van het ver-
zoek om te straffen bij de overheid, duiden veel gereformeerde theologen 
het onderscheid als volgt: als God vergeeft, vergeeft Hij de schuld van de 
zonden, maar mensen kunnen slechts de gevolgen van de zonden verge-
ven. Maccovius stelt: “Als ons wordt gezegd onze naaste te vergeven, heeft 
dat geen betrekking op de schuld maar slechts op de schade of het onrecht 
dat ons door de zonde van de naaste is aangedaan.”159 Mensen vergeven 
zonden met betrekking tot het onrecht dat hun persoonlijk is aangedaan, 
maar God vergeeft met het oog op het welzijn van het universum, aldus 
Owen.160 In dezelfde zin schrijft ook Voetius:

Het ongelijck, voor soo veel als het een sonde is, en vergeeft de men-
sche niet, noch kan oock ’t selve niet vergeven, maer dat hanght alleen 
aen den Heere. Maer een mensche vergeeft sijnen naesten de veronge-
lijckinge, voor soo veel hy daer door is geinjurieert ende geledeert. 
Met een woort, hy vergeeft niet de sonde, maer de injurie, of het onge-
lijck, onrecht, spijt ende leet, dat hem door en van wegen die sonde is 
aengedaen.161 

Eerder bleek dat Grotius Gods handelingen van straffen en vergeven als 
collaterale handelingen ziet: de dood van Christus is geen oorzaak van de 
vergeving der zonde; de dood van Christus heeft slechts de zonden ver-
geeflijk gemaakt.162 Volgens de gereformeerde theologen is er echter wel 
een causale relatie tussen het offer van Christus en de vergeving. De straf 
van Christus is de oorzaak van de vergeving, en wel de verdienende oor-
zaak (causa meritoria).163 De toerekening is de oorzaak van de niet-toere-
kening. De vergeving die door de dood van Christus is bewerkstelligd, is 
dan ook geen conditionele vergeving, maar een feitelijke, onvoorwaarde-

159   Maccovius, Distinctiones, 190–191. Burgess stelt dat wij vergeven zonder vooraf-
gaande voldoening, God na voorafgaande voldoening, Burgess, Doctrine of Justifica-
tion, 2:278.

160   Owen, Works, 10:588: “I say, then, in the first place, that divine and human forgive-
ness are plainly of a different kind. The forgiveness of man only respects the hurt; the 
forgiveness of God respects the guilt. Man pardons sins so far as any particular hath 
been done himself; God pardons sin as the good of the universe is injured.” Vgl. Ley-
decker, Verborgentheid, 190; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 270; Watson, 
Body of Divinity, 805,828.

161   Voetius, Catechisatie, 1:565. Zie ook Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 436 
(33.9); De Witte, Wederlegginge, 1:54a; 2:219a.

162   Zie hiervoor bij noot 99.
163   Burgess, Doctrine of Justification, 1:21; Charnock, Works, 5:442; Owen, Works, 5:267; 

12:450. 
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lijke vergeving voor allen voor wie Hij de straf heeft ondergaan. Voetius 
wijst radicaal de optie af dat de vergeving der zonden zou kunnen bestaan 
in een soort wapenstilstand tussen God en mens, een tussentoestand tus-
sen straf en definitieve vergeving, een opschorting of uitstel (suspensio) 
van de volledige vergeving die pas zou plaatsvinden als aan extra voor-
waarden zou zijn voldaan.164

6.5. Straf en vergeving in de antinomiaanse discussie
De veelzijdige en complexe discussies over de relaties tussen toerekening, 
straf en vergeving werken door in de antinomiaanse discussie. In hoofd-
stuk 3 en 4 is helder geworden dat veel neonomianen de toerekening van 
de zonden zelf aan Christus afwijzen en slechts de toerekening of mede-
deling van de gevolgen van de zonden aan Hem willen erkennen: Chris-
tus heeft wel de straf van de zonden op zich genomen maar niet de schuld 
van de zonden. In deze paragraaf zal ter sprake komen hoe de visie op de 
toerekening de opvattingen van neonomianen en antinomianen over 
straf en vergeving bepaalt. Daarbij zal uitvoerige aandacht aan de positie 
van Baxter worden gegeven (§ 6.5.1.), omdat bij hem de meest directe 
invloed van Grotius te vinden is (zie § 2.4.3.). Vervolgens komt de visie 
van Daniel Williams aan de orde (§ 6.5.2.), gevolgd door de mening van 
de antinomianen (§ 6.5.3.). 

6.5.1. Baxter over straf en vergeving
Baxter spreekt herhaaldelijk en onomwonden uit dat zijn visie op toere-
kening, straf en vergeving vergaand gevormd is door Grotius’ De Satisfac-
tione, een geschrift dat hij (anders dan latere werken van Grotius) als 
orthodox beschouwt. De invloed blijkt zowel in Baxters visie op het 
eigene van straf, als in zijn opvattingen over vergeving. Volgens Baxter is 
wel de straf maar niet de schuld aan Christus meegedeeld.165 Toerekening 
houdt, zoals bleek in § 4.6.2., voor Baxter slechts de mededeling van de 
gevolgen in, niet van de zonden of gerechtigheid zelf.166

164   Van Asselt, “Voetius en Coccejus”, 44, verwijzend naar Voetius, Selectae Disputatio-
nes, 5:365. Het onderscheid tussen sub termino en sub conditione is hierbij van belang; 
zie daarvoor Van den Brink, “John Owen on Impetration and Application”.

165   Boersma, A Hot Pepper Corn, 236, verwijzend naar Baxter, Scripture Gospel Defended, 
2:10.

166   Zie ook zijn verwijt aan de antinomianen in Baxter, Scripture Gospel Defended, 2:11: 
“They feign Christ to have made such an Exchange with the Elect, as that having 
taken all their Sins, he hath given them all his Righteousness; not only the Fruit of it, 
but the Thing in itseIf.” Zie ook Baxter, Methodus, 3:41: “At ita Christo peccata nostra 
imputata fuerunt, viz. non qua peccata, sed qua rationes poenae ferendae.”
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Evenals Grotius maakt Baxter geen scherp en principieel onderscheid 
tussen lijden in algemene zin enerzijds, en straf anderzijds. Hij omschrijft 
straf in eigenlijke zin als een natuurlijk (fysiek) kwaad dat wordt uitgeoe-
fend vanwege een moreel kwaad.167 Als kinderen de kwalijke gevolgen 
van de zonden van hun ouders ondergaan, is dat ook een vorm van straf, 
aldus Baxter.168 Dat het lijden dat Christus is aangedaan door God als 
straf kan worden bestempeld, acht Baxter genoegzaam gegarandeerd op 
grond van twee overwegingen: ten eerste omdat dit lijden op Christus is 
gelegd vanwege de zonden der wereld; en ten tweede omdat God dit lij-
den heeft opgelegd in zijn hoedanigheid van regeerder.169 Het eerste punt 
verwoordt dat de zonden niet finale oorzaak (causa finalis) zijn (zoals 
Socinus stelt), maar bewegende oorzaak (causa impulsiva). Het tweede 
punt heeft uiteraard te maken met de overtuiging dat alleen een publiek 
persoon mag straffen. Evenmin als Grotius stelt Baxter dat retributie 
essentieel is voor straf.

Baxter onderscheidt de schuld (culpa) van de zonde en de straf op de 
zonde (poena): volgens hem heeft Christus wel de straf maar niet de 
schuld van de zonden op zich genomen. De schuld van de zonde blijft 
voor eeuwig op de zondaar zelf liggen, en wordt nooit aan Christus toe-
gerekend.170 Men kan weliswaar zeggen dat Christus de straf van de zon-
den heeft gedragen, maar dan wordt het woord straf niet in eigenlijke zin 
gebruikt, maar in analoge zin.171 Christus heeft wel in materiële zin de 
straf gedragen op de zonden, maar niet in formele zin.172 

Dit houdt in dat volgens Baxter ook onschuldige personen mogen 
worden gestraft. Ook bij Stillingfleet is de invloed van Baxter merkbaar, 
als hij stelt dat het soms beter is bepaalde zonden niet te straffen maar te 
vergeven, namelijk als dat laatste de gemeenschap beter dient.173

167   Baxter, Methodus, 3:38: “Poena proprie sic dicta est malum naturale ob malum 
morale inflictum. Materia est Afflictio, vel malum naturale inflictum. Forma est rela-
tio materiae ad causam promerentem.” Vgl. Baxter, Confession, 121: “A Natural Evil 
inflicted for a Moral Evil.” Voor een bespreking van Baxters visie op de definitie van 
straf, zie Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:403–405.

168   Baxter, Methodus, 3:38. Dezelfde opvatting (met een beroep op Grotius) is te vinden 
bij Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:286–287.

169   Baxter, Confession, 126: “It is not only affliction as such, but punishment as punish-
ment, that is necessary both to Gods great ends in governing the world [...] Meer 
affliction is no act of a Governor, as such, but punishment is.”

170   Baxter, Methodus, 3:41: “Sensu maxime proprio primario, id est, quoad Reatum cul-
pae, qua talis, peccatum nunquam Christo imputatum fuit, at ipsi peccatori semper 
imputabitur.”

171   Ibid., 3:38. Zie tevens Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:403.
172   Baxter, Universal Redemption, 23,49,91. Zie ook Lobb, Appeal to Bishop, 12.
173   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:248.
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Dat Baxter de toerekening van de zonden zelf afwijst, blijkt ook uit zijn 
opvatting over de vraag of gelovigen nog in eigen persoon kunnen worden 
gestraft.174 De mening van bijvoorbeeld Leydecker is, dat Christus’ straf 
heeft plaatsgevonden vanwege toerekening, en dat daarmee de schuld van 
de gelovigen zelf op Hem is overgebracht, zodat zijzelf niet meer voor die 
zonden kunnen worden gestraft.175 Maar die visie wijst Baxter af: als God in 
zijn hoedanigheid van regeerder kastijdingen toepast, hebben (ook in het 
geval dat het om gelovigen gaat) die kastijdingen het karakter van straf.176 
Kastijding is namelijk een categorie (species) van het algemenere begrip 
(genus) straf.177 De gedachte dat de gelovigen zelf niet meer worden gestraft 
omdat Christus voor hun zonden is gestraft, bestempelt Baxter als een anti-
nomiaanse misvatting.178 Herhaaldelijk werpt hij de vraag op of het niet 
onrechtvaardig is iemand te straffen voor wie Christus gestorven is en 
daarmee één zonde tweemaal te straffen. Zijn antwoord luidt telkens weer 
dat dit niet het geval is, omdat het niet om dezelfde straf gaat.179

Ook in Baxters opvatting over vergeving is de invloed van Grotius 
merkbaar: de vergeving van de zonden bestaat volgens hem in ongestraft-
heid (impunity).180 Baxter duidt de daad van vergeving vaak aan als een 
act van vergeten (oblivion).181 Daarmee geeft hij aan dat in zijn visie God 

174   Boersma, A Hot Pepper Corn, 125–127.
175   Zie noot 133. Over Baxters kritiek op het onderscheid tussen straf en kastijding, zie 

Packer, Redemption and Restoration, 355, verwijzend naar Baxter, Confession, 121.
176   Baxter, Confession, 122,164: “… all chastisements are punishments.” Boersma ver-

meldt de diverse critici van Baxter op dit punt in Boersma, A Hot Pepper Corn, 125–
129.

177   Baxter, Justifying Righteousness, 3:52; Baxter, Confession, 121. Baxter omschrijft straf 
hier als hetzij paradeigmatikè, of nouthetikè; evenmin als Grotius vermeldt hij de 
timoria als species van de straf.

178   Hij schrijft aan de antinomianen toe, Baxter, Confession, 164: “The afflictions of the 
Elect (say some) or Believers (say all) are not punishments at all.” Zie ook Baxter, Life 
of Faith, 325; Baxter, Scripture Gospel Defended, 2:4. Voor de visie van Owen, Turret-
tini en Leydecker over de mogelijkheid van een tweevoudige straf over dezelfde 
zonde, zie noot 133.

179   Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:47–48: “Is it not unjust to punish him that Christ 
died for, even one sin twice? Ans. No, Unless it were the same person that suffered, or 
the very same punishment that was due (and all that was due) were expected again.” 
Zie ook Baxter, Life of Faith, 325; Baxter, Practical Works, 4:869; Baxter, Paraphrase, 
(Annotations James 2); Baxter, Confession, 127. Voor dezelfde opvatting, zie Gibbon, 
“The Nature of Justification Opened”, 427. Voor Baxters waardering voor deze preek, 
zie Baxter, Justifying Righteousness, 1:23,47.

180   Baxter, Aphorismes of Justification, 43: “… God did dispense with his Law as to our 
impunity …”; Baxter, Confession, 40: “… pardon or impunity …”

181   Baxter, Universal Redemption, 32,108,201,257,394,472,473; Baxter, Life of Faith, 
105,152,308,326,566; Baxter, Scripture Gospel Defended, 16,17,21,40. Zie ook Brown 
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niet de zonden vergeeft door de schuld en straf op Christus over te bren-
gen, maar door voorbij te zien aan die zonden. Als God de zonden ver-
geeft, kan vergeving inderdaad worden beschouwd als niet-toerekening 
(non-Imputation); dit betekent echter niet dat de schuld van de zonde 
wordt weggenomen, maar slechts dat de causale verbinding tussen zonde 
en straf wordt doorbroken.182 De doorbreking van deze causale verbin-
ding is uiteraard niets anders dan dispensatio.

De visie van Baxter speelt ook na zijn dood (in 1690) nog een rol. Een 
groot deel van de kritiek van Lobb tegen het neonomianisme richt zich 
op Baxter, waarbij Lobb veronderstelt dat Williams’ visie identiek is aan 
die van Baxter.183 Een anonieme schrijver verdedigt Baxter tegen Lobbs 
bewering dat Baxter sociniaans is, en een aanzienlijk deel van zijn betoog 
gaat over de vraag wat de karakteristieken zijn van straf in eigenlijke 
zin.184

6.5.2. Williams over straf en vergeving
Daniel Williams hanteert, evenals overigens bijna alle gereformeerde 
theologen, Grotius’ onderscheid van rector en dominus (§ 5.7.3.). Hij 
benadrukt dat God als rector moet worden aangemerkt wanneer Hij 
straft.185 God handelde jegens Christus in diens dood niet met een daad 
van een soeverein jegens een onschuldige persoon, maar als regeerder 
strafte God Hem vanwege de zonden der gelovigen.186 De noodzaak om 
te straffen ligt in de handhaving van Gods regering (governing Justice).187 
De voldoening (satisfaction) en verdienste (merit) waren nodig vanwege, 
wat Williams noemt, “de heerlijkheid van de besturende gerechtigheid”. 

of Wamphray, Life of Justification Opened, 183; Boersma, A Hot Pepper Corn, 233.
182   Baxter, Justifying Righteousness, 1:77: “Where I hold, that it is the Reatus ad Poenam, 

the Dueness of punishment only that is remitted, and the guilt of sin not as in it self, 
but in its Causality of punishment.”

183   Lobb, Appeal to Bishop, 13. Zie voor kritiek op die identificatie Stillingfleet, “Two Dis-
courses”, 3:411. Stillingfleet verwijst naar Williams’ afwijzing van het socinianisme in 
Williams, “Man Made Righteous”, 21,47,272.

184   Robinson, Plea for the Late Baxter, 3–11,118–128; Williams, “End to Discord”, 5:79–
82.

185   Williams, “Gospel-Truth”, 4:15: “Whereas God’s laying our sins on Christ, is a moral 
act of God, as a rector.”

186   Aldus John Edwards in zijn brief aan Williams en door Williams instemmend aange-
haald; Williams, “Answer to Report”, 4:408: “Whether the Sufferings of Christ were to 
be considered as a Punishment for our Sins, and as a Propitiatory Sacrifice to God for 
them; or only as an Act of Dominion over an Innocent Person, in order to his 
advancement to Glory.” Zie ook Lobb, Appeal to Bishop, 7.

187   Williams, “Gospel-Truth”, 4:10–11.
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Als regeerder moest God tonen dat Hij opstand niet tolereerde en dat Hij 
zo’n voorval van ongehoorzaamheid niet kon verdragen.188 Het was 
daarom noodzakelijk dat Hij als rector zou straffen en iets zou verlangen 
van de verlosser, voordat de zondaren weer zouden delen in de zegenin-
gen. Williams schrijft in 1694: “Onze Verlosser bevestigde volledig de 
heerlijkheid van de regerende gerechtigheid tegenover de krenking door 
de zonde, en Hij bewerkstelligde dat Gods regering door zijn gehoor-
zaamheid prijzenswaardig was, ondanks alle vergeving en zegeningen die 
de genade zou schenken in het recht van Christus op zondaren.”189 Er 
moest voldoening plaatsvinden vanwege de gerechtigheid en om het god-
delijke bestuur te bevestigen.190 Op die wijze kwam er ruimte voor verge-
ving.191 Omdat het lijden van Christus plaatsvond vanwege de zonden, 
kan het als een straf worden aangemerkt.192

Deze benadering sluit de visie van Grotius en Baxter echter nog niet 
uit. Williams’ tegenstanders plaatsen Williams met grote stelligheid in 
hetzelfde kamp als Baxter, en stellen dat Williams ontkent dat het lijden 
van Christus een straf in eigenlijke zin is geweest.193 Om te achterhalen of 
Williams zich van Grotius en Baxter distantieert, is het zinvol een aantal 
zaken te onderzoeken. Op grond van het voorgaande kunnen daartoe 
vier vraagstukken dienen: 

(1) Stelt Williams dat alleen de straf der zonden op Christus is over-
gedragen, of ook de schuld? 

(2) Erkent Williams de noodzaak van de straf alleen in consequentia-
listische zin of ook in retributieve zin? 

(3) Straft God de gelovigen, of beproeft Hij hen slechts?
(4) Bestaat vergeving in ongestraftheid (impunitas)?

188   Williams, “Man Made Righteous”, 4:11: “That the Glory of governing Justice might 
not suffer by the saving of Sinners, there must be a Satisfaction for the offence they 
committed, and a meritorious Price for the good to be dispensed to them. God’s 
Government must not be arraigned before Angels or Men, as weak: Nor would the 
Justice of God seem an approver of rebellion, by admitting Sin to pass unpunished ; 
nor admit such an occasion of disobedience to his Government.”

189   Ibid., 4:18. 
190   Ibid., 4:123–124.
191   Ibid., 4:22: “At present, we see the Pardon of Sin made consistent with Justice. Our 

Lord endured the Punishment of Sin, that God might be glorious, whilst the believ-
ing Sinner escapes. By this, God declared the Righteousness of his Government, 
whilst he glorified his Grace in saving transgressors.”

192   Ibid., 4:47: “‘Tis true it was for sin, or it had not been necessary, nor yet a punish-
ment.”

193   Lobb, Appeal to Bishop, 23.
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De eerste vraag is al enigszins in hoofdstuk 4 aan de orde gekomen  
(§ 4.6.2.). Williams stelt duidelijk dat niet slechts de straf, maar ook de 
schuld van de zonden aan Christus is toegerekend.194 Hoewel de daad van 
het zondigen en de vuiligheid ervan niet op Christus zijn overgebracht 
(en als zodanig is Hij ook geen zondaar), is wel de schuld van de zonde 
aan Hem meegedeeld.195 De straf die wij verschuldigd waren voor onze 
zonden, is die van Christus geworden.196 Hij droeg de straf van misdadi-
gers in hun plaats.197 Met deze opvatting neemt hij afstand van hetgeen 
Baxter eerder had gezegd. Williams’ uitlatingen geven de indruk dat in 
zijn optiek eerst de schuld van de zonde moet zijn overgedragen, voordat 
de straf op Christus kan worden gelegd – de visie die bij de meeste gere-
formeerde theologen te vinden is.

Het tweede ijkpunt gaat over de vraag of straffen plaatsvindt op grond 
van consequentialistische, of van retributieve overwegingen. Gezien de 
nadruk van Williams op Gods gouvernementele gerechtigheid geeft hij 
de indruk dat hij de noodzaak van de straf zuiver consequentialistisch 
duidt.198 Hij schrijft: “Onder voldoening (satisfaction) versta ik datgene 
wat ten volle de vermeende heerlijkheid van de door de zonde geschade 
gerechtigheid bevestigt, en de doeleinden van het bestuur veiligstelt.”199 
Sommigen van zijn opponenten hebben Williams daarom zodanig geïn-
terpreteerd dat hij de straf in eigenlijke zin zou ontkennen.200 In zijn End 
to Discord bestrijdt hij de sociniaanse opvattingen, maar nergens stelt hij 
dat God genoodzaakt was de zonden te straffen om daarmee de wet te 
handhaven; in plaats daarvan stelt hij, verwijzend naar Grotius, dat God 

194   Williams, “Gospel-Truth” 3:8–11,40,270: “Christ bare the guilt of our sins; which is 
that respect of sin to the threatning of the law, whereby there is an obligation to bear 
the punishment” (10). Zie ook Williams, “Answer to Report”, 4:378,395.

195   Williams, “Gospel-Truth”, 3:24–25.
196   Williams, “Man Made Righteous”, 4:94: “The debitum poenae for our Sins became 

his.”
197   Ibid., 4:112: “… making satisfaction for criminals by enduring punishment in their 

stead …” Zie ook ibid., 4:124,194,224,272.
198   Williams, “Man Made Righteous”, 4:18: “Our Redeemer did fully vindicate the glory 

of governing Justice from the injury offered by Sin, and caused his Government by 
his Obedience to appear venerable, notwithstanding all the forgiveness and blessings 
which Grace mould bestow in Christ’s right upon any Sinners.”

199   Ibid., 4:11: “By Satisfaction, I mean, that which fully vindicates the reputative glory of 
Justice so injured by Sin, and secures the ends of Government.” Vgl. Williams, “End 
to Discord”, 5:52: “[H]e did by his death make a real, full, and proper Satisfaction to 
God’s Justice, vindicating the honour of his Justice and Government, and of the vio-
lated Law as fully, as if the pardoned Sinner had endured  the utmost Punishment 
threatned by the said Law.”

200   Lobb, Appeal to Bishop, 23.
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toornig was maar dat dankzij de dood van zijn Zoon besloten heeft zijn 
toorn af te leggen.201 Het lijkt erop dat Williams een consequentialistische 
rechtvaardiging van straf voorstaat.

 In de derde plaats wordt Williams’ visie geïllustreerd in zijn antwoord 
op de vraag of God gelovigen in eigen persoon straft. Volgens Grotius en 
Baxter gebeurt dit inderdaad, omdat de schuld en de straf van de zonden 
der gelovigen niet aan Christus is toegerekend, en Hij dus niet hun straf 
draagt maar slechts met zijn straf heeft bewerkstelligd dat de gelovigen 
zelf niet met de eeuwige straf zouden worden gestraft. Maar in de optiek 
van degenen die stellen dat aan Christus de schuld en straf van alle zon-
den van de gelovigen zijn toegerekend, kunnen zijzelf niet meer daarvoor 
worden gestraft, aangezien God zonden niet tweemaal straft.202 Welke 
positie neemt Williams hierbij in?

Williams verzet zich sterk tegen de visie van Crisp. Diens visie vat hij 
als volgt samen: “Geen enkele moeite die gelovigen treft, bevat ook maar 
het minste van Gods ongenoegen tegen hun persoon vanwege hun zon-
den.”203 Volgens Williams beweert Crisp dat God nooit enig ongenoegen 
heeft jegens het gedrag van de gelovigen, aangezien zijzelf immers geen 
zonden meer hebben.204 Zonden kunnen hun dan ook geen enkele schade 
berokkenen.205 Die mening bestrijdt Williams nadrukkelijk, maar over de 
vraag of de moeiten die gelovigen vanwege hun zonden ondergaan, wel of 
niet als straf moeten worden aangeduid, laat hij zich niet nadrukkelijk 
uit. Zijn voornaamste doel is aan te tonen dat God wel degenen ontstemd 
is over zondig gedrag van gelovigen.

Ten vierde kan Williams’ positie worden verduidelijkt aan de hand 
van zijn omschrijving van vergeving: vat hij die (evenals Grotius en Bax-
ter) op als ongestraftheid (impunity)? Het lijkt erop dat dit inderdaad zo 
is. Evenals Grotius stelt hij dat de zonden ongestraft kunnen blijven zon-
der dat Gods wereldbestuur schade oploopt, dankzij het offer van Chris-
tus.206 God paste dispensatie toe op de wet der werken, aldus Williams, 

201   Williams, “End to Discord”, 5:50–51; Grotius, De satisfactione ed. 1617, 101–102; 
Grotius, De satisfactione ed. 1990, 220–221. Felle kritiek op deze visie van Grotius is 
te vinden bij Owen, Works, 10:451–452. Een gewijzigde versie van Grotius’ opvatting 
is te vinden bij Essenius, Triumphus crucis, 180–181.

202   Zie noot 133.
203   Williams, “Gospel-Truth”, 3:207: “None of the Afflictions of believers have in them 

the least of God’s displeasure against their persons, for their sins.”
204   Voor de visie van Crisp, zie 6.5.3.
205   Williams, “Gospel-Truth”, 3:197.
206   Williams, “Man Made Righteous”, 4:49–50: “… that the Government of God might 

receive no damage by man’s impunity …” Zie ook ibid., 4:22,95–96. Vgl. ook het 
citaat bij noot 189, waarin het woord “ondanks” opvallend is.



-  340  -

wat betekent dat Hij de straf niet uitvoert die gedreigd was bij overtreding 
van deze wet.207 Vergeving vindt niet noodzakelijk plaats na strafuitvoe-
ring, maar kan ook geschieden zonder straf.208 God had ook kunnen ver-
geven zonder zicht op de verdiensten van Christus.209 God handelt in zijn 
vergeving als een rector boven de wet (en blijkbaar niet als rechter over-
eenkomstig de wet).210 God verklaart de gelovige zondaar niet-strafbaar 
(unpunishable) dankzij de voldoening door Christus.211 Het is echter ook 
mogelijk dat Williams het begrip ongestraftheid slechts in losse zin han-
teert, en er niet de specifieke betekenis aan geeft die bij Grotius geldt. Het 
is niet uitgesloten dat Williams de ongestraftheid niet zozeer als definitie 
van vergeving beschouwt, maar als gevolg ervan.212 Dit is zelfs waar-
schijnlijk, gezien het feit dat Williams de toerekening van de schuld der 
zonden aan Christus erkent.

Samenvattend kan worden gesteld dat Williams niet helder is in zijn 
visie op straf en vergeving. Sommige uitspraken suggereren dat hij ver-
gaand met Baxter instemt en alleen van een consequentialistische recht-
vaardiging van straf wil weten en de retributieve benadering verzwijgt of 
ontkent.213 Andere aspecten van zijn denken daarentegen zijn alleen te ver-
klaren vanuit de opvatting dat de straf van Christus retributief van aard is. 
Vooral zijn bewering dat niet slechts de straf van de zonden maar ook de 
schuld op Christus is overgebracht, wijst in die richting. Dat wordt nog 
eens onderstreept door zijn overtuiging dat het lijden van Christus een 
werkelijke straf was en niet slechts lijden in plaats van de straf aan ons.214

6.5.3. Antinomianen over straf
Gegeven de nauwe samenhang tussen toerekening, straf en vergeving 
verdient de vraag de aandacht of de antinomiaanse interpretatie van de 
toerekening van de zonden aan Christus doorwerkt in de invulling van de 

207   Williams, “Man Made Righteous”, 4:11–12: “Yea, God dispensed with the Law of 
Works, in admitting Christ’s Sufferings and Obedience to be satisfactory and merito-
rious for offenders.” Evenzo ibid., 4:69.

208   Williams, “Man Made Righteous”, 4:45: “But yet he is not so obliged to punish us, as 
to exempt him from a ardoning Right in the way his infinite perfections will adjust.”

209   Williams, “Postscript”, 4:480.
210   Williams, “Man Made Righteous”, 4:11–12; Williams, “Postscript”, 4:484,519. Zie ook 

Ramsey, “Anti-Antinomianism”, 78.
211   Williams, “Postscript”, 4:484.
212   Zie bij noot 147.
213   Nergens spreekt Williams over retributieve (retributive) of vindicatieve (vindictive) 

rechtvaardigheid van God, maar veelvuldig over de besturende (gouverning) recht-
vaardigheid.

214   Williams, “Postscript”, 4:522.
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beide concepten van straf en vergeving. Deze vraag zal in § 6.5.3. en  
§ 6.5.4. worden beantwoord. In veel aspecten sluiten de antinomianen 
aan bij wat de meeste gereformeerde theologen naar voren brengen. Zij 
verzetten zich bijvoorbeeld tegen de neonomiaanse visie dat het leed dat 
gelovigen treft, in sommige gevallen als straf moet worden aangemerkt. 
Daartegenover benadrukken de antinomianen dat de straf door Christus 
voor de gelovigen is gedragen, zodat zij niet meer in eigen persoon 
gestraft kunnen worden. 

Zoals in § 4.4.2. en § 4.5.3. besproken, hebben de antinomianen een 
eigen interpretatie van de toerekening: doordat zij niet differentiëren tus-
sen de daad, de smet, de schuld en de straf van de zonde, stellen zij dat 
indien de zonden aan Christus zijn toegerekend, al deze aspecten op Hem 
zijn overgebracht. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarover zij spreken 
over het eigene van straf. 

Tegenover de neonomianen leggen de antinomianen er sterke nadruk 
op dat niet alleen de gevolgen van de zonden maar de zonden zelf aan 
Christus zijn toegerekend (zie § 4.2.). Ook nemen zij krachtig afstand van 
de consequentialistische visie op straf. Stephen Lobb uit het verwijt dat 
Williams het lijden van Christus niet als een eigenlijke straf (properly 
penal) beschouwt.215 De antinomianen vrezen dat in de neonomiaanse 
opvatting Christus niet werkelijk straf heeft ondergaan, maar slechts lij-
den heeft gedragen in plaats van de straf van de gelovigen.216 Zij stellen 
dat de zonde moet worden gestraft niet vanwege Gods bestuurlijke recht-
vaardigheid, maar vanwege zijn retributieve gerechtigheid.217

Chauncy wijst erop dat het onmogelijk is dat een onschuldige straf 
zou kunnen ondergaan: “Als ‘straf ’ slechts wordt opgevat als ‘lijden van-
wege zonde’, dan is het geen straf maar niets meer dan lijden. Een onschul-
dige persoon zou kunnen lijden, maar niemand dan degene die een 
schuldig persoon is, kan rechtvaardig worden gestraft.”218 Daarmee sluit 
hij zich aan bij wat anderen (zoals Owen, Jacomb en Polhill) ook hebben 
gezegd: straf is slechts dan rechtvaardig overdraagbaar, als de schuld 
eveneens wordt overgedragen.

215   Lobb, Defence of the Report, 48; Lobb, Appeal to Bishop, 23.
216   Aldus Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:403: “… you seem to estimate, that which is 

vice poenae, or Infliction instead of Punishment”; verwijzend naar Lobb, Defence of 
the Report, 52. 

217   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:57.
218   Ibid., 1:23: “...if Punishment be taken only as Suffering for Sin, it’s no Punishment but 

bare Sufferings. An innocent Person may suffer, but none can be punished by justice 
but a nocent Person.” Evenzo Lobb, Appeal to Bishop, 7: “If a Rector sentenceth any to 
Sufferings without a Regard to Sin, it is unjust.”



-  342  -

Niettemin is er ook een aanwijsbaar verschil met de meeste gerefor-
meerde theologen. Volgens Crisp en Chauncy kan de straf slechts worden 
overgedragen als niet alleen de schuld wordt overgedragen, maar ook de 
zonde zelf. Voordat Christus als schuldig aan de zonden der uitverko-
renen kan worden aangemerkt, moeten die zonden zelf aan Hem zijn 
meegedeeld.219 De gelovigen worden van de straf bevrijd doordat zij van 
de overtreding (fault) worden bevrijd.220 De opvatting van Williams dat 
wel de schuld van de zonden maar niet de zonden zelf op Christus zijn 
overgebracht, acht Chauncy dan ook ontoereikend. Volgens Chauncy 
zijn zonde en schuld namelijk identieke begrippen.221

Ook in het vraagstuk of gelovigen nog kunnen worden gestraft, gaan 
de antinomianen een stap verder dan andere gereformeerde theologen.222 
Zij stellen dat de gelovigen niet alleen van Gods straf maar ook van Zijn 
ongenoegen zijn verlost. God kastijdt zijn kinderen nooit vanwege de 
zonden: straf is er voor de verworpenen, tegenslagen (afflictions) zijn er 
voor de onherboren uitverkorenen, maar wedergeboren gelovigen heb-
ben slechts beproevingen die hun geloof sterker maken, aldus Eaton.223 
Christus heeft voor de gelovigen niet alleen hun straf gedragen, maar ook 
hun kastijdingen en correcties.224 Volgens Crisp kunnen de zonden de 
gelovigen geen enkele schade meer aanbrengen; wie vreest dat God hem 
zal bezoeken vanwege het begaan van een zonde, die maakt de genade 
van God te schande.225 God wordt niet gekrenkt door de zonden van de 

219   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:26: “… Guilt, Reatus culpae, to which Meritum 
poenae doth by vertue of the Constitution belong. […] Would it not argue a Mistake 
in God, to lay the Merit of Punishment upon a Person that hath not any meritorious 
Cause of it in no respect? If the Fault be not imputed, how can the Merit?” Zie ook § 
4.4.2.

220   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:276: “[T]he truth is, if iniquity be not really 
transferred to Christ, there is neither the guilt nor the punishment of our sins upon 
him. […] If iniquity itself had not been laid upon Christ, it had been the extremest 
injustice in the world for the Lord to have bruised him.” Chauncy, Neonomianism 
Unmask’d, 1:25–26.

221   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:33: “… there’s no difference between Guilt and 
the Sin it self.”

222   Dit verschil wordt veronachtzaamd door Como, Blown by the Spirit, 198.
223   Eaton, Honey-Combe, 121–126,129. Vgl. Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:31–32; 

Burgess, Doctrine of Justification, 1:36–45.
224   Eaton, Honey-Combe, 129; Burgess, Doctrine of Justification, 41; vgl. ook Como, 

Blown by the Spirit, 198; Bozeman, “Glory”, 645–646.
225   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:119: “[T]hey need not be afraid of their sins; 

they that have God for their God, there is no sin that ever they commit, can possibly 
do them any hurt. Therefore, as their sins cannot hurt them, so there is no cause of 
fear in their sins they have committed.” Ibid., 2:131: “[S]o often as you fear afflictions 
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gelovigen, want de zonden die zij begaan, zijn niet meer hun eigen zon-
den – ze zijn immers op Christus overgedagen.226 Towne stelt dat God 
niet ontstemd of vertoornd is over de zonden van de gelovigen.227 Gelovi-
gen behoren zich te verheugen als zij gezondigd hebben, want het zijn 
vergeven zonden, aldus Archer.228 Volgens Saltmarsh is de wet voor de  
gelovigen weggenomen; en waar geen wet is, is geen zonde; en waar geen 
zonde is, is bekommernis daarover overbodig.229

Veelzeggend over de antinomiaanse opvatting is hetgeen Stephen Lobb 
schrijft in zijn kritiek op Daniel Williams. Lobb vermeldt allerlei in het gere-
formeerde kamp bekende bezwaren tegen een consequentialistische inter-
pretatie van straf en de rechtvaardiging van straf.230 Maar als hij daartegenover 
betoogt dat ook de schuld der zonden aan Christus moest worden overge-
dragen, stelt hij dat dit slechts kon gebeuren als Christus de plaats van de 
gelovigen in zou nemen: “Hoe kan de wettelijke schuld van onze zonden op 
Christus worden overgedragen, als er geen persoonsverwisseling is tussen 
Christus en de gelovigen, als Christus hun persoon niet op zich nam, als 
Christus niet kwam in hun plaats?”231 Zijn eigen positie verwoordt Lobb dus 
niet allereerst vanuit de betekenis van de toerekening maar vanuit de per-
soonsverwisseling, met daarbij de implicatie dat de gelovigen zelf, alhoewel 
in de persoon van Christus, de straf van de wet hebben ondergaan.232 

from sins committed, you slander the grace of God”. Zie ook de talrijke verwijzingen 
in Williams, “Gospel-Truth”, 3:197–198.

226   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:16: “For I say he [God] hath no cause to be 
offended with a believer, because he doth not find the sin of the believer to be the 
believer’s own sin, but he finds it the sin of Christ.” Zie ook de talrijke verwijzingen in 
Williams, “Gospel-Truth”, 3:207–208.

227   Towne, Assertion of Grace, 106–107. Vgl. Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:31; Ruth-
erford, Christ Dying, 25.

228   Rutherford, Christ Dying, 28–29, verwijzend naar John Archer, Comfort for Beleevers 
(1645), 19. De politieke afgevaardigden op de Westminster Assembly gaven het bevel 
dat Archers boek moest worden verbrand, zie Van Dixhoorn, Minutes and Papers, 
3:631–632; 5:224–227; Arrowsmith, Armilla Catechetica, 487–489.

229   Saltmarsh, Free Grace, 44–45; zie ook Rutherford, Christ Dying, 28–29.
230   Lobb bespreekt vooral de opvatting van Baxter, en poneert vervolgens dat dit ook de 

visie van Williams is. Terecht wijst Stillingfleet erop dat die aanname onterecht is, 
Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:411.

231   Lobb, Appeal to Bishop, 7,10: “But, my Lord, how can the Legal Guilt of our sins be 
transfer’d to Christ, if there be not a Change of Person between Christ and Believers, 
if Christ sustained not the Person of Sinners, and came not into their Room and 
Place?” (10). 

232   Ibid., 21: “Or, how could it be truly said, that we suffered in Christ, and seeing Suffer-
ings are Essential to Punishment, if we fuffer’d not in Christ, how could we be prop-
erly said to be Punished in him?”
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De verwisseling van handelende persoon (zie § 4.5.3.) speelt dus hier 
een grote rol. Volgens Lobb is er alleen overdracht van schuld en van straf 
op Christus mogelijk, als door toerekening ook de daad van de zonde op 
Christus wordt overgebracht.233 Het onderscheid tussen verwisseling van 
persoon (enkelvoud, change of person) en verwisseling van personen 
(meervoud, change of persons) wijst Lobb als verwarrend terzijde.234

Er kunnen zodoende twee kenmerken van de antinomiaanse visie op 
straf worden genoemd. Ten eerste stellen de antinomianen dat strafover-
dracht slechts mogelijk is als (door toerekening) niet alleen de schuld 
maar ook de zondige daad zelf op iemand anders is overgebracht; en ten 
tweede stellen zij dat de gelovigen niet alleen van de richterlijke straf 
maar ook van de vaderlijke kastijdingen zijn ontslagen. In het volgende 
hoofdstuk zal nog een derde kenmerk van de antinomiaanse visie op straf 
worden vermeld, namelijk dat daarin het verschil tussen vergoeding en 
vergelding niet gehanteerd wordt, en de voldoening door Christus geïn-
terpreteerd wordt als een civielrechterlijke compensatie voor geleden 
schade. Omdat dit derde punt het meest nadrukkelijk tot uiting komt in 
de vraag naar de proportionaliteit van de vereiste voldoening, zal het niet 
hier maar in hoofdstuk 7 ter sprake komen.

6.5.4. Antinomianen over vergeving
De visie van de antinomianen op de toerekening heeft directe invloed op 
hun opvatting over het karakter van de vergeving. Zoals ter sprake is 
gekomen in § 4.4.2. stellen de antinomianen dat de zonden niet alleen in 
hun schuldaspect, maar ook in hun daad- en smetaspect op Christus zijn 
overgebracht. Vervolgens stellen zij dat Christus de zonden heeft wegge-
dragen door ze geheel en al te vernietigen (abolish). De vergeving van de 
zonden houdt, aldus de antinomianen, voor de gelovigen niet in dat de 
schuld van de zonden is weggenomen, maar de zonden zelf zijn verdwe-
nen. Vergeving impliceert in de antinomiaanse optiek de volledige ver-
wijdering van de zonde. Rutherford stelt dat vergeving volgens hen de 
vernietiging (destruction) van de zonde inhoudt.235 Burgess ontwaart de  
 
 

233   Lobb, Report, 7: “Commutation in a legal Sense is the same with a proper Surroga-
tion, where the Surety puts on the Person and stands in the Quality, State and Condi-
tion of the Debtor, and lies under the same Obligation to answer for him.” Vgl. 
Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:364. 

234 Lobb, Appeal to Bishop, 15–17. 
235   Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:106: “Because Antinomian remission is the 

destruction of the being of sinne, and the extirpation of his nature, root, and branch.”
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overeenkomst met de rooms-katholieke opvatting dat in de vergeving 
niet alleen de schuld maar ook de smet der zonde wordt weggenomen.236 

De gedachte van een algehele vernietiging van de zonde komt duide-
lijk naar voren in de opvatting van Eaton. Volgens hem wordt de zonde in 
alle facetten teniet gedaan: “Als alle zonde of de gehele zonde is weggeno-
men, dan blijft er noch de overtreding, noch de schuld, dat is (zoals som-
migen het verwoorden) noch de materie noch de vorm van de zonde, 
noch enig deel ervan.”237 In zijn Honeycombe of Free Justification (1642) 
poneert hij dat Gods vergeving hierin bestaat, dat Hij de zonden van de 
gelovigen niet meer ziet.238 Gelovigen hoeven dan zelfs niet meer om de 
vergeving van hun zonden te bidden, slechts voor meer zekerheid daar-
van, want hun zonden zijn onzichtbaar voor God.239 Eaton maakt onder-
scheid tussen het zien en het weten van God: God weet van de zonden 
der gelovigen, maar ziet ze niet, want ze zijn er niet meer.240 Om iets te 
weten of te kennen, volstaat het de natuur ervan te begrijpen; maar om 
iets te zien, is het nodig dat iets metterdaad bestaat en aanwezig is. Zoals 
God wel van de zon en de maan wist voor Hij ze schiep maar deze niet 
zag, evenzo weet Hij wel van de zonden maar ziet Hij ze niet.241 God heeft 
de zonden van de gelovigen zodanig weggedaan (abolished), dat zij er niet 
meer zijn in het oog van God: zoals een waterdruppel verdwijnt door de 
hitte van de zon, zo verdwijnt onze zonde, aldus Eaton.242 Robert Towne 
sluit zich in Assertion of Grace (1644) bij Eaton aan en verdedigt hem 
tegen de kritiek van Thomas Taylor (1575-1632) en John Sedgwick (1600-
1643).243

De opvatting van Eaton dat God geen zonden ziet, heeft in de secun-
daire literatuur relatief veel aandacht gekregen. Bozeman en Como leiden 

236   Burgess, Doctrine of Justification, 1:45; 2:277.
237   Eaton, Honey-Combe, 32: “But all, or whole sin being taken away, neither the fault, 

nor the guilt, that is (as some speak) neither the matter, nor the forme of sin, nor any 
part thereof remaines.”

238   Over Eaton, zie Bozeman, “Glory”; Como, Blown by the Spirit, 41,176–218; Van den 
Brink, Witsius en het antinomianisme, 22–23. Bozeman en Como minimaliseren ten 
onrechte de verschillen tussen Eaton en de mainstream gereformeerde theologie.

239   Eaton, Honey-Combe, 154–156. Zie tevens Gataker, Gods Eye, xviii; Burgess, Doctrine 
of Justification, 1:121; Leydecker, Oeffeningen, 54.

240   Eaton, Honey-Combe, 71: “But although hee knowes the sinnes of his justified chil-
dren infinitely more perfectly than they themselves doe; yet he sees them abolished 
out of his owne sight, that is, hee sees none in them, because being clothed with the 
wedding garment of Christs righteoussnesse.” 

241   Burgess, Doctrine of Justification, 1:69; vgl. ibid., 1:99.
242   Eaton, Honey-Combe, 24,39; Burgess, Doctrine of Justification, 1:48.
243   Towne, Assertion of Grace, 95–98.
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eruit af dat Eaton de notie van een alziende God die aan de basis zou 
liggen van het moralistische pastoraat van de puriteinen, ermee zou ont-
kennen.244 Zij onderzoeken Eatons opvatting en de bestrijding ervan dan 
ook alleen vanuit dit gezichtspunt.

Een dergelijke onderscheiding tussen weten en zien kan echter niet op de 
instemming van Burgess en anderen rekenen: talrijke gereformeerde theo-
logen bestempelen het onderscheid als onhoudbaar.245 Voor God zijn alle 
dingen tegenwoordig vanwege zijn eeuwigheid en alomtegenwoordigheid. 
Gods kennis is intuïtief, wat inhoudt dat er sprake is van een intuitive 
present apprehension.246 Burgess geeft een uitvoerig overzicht van de ken-
merken van Gods vergeving. Vergeving veronderstelt niet dat iemand 
weer onschuldig wordt, want gedane zaken nemen geen keer. Evenmin 
wordt het aspect van bezoedeling (pollution) dat eigen is aan de zonde, 
door de vergeving weggenomen, want dat geschiedt door de heiligma-
king. Het eigenlijke van vergeving ligt hierin, dat de daadwerkelijke ver-
ordinering tot verdoemenis wordt weggenomen. Elke zonde blijft 
strafwaardig, maar de uitvoering van die straf jegens de zondaar wordt 
weggenomen, en daarin bestaat de vergeving.247 

De onderscheiding tussen daad, smet, potentiële en actuele schuld 
speelt hier dus een grote rol. Tevens is voor Burgess van belang te onder-
strepen dat God de gelovigen wel degelijk corrigeert en kastijdt, hoewel 
Hij hen niet straft.248 Door vergeving houdt een mens niet op zondaar te 
zijn, maar wordt hij slechts bevrijd van de verplichting tot straf.249

244   Bozeman, “Glory”, 639; Como, Blown by the Spirit, 183–184.
245   Taylor, Regula Vitae, 88–98; Sibbes, Works, 2:316–317: “Therefore, away with this 

false and self-conceited opinion, which draws poison out of that which God speaks 
to confirm and stablish us […]. But we will leave this point, it being too much honour 
to them to spend time in confutation of it”; Burgess, Doctrine of Justification, 1:92–
102, lecture xi: “The Antinomians Distinction of Gods Knowing and Seeing Sinne, 
examined.” Gataker, Gods Eye, passim; [v]. Een Nederlandse vertaling verscheen in 
1663, Gataker, Godts ooge. Zie tevens Sibbes, Works, 2:316; Rutherford, Spirituall 
Antichrist, 1:85; 2:66,102,162; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 372; Leydecker, 
Oeffeningen, 52–53.

246   Burgess, Doctrine of Justification, 1:98.
247   Ibid., 1:22–24.
248   Sibbes, Works, 2:316: “He sees it not to be revenged on them for it; but he sees sin, to 

correct it and to heal it. He sees it not after a revengeful, wrathful justice, to cast us 
into hell and damn us for it; but he sees it after a sort, to make us smart and lament 
for it.” Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 372: “God sees not sin in us with a 
vindictive Eye, but with an intuitive one he doth; nay, he cannot but do so, as long as 
there is omniscience in him, and sin in us.”

249   Burgess, Doctrine of Justification, 2:281.
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Ook Williams gaat tegen de opvatting in dat God geen zonde zou zien. 
In de visie van Williams neemt de vergeving slechts de zonde weg in 
zoverre de verplichting wordt weggenomen om straf te ondergaan.250 Hij 
wijdt een volledig hoofdstuk aan de bestrijding van de antinomiaanse 
opvatting, die hij onder anderen bij Crisp aantreft.251 Alhoewel Crisp ner-
gens de tegenstelling tussen weten en zien maakt zoals Eaton dat doet, 
stelt Crisp wel dat God zich de zonden der gelovigen niet meer herinnert, 
omdat ze niet meer hun zonden zijn maar de zonden van Christus.252 
Crisp maakt daarbij gebruik van het beeld van een schuldboek:

Als iemand zijn schuldboek doorkijkt en dan ontdekt dat er wel zulke 
schulden waren genoteerd maar dat die nu zozeer zijn uitgewist dan 
niemand ze meer kan lezen, en dat dit krassen niet toevallig was 
gebeurd maar vanwege een genoegzame voldoening, hoe kan hij ze 
dan nog als schulden blijven herinneren? Zo stelt God zich aan ons 
voor; Hij herinnert zich onze zonden niet meer. Dat is: de overtredin-
gen van de lidmaten van Christus komen niet meer in de gedachten 
van God, zodat Hij eraan zou denken dat die en die schuldig tegen-
over Hem staan vanwege een bepaalde overtreding; ik zeg: de Heer 
heeft zoiets volstrekt niet in gedachten jegens enig lidmaat van Chris-
tus.253

De antinomiaanse visie op vergeving is duidelijk anders dan de visie van 
de meeste gereformeerden. Volgens het antinomianisme worden zonden 
niet vergeven maar weggedaan.254 In ieder geval kan hun definitie van 

250   Williams, “Gospel-Truth”, 3:26–27: “… forgiveness doth take away sin, as to its obli-
gation to punishment.” Zie ook ibid., 3:29, verwijzend naar Owen, Works, 5:202: “[N]
o non-imputation of sin, as unto punishment, can free the person in whom it is from 
being formally a sinner.”

251   Williams, “Gospel-Truth”, 3:185–196.
252   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:177–178; 2:42. Vgl. Williams, “Gospel-Truth”, 

3:186.
253   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:176: “If a man look over his debt-book, and 

finds there, that though such debts were written, yet now they are so obliterated that 
no man can read them, and that this blotting was made not casually, but upon con-
sideration of a sufficient satisfaction; how then, can he remember these now as debts? 
Thus the Lord represents himself to us, he remembers not our sins; that is, the trans-
gressions of the members of Christ come not into the thoughts of God, so as now to 
think that such and such a man stands guilty before him of such a transgression; I say, 
the Lord hath not in his thought any such thing concerning any member of Christ.”

254   Hulsius, Antinomianery, 207: “En zoo maken zy de Regtveerdigmakinge zoo abzoluit 
en peremtoir / als of de zonde heel vernietigt was / en der geen vergevinge der zelve 
meer plaets kon hebben.”
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vergeving niet als niet-toerekening worden omschreven. De opvatting 
van de antinomianen op de vergeving heeft daarmee consequenties voor 
de vraag of voldoening en vergeving kunnen samengaan. Socinus’ verwijt 
tegen de gereformeerde voldoeningsleer is dat vergeving overbodig en 
onmogelijk is geworden indien Christus voor de zonden heeft voldaan (§ 
6.2.). De meeste gereformeerde theologen repliceren dat de toerekening 
van de zonden aan Christus impliceert dat de zonden niet aan de gelovi-
gen zelf worden toegerekend (en dus aan hen worden vergeven), zodat 
voldoening en vergeving wel degelijk kunnen samengaan. Deze niet-toe-
rekening is mogelijk, juist omdat de zonden (als daden) te allen tijde de 
zonden van de gelovigen zelf zijn en blijven, en daarbij hun potentiële 
schuld (strafwaardigheid) behouden. De niet-toerekening houdt in dat 
de straf niet wordt uitgevoerd jegens de gelovigen zelf (de actuele schuld 
wordt niet toegerekend). In de antinomiaanse visie daarentegen zijn de 
zonden volledig verdwenen, ook in hun daadaspect. Er zijn geen zonden 
meer waarvan zou kunnen worden gezegd dat ze worden niet-toegere-
kend.255 

Het sociniaanse verwijt is daarmee van toepassing op de antinomi-
aanse visie: daarin is het inderdaad niet mogelijk voldoening en verge-
ving tegelijkertijd te erkennen. Zeker van neonomiaanse zijde klinkt dan 
ook vaak het verwijt dat in de antinomiaanse opvatting vergeving onmo-
gelijk is geworden.256

6.6. Witsius’ visie op straf en vergeving 
6.6.1. Inleiding
Met de analyse in dit hoofdstuk van de samenhang tussen toerekening, 
straf en vergeving als uitgangspunt, wordt het mogelijk na te gaan hoe 
Witsius positie kiest in de antinomiaanse controverse. In zijn Animadver-
siones wijdt Witsius geen uitvoerige bespreking aan de begrippen straf en 
vergeving. Maar dankzij sommige van de vragen die ter sprake zijn geko-
men, kan zijn positie niettemin worden vastgesteld. Daarbij valt te den-
ken aan kwesties als deze: is het toegestaan een onschuldige te straffen? 
Wordt straf consequentialistisch of retributivistisch gerechtvaardigd? 
Bestaat vergeving in impunitas? Worden gelovigen nog voor hun zonden 

255   Rutherford, Spirituall Antichrist, 2:106–107: “… nothing is capable of the grace of free 
pardon, neither the sinne, or the poore sinner.”

256   Bull, Examen Censurae, 51; ibid., 70: “Imputatio illa consistere non potest cum 
Remissione peccatorum ex parte Dei.” Evenzo Baxter, Universal Redemption, 69: 
“That Doctrine which consequentially denyeth all Pardon of Sin, is not of God: But 
such is the Doctrine which I here oppose: Therefore, etc.” Williams, “Man Made 
Righteous”, 4:110–111.
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gestraft? Achtereenvolgens zullen Witsius’ visie op straf (§ 6.6.2.) en ver-
geving (§ 6.6.3.) aan de orde worden gesteld. Daarna komt ter sprake hoe 
hij reageert op de antinomiaanse discussies (§ 6.6.4.).

6.6.2. Witsius’ visie op straf
Witsius sluit zich aan bij het onderscheid tussen vergoeding en vergel-
ding. Het gaat, zo zegt hij, in de voldoening door Christus niet om een 
civielrechtelijk herstel van de geleden schade, maar om een strafrechte-
lijke vergelding.257 Het lijden dat Christus heeft ondergaan, is geen lij-
den in algemene zin geweest, maar moet als een straf worden 
aangemerkt. Het is, zo zegt hij, precies op dit punt dat de discussie met 
het socinianisme plaatsvindt. Socinus en Crellius erkennen dat God, in  
zijn hoedadigheid van dominus, aan Christus het meest zware lijden 
mocht toe brengen; maar de moeilijkheid ligt in de kwestie wat het eigen-
lijke van straf uitmaakt.258 

Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, legt Witsius nadruk op de intrin-
sieke strafwaardigheid van elke zonde. De essentiële rechtvaardigheid 
van God en de onveranderlijkheid van de wet der natuur maken het 
onmogelijk dat God zonden zou vergeven zonder ze te straffen. De nood-
zakelijkheid van de voldoening (en dus van de straf) is naar Witsius’ 
overtuiging niet slechts hypothetisch maar absoluut: de noodzaak ligt 
niet slechts in het besluit van God maar in diens natuur (zie § 5.6.1. en 
5.8.). Elke zonde wordt metterdaad gestraft – hetzij in de zondaar zelf of 
in de borg.259 Elke zonde wordt begaan tegen God; daarom kan geen 
enkele zonde ongestraft blijven en zonder straf vergeven worden.260 God 

257   Witsius, Disputatio de satisfactione, § 4: “Ex qua definitione satis liquet, satisfactio-
nem de qua hic agimus, non esse civilem, sed poenalem. Quae duplex est, vel propria, 
vel vicaria, Ista, quam praestat poena debitor (nam non agitur de simplici et quali-
cunque offensae reparatione, sed de ea solutione, qua Judici poenam repetenti satis-
fit).” Vgl. ook ibid., § 3: “… nos per illam Christi satisfactionem intelligere voluntariam 
poenarum nobis debitarum solutionem a fidejussore nostro Christo exhibitam.”

258   Witsius, DOF, 173 (1.5.7): “… ipse Socinus et Crellius fateantur, non fuisse injustum, 
ut Christum innocentissimus a Deo gravissimis cruciatibus ipsaque morte afficere-
tur, quod et ex eventu patet. Potuit enim Deus jure Dominii omnes illas afflictiones 
Christo imponere […] . Tota difficultas est in tooi formali poenae.”

259   Witsius, Oeffeningen, 1.25.6 (p. 479); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1.25.6 
(.476): “Porro reatus iste nota aliquando meritum peccati, quo ob intrinsecam suam 
pravitatem puniri dignum est […] Priori sensu reatus a peccato auferri non potest. 
Quum enim in omni peccato Divinae Majestatis contemtus sit, nullum dari potest pec-
caatum, quod non mereatur poenam. Imo vero amplius dicendum est, nullum omnino 
exstare peccatum quod non puniatur actu: sive in ipso peccante, sive in illius vade.” 

260   Witsius, DOF, 57 (1.5.24): “Itaque uti gloriam suam non potest non quaerere, ita 
violatorem Majestatis suae non potest impunitum dimittere.”
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vergeeft slechts en kan slechts vergeven als Hij dit rechtvaardig doet.261 De 
vraag of God, gezien zijn almacht, had kunnen vergeven zonder genoeg-
doening te eisen, beschouwt Witsius als een verkeerde vraag. Niet de 
almacht van God is hier namelijk aan de orde, maar de rechtvaardigheid 
en heiligheid van God.262 

Witsius is daarmee voorstander van hetgeen Lehtonen positief retri-
butivisme noemt: elke zonde mag niet alleen, maar moet ook worden 
gestraft.263 Witsius schrijft namelijk: “Als het tot Gods buitengewone ver-
heerlijking zou strekken als Hij de zonden niet zou straffen, dan kan de 
vraag worden gesteld of het tot zijn verheerlijking zou zijn als Hij de zon-
den dan toch zou straffen. Want dan lijkt het wel of Hij zonder aanleiding  
de zondaar moeite aandoet, en het werk van zijn handen slecht behan-
delt.”264 Daarmee wijst Witsius de visie van Grotius af dat zonden onge-
straft kunnen blijven (minimaal retributivisme) en dat slechts sommige 
zonden moeten worden gestraft.

Witsius geeft onmiskenbaar een retributieve rechtvaardiging van de 
straf. De voldoening die Christus heeft teweeggebracht, bestaat hierin dat 
Hij in onze plaats aan Gods gerechtigheid heeft voldaan, zowel aan de 
wetgevende gerechtigheid als aan de retributieve en wrekende gerechtig-
heid. Hij heeft alle gerechtigheid van de wet volkomen vervuld die de wet 
anders van ons zou eisen, zodat wij de straf ontgaan en het recht tot het 
eeuwige leven verkrijgen.265 Toen God aan Christus de straf voltrok, han-
delde Hij niet als een regeerder (rector) die boven de wet staat, maar als 
een rechter (iudex) die volgens de wet handelt.266 

Er zijn bovendien expliciete aanwijzingen dat Witsius de consequen-
tialistische opvatting afwijst. Kenmerkend voor de consequentialistische 
opvatting is dat het niet per definitie onmogelijk of immoreel is een 

261   Witsius, Oeffeningen, 1.15.13 (p. 256); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1.15.13 
(p. 260): “Non enim remittit, neque potest remittere, nisi juste.”

262   Witsius, DOF, 213 (2.8.1). Dit was de opvatting van Arminius; zie Arminius, Works 
of Arminius, 2:406; Pinson, “Atonement in Arminius”, 781–782.

263   Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 16, zie noot 121.
264   Witsius, DOF, 216 (2.8.7): “Patet ergo culpa, ubi non latet poena”, een citaat van Pros-

pers Contra Collatorem, c. 20.
265   Ibid., 170 (2.5.2): “[Satisfactio] in eo sita est , quod Christus nostro loco ac vice 

nostra, tum agendo tum patiendo, satisfecerit Justitiae Divinae, tam Legislatoriae , 
quam Praemii Retributoriae ac vindicativae, perfectissime implens omne dikaiooma 
tou nomou, quod Lex alias a nobis requirebat ad immunitatem a poena, et ad jus vitae 
aeterna.”

266   Witsius, Animadversiones, 46: “At nec istud quaeritur, an non Pater tunc personam 
judicis adsumserit, qui mediatorem Christum rebellium servorum personam susti-
nentem, uti talem severissime habuerit.”
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onschuldige te straffen.267 Witsius bekritiseert die visie echter: het is 
onmogelijk dat God mensen die niet schuldig zijn, toch zou straffen.268 
Christus zou niet plaatsvervangend hebben kunnen genoegdoen, als er 
geen overdracht van de schuld zou zijn, geen toerekening van de misdaad 
van iemand anders.269 Hij heeft de schuld van onze zonden op zich geno-
men om daarvoor te voldoen.270 Om de straf van de zonden der gelovigen 
te kunnen ondergaan, was het noodzakelijk dat eerst de schuld van die 
zonden aan Christus zou worden meegedeeld. Evenals de meeste gerefor-
meerde theologen is Witsius van mening dat zonder overdracht van 
schuld overdracht van straf noch mogelijk noch rechtvaardig is. Maar 
omdat Christus de schuld van al hun zonden op zich heeft genomen, 
worden de gelovigen van elke vorm van straf bevrijd.271 Hoewel Witsius 
in De Oeconomia niet uitvoerig de vraag bespreekt of gelovigen nogmaals 
in eigen persoon voor hun zonden kunnen worden gestraft, wordt niette-
min duidelijk dat hij die opvatting afwijst.272

6.6.3. Witsius over vergeving
Welke invulling geeft Witsius aan het concept vergeving? Witsius 
omschrijft, evenals vele anderen, vergeving als niet-toerekening. Maar dit 
impliceert niet dat de zonden in het geheel niet worden toegerekend. Ze 
worden slechts niet aan de zondaar zelf toegerekend. Juist omdat de zon-
den van de gelovigen wel aan Christus worden toegerekend, bestaat de 
vergeving in de niet-toerekening van de zonden.273 In de Animadversio-
nes maakt Witsius onderscheid tussen de wijze waarop een vader of een 
vorst vergeeft, en de wijze van God. Een vader of een vorst vergeeft zon-
der voorafgaande genoegdoening, maar God vergeeft op grond van 
Christus die de verschuldige straf heeft voldaan.274

267   Ten, Crime, Guilt, Punishment, 13–14.
268   Witsius, DOF, 116 (1.8.34): “… societas peccati convincitur de communione suppli-

cii.”
269   Witsius, Disputatio de satisfactione, § 4: “Ad quam [satisfactionem] haec tria praeci-

pue requiruntur: […] culpae translatio, alieni scilicet criminis imputatio. Qua culpa 
nocentis, ad impetrandam alteri impunitatem, in sponsorem transfertur.”

270   Witsius, DOF, 171 (2.5.3); 174 (2.5.9); 186 (2.6.14); 191 (2.6.23), etc.
271   Ibid., 447 (3.12.13): “… immunitas a poena …”
272   Ibid., 177 (2.5.14): “Sed praeterea Christus satisfecit justitiae vindicativae Dei, nostro 

non bono duntaxat, sed et loco, subeundo dirissimas tam in anima quam in corpore 
passiones, quas nos eramus meriti, et a quibus, ipse eas perferendo ita nos liberavit, 
ut in furore ac maledictione Dei, quasi poena proprie dicta peccati nostri, nobis 
irrogari non possint.”

273   Witsius, Animadversiones, 144. 
274   Ibid., 162.
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Met deze visie op vergeving repliceert Witsius op de sociniaanse kri-
tiek. Het bezwaar van Socinus tegen de opvatting van zijn gereformeerde 
opponent Jacques Covet is, zoals bekend, dat voldoening vergeving 
onmogelijk maakt. Volgens Witsius maakt vergeving voorafgaande straf-
voltrekking echter niet onmogelijk, maar integendeel, veronderstelt ver-
geving juist dat er straf aan is voorafgegaan. Hij stelt dat er een logische 
orde is tussen voldoening en vergeving. Nadat er voldoening heeft plaats-
gehad, is er ruimte voor vergeving. De vergeving is door Christus ver-
worven.275 Vergeving is een gevolg van de genoegdoening door Christus 
en van Gods aanvaarding van diens offer.276 In De Oeconomia schrijft 
Witsius dat de zonden ons op grond van Christus’ voldoening vergeven 
worden.277 De vergeving is de uitwerking van het gegeven dat Christus 
vrijwillig allerhande lijden op zich heeft genomen.278 Vergeving moet als 
het gevolg van de dood van Christus worden beschouwd.279 Er is bij Wit-
sius dus een veel nauwere eenheid tussen het offer van Christus en de 
vergeving, dan bij Grotius. Dezelfde lijn trekt Witsius ook in de Animad-
versiones: Christus heeft voor de uitverkorenen zowel de mogelijkheid 
van de vergeving der zonden verdiend, alsook de vergeving zelf.280 Wit-
sius gaat overigens in de Animadversiones niet uitvoerig op de kwestie in, 
maar verwijst naar het hoofdstuk in De Oeconomia over de uitwerking 
van Christus voldoening (DOF 2.7).281

Van belang zijn hier de eerder vermelde twee aspecten die Witsius aan 
de schuld van de zonde onderscheidt. Er is niet alleen de strafwaardigheid 
van elke zonde maar ook de daadwerkelijke strafvoltrekking. Het eerste 
aspect is onlosmakelijk en wezenlijk aan elke zonde verbonden, waaruit 
volgt dat geen enkele zonde ongestraft kan blijven.282 Van het tweede aspect 
kan de zondaar echter worden ontslagen, en dat is de vergeving die Chris-
tus met zijn voldoening heeft verdiend. Door de daadwerkelijke strafvol-
trekking op zich te nemen, heeft Christus metterdaad bewerkstelligd dat de 
zondaar die strafvoltrekking niet meer zal ondergaan.

275   Witsius, DOF, 211 (2.7.16).
276   Ibid., 2.7.3: “…clare innuitur effectum satisfactionis Christi esse […] remissionem et 

reconciliationem actualem.”
277   Ibid., 2.10.16: “Nobis peccata nostra remittuntur propter Satisfactionem Christi.”
278   Ibid., 2.7.10: “In morte et passionibus Christi actus impetrans est voluntaria et ex 

amore Dei hominumque precedens omnigenarum passionum susceptio. Apotelesma 
est remissio, justificatio.”

279   Ibid., 2.7.16: “remissio […] proprium mortis Christi effectum esse oportet.”
280   Witsius, Animadversiones, 58–59.
281   Ibid., 60.
282   Zie de citaten bij noot 259 en 260. Vergelijk Turrettini, De satisfactione Christi dispu-

tationes, 21 (1.40).
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De nauwe eenheid tussen straf en vergeving expliciteert Witsius door 
Gods vergeving niet te zien als een wetgevende daad maar als een rech-
terlijke daad. God vergeeft als iudex, die vrijspreekt van schuld en straf.283 
In zijn bespreking van het Apostolicum zegt hij: “De vergeving der zon-
den is de vrijspraak van de zondaar van de schuld die Christus op zich 
heeft genomen, ofwel een verklaring van God de wetgever en rechter, dat 
deze zondaar niet de straf zal ondergaan die hij had verdiend, dankzij de 
voldoening door Christus de borg”.284 De rechtvaardigheid die kenmerk 
is van Gods daad van vergeving, is geen gouvernementele rechtvaardig-
heid maar rechterlijke rechtvaardigheid. De vergeving van de zonden 
maakt volgens Witsius deel uit van de rechtvaardiging, waarin God als 
rechter handelt.285 Witsius beschouwt de vergeving daarmee als een juri-
dische daad, overeenkomstig de wet – niet (zoals Grotius stelt) boven of 
zonder de wet. Vergeving is meer dan alleen dat God bepaalde zonden 
ongestraft laat (impunitas). Vergeving is namelijk niet alleen het achter-
wege laten, maar ook het wegnemen van de straf die wegens de zonden 
verdiend was.286

In de Animadversiones stelt Witsius dat in de Heilige Schrift vergeving 
overal impliceert dat de zondaar wordt toegelaten tot de vertrouwelijke 
omgang met de hemelse Vader.287 Wie bidt om vergeving, vraagt niet 

283   Vergelijk Charnock, Works, 3:340: “It is called reconciliation as it respects us as ene-
mies, salvation as it respects us in a state of damnation, propitiation as we are guilty, 
redemption as captives, and bound over to punishment. Reconciliation, justification, 
and adoption differ thus: in reconciliation, God is considered as the supreme Lord 
and the injured party, and man is considered as an enemy that hath wronged him; 
in justification, God is considered as a judge, and man as guilty; in adoption, God is 
considered as a father, and man as an alien. Reconciliation makes us friends, justifi-
cation makes us righteous, adoption makes us heirs.” Voetius, Selectae Disputationes, 
2:433: “Sunt autem actus illi Reconciliatio, Justificatio, Adoptio; activè scil. sumptae. 
Illa, removet mala, et dissidium inter Deum et nos: ubi Deus se habet ut pars laesa et 
ut supremus dominus. Rom. 5. 10. 11. 2. Corinth. 5.18. 19. Ista bona parta adjudi-
cat sententia jurisdictionis: ubi Deus se habet instar judicis Rom.3.24.25.26.”

284   Witsius, Oeffeningen, 1:479 (1.25.7); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:477 
(1.25.7): “Remissio itaque peccatorum est, absolutio peccatoris a reatu quem in se 
suscepit Christus: sive, Declaratio Dei Legislatoris ac Judicis peccatorum istum non 
laturum poenam quam meruit, propter satisfactionem Sponsoris Christi.”

285   Witsius, Animadversiones, 150.
286   Witsius, DOF, 2.10.16: “…remissio peccatorum est poenae iis debitae omissio vel 

ablatio.”
287   Witsius, Animadversiones, 170. Zie ook Burgess, Doctrine of Justification, 1:155: “It is not 

only ablativa mali, but collativa boni: it is not a meer negation of punishment due to us, 
but a plentiful vouchsafing of many gracious favours tu us.” Zie echter ook ibid., 2:269: “In 
forgivenesse of sinne there is ablatio mali; in Justification there is collatio boni.”
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alleen dat God niet de straf toerekent die verdiend is, maar ook dat Hij 
genadig is en een verzoend en welwillend gemoed (animum placatum et 
benevolum) heeft.288 David bidt niet alleen om vergeving maar ook om 
vreugde en blijdschap (Psalm 51:3,10), aldus Witsius.289 Een voorbeeld 
dat de reikwijdte van het begrip vergeving zichtbaar maakt, ziet Witsius 
in de relatie tussen koning David en zijn zoon Absalom. Aanvankelijk 
verkrijgt Absalom van David nog niet de vrije toegang tot de koning. Er 
is slechts de toezegging om geen wraak te oefenen. Pas als er ook weer de 
vrije toegang is, is er sprake van volledige vergeving.290 Vergeving is dan 
ook voor Witsius veel meer dan het ongestraft laten van de zonden.

6.6.4.  Witsius’ bemiddeling in de antinomiaanse discussie over straf en 
vergeving

De visie van Witsius op straf en vergeving stempelt zijn reactie in de anti-
nomiaanse discussie over de onderhavige punten. Twee thema’s springen 
er in de Animadversiones uit: ten eerste de vraag of God de gelovigen nog 
kastijdt, en vervolgens of Hij hun zonden ziet. 

Anders dan in De Oeconomia gaat Witsius in de Animadversiones uit-
voerig in op de vraag of God de gelovigen kastijdt. De gedachte die bij 
onder anderen Baxter aanwezig is dat God (ondanks het offer van Chris-
tus) de gelovigen voor hun zonden straft, is bij Witsus niet te vinden.291 
Maar hij gaat evenmin mee in de antinomiaanse opvatting dat de zonden 
van de gelovigen Gods ongenoegen niet oproepen en dat de zonden hen 
niet meer kunnen schaden. Witsius stelt dat God de zonden aanziet met 
toorn, ook al is het niet de toorn van een harde rechter maar van een ont-
stemde vader.292 Hij haalt met instemming een passage van Tuckney aan:

288   Witsius, Oeffeningen, 2:198–199 (2.12.10–13); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 
2:204–205 (2.12.10–13).

289   Witsius, Oeffeningen, 2:199 (2.12.12); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 2:204 
(2.12.12).

290   Witsius, Oeffeningen, 2:199–200 (2.12.13–14); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 
2:204–205 (2.12.13–14).

291   Witsius, Animadversiones, 56. Zie ook ibid., 128–129, verwijzend naar Charnock, 
Works, 3:432: “As he bore the sins of many as a common person in the offering of 
himself, and satisfied for their guilt, so he hath an absolution as the head from all that 
guilt he bore; no more to lie under the burden of our sins, or endure any penalties of 
the law for them.”

292   Witsius, Animadversiones, 165–166: “Videt etiam cum ira et excandescantia, non 
rigidi et condemnaturi judicis, sed sancti et indignantis Patris.” Zie eveneens het 
citaat van Charnock, genoemd in noot 298.
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Niettegenstaande de voorafgaande vergeving of rechtvaardiging bren-
gen die later volgende zonden een persoonlijke schuld teweeg die op 
zichzelf de eeuwige toorn waard is, en deze schuld is bovendien in het 
geval van een gerechtvaardigd persoon zo overvloedig, dat het de 
vaderlijke toorn van God over hem opwekt. Het maakt hem wel niet 
tot een kind des toorns, maar toch wel tot een kind onder de toorn.293

Eveneens wijst hij krachtig de antinomiaanse opvatting af dat de zonde 
geen enkele schade aan gelovigen zou kunnen toebrengen. Elke zonde 
verdient de totale verlating en onterving door God (elke zonde behoudt 
immers haar intrinsieke strafwaardigheid). Ook zijn er allerlei directe 
gevolgen voor het geestelijke leven van de gelovige.294 Witsius besluit het 
hoofdstuk waarin hij deze en andere antinomiaanse beweringen 
bespreekt, als volgt: “Ik besluit dit hoofdstuk met de hartelijke wens dat 
men vanaf nu die afschuwelijke uitspraken achterwege laat, en moge het 
nooit uit de mond van een gereformeerd theoloog worden gehoord tot 
smaad en weerstand tegen onze allerheiligste godsdienst, dat geen enkele 
zonde schade of vloek zou kunnen brengen over de gelovigen.”295 Het is 
dus duidelijk dat Witsius grote moeite heeft met de wijze waarop de anti-
nomianen hun mening verwoorden. Hij is bereid hun uitspraken zo goed 
mogelijk te interpreteren (namelijk met de intentie om te onderstrepen 
dat de verzoening door Christus de schuld van de zonden volledig heeft 
weggenomen).296 Als zij met de schade doelen op de straf, is hij het ook 
met hen eens.297 Maar dit neemt niet weg dat hij de door antinomianen 
gekozen bewoordingen zeer krachtig afwijst.

Een tweede kwestie waaraan Witsius in de Animadversiones aandacht 
besteedt, is de antinomiaanse onderscheiding tussen Gods kennen en 
zien van de zonden. Hij maakt helder dat hij die tweedeling niet kan 
accepteren, en verwijst daarbij instemmend naar de Engelse theoloog 
Stephen Charnock:

293   Ibid., 168; Tuckney, Praelectiones theologicae, 199: “Non obstante remissione vel jus-
tificatione ista praeviae, peccata sequentia reatum particularem contrahunt, in se irae 
aeternae meritorium, eumque insuper in hominem justificatum ita redundantem, ut 
paternam Dei in eum iram cieat: eumque licet non filium irae, at sub ira filium con-
stituat.” Zie ook Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 152.

294   Witsius, Animadversiones, 167–168.
295   Ibid., 173: “Concludo caput hoc cum calido voto, ut facessant dehinc immania ist-

haec dicta, neque ex ullius unquam Reformati Theologi ore, in sanctissimae religio-
nis nostrae dedecus atque opprobrium audiatur, peccatum nullam noxam damnumve 
inferre fidelibus.”

296   Ibid., 149.
297   Ibid., 148.
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[God] ziet de zonden niet zodanig aan dat Hij [de gerechtvaardigden] 
daarom zou besluiten te verdoemen. De Schrift zegt dat God hun zon-
den bedekt, achter zijn rug werpt, in de diepte van de zee werpt, in de 
zin dat de zonden nooit meer voor Zijn aangezicht zullen komen. De 
fraaie opmerking van Charnock verdient hier aandacht en waardering: 

“Een schuldboek waarin de regels met een pen zijn doorgestreept, 
heeft in de beoordeling geen enkel gezag. De pennenstreek is een 
bewijs dat de prijs is betaald. Zo’n schuld kan misschien wel wor-
den gelezen, maar ze kan niet gevorderd worden. Niets belet dat 
God de te vergeven zonden leest in het boek van Zijn alwetend-
heid, maar Hij zal ze nooit vorderen in de vierschaar van Zijn 
gerechtigheid. … God vergeet de zonden niet in absolute zin: van 
Zijn kennis of wetenschap verdwijnt er niets. Dat Hij de zonden 
niet gedenkt, is meer een daad van Zijn wil dan van Zijn verstand. 
Dit vergeten is niet een natuurlijk vergeten, maar een juridisch ver-
geten. God ontkent de feiten niet; wel neemt Hij de straf en de 
angst voor de straf weg. Hij legt de gedachtenis aan de toorn af, 
niet de gedachtenis als kennis. Hij herinnert zich die als een vader, 
tot kastijding; niet als een rechter, tot verdoemenis. … Hoewel de 
zonde niet wordt toegerekend, kleeft ze toch de mens aan. Het 
er-zijn van de zonde wordt niet weggenomen, maar haar macht 
wordt van de troon gestoten. De zonde wordt dus niet weggeno-
men wat betreft haar smet, wel wat betreft haar schuld.”298 

Heel goed verwoord! Want zeer zeker ziet God de zonden van de gelo-
vigen. Hij ziet ze als een smet die hun ziel bevuilt, als vlekken waar-
mee een mooi gezicht wordt ontsierd, als pus waarmee een prachtig 
kledingstuk wordt besmeurd, als een melaatsheid waarmee de gehele 
mens wordt aangetast.299

Met dit citaat van Charnock neemt Witsius duidelijk afstand van Eaton, 
Crisp en andere antinomianen. Crisp maakt eveneens gebruik van het 
beeld van een doorgestreept bedrag, maar stelt dat het bedrag onleesbaar 

298   Het citaat is afkomstig uit “A Discourse of the Pardon of Sin”, in Charnock, Works, 
5:434–458 (435–436). Dezelfde vergelijking maakt Arrowsmith, Armilla Catechetica, 
211: “When this is once apprehended and applied by a lively faith, God issueth out a 
pardon; drawing as it were, the lines of Christs Cross over the lines of his debt-book; 
so as he may still see the sum we were indebted in, but sees it cancelled, never to be 
exacted more.” Zie ook Hopkins, Works of Hopkins, 2:265–266.

299   Witsius, Animadversiones, 164–165.
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en onzichtbaar geworden is (zie bij noot 253). Witsius daarentegen bena-
drukt dat God de zonden van gelovigen wel degelijk ziet.

6.7. Samenvatting en conclusies
6.7.1. Samenvatting
De kernvraag in het debat met het socinianisme is of het lijden van Chris-
tus wel of niet als een straf dient te worden aangemerkt. Volgens de soci-
nianen was zijn lijden een beproeving en geen straf. Alle opponenten 
(zowel lutherse, gereformeerde als rooms-katholieke tegenstanders) 
betogen daarentegen dat zijn lijden ook het karakter van straf heeft gehad.

De vraag naar de relatie tussen toerekening (hoofdstuk 3 en 4) en straf 
(dit hoofdstuk) hangt samen met de visie op schuld (reatus). Er zijn 
enkele systematische posities ten aanzien van de relatie tussen schuld en 
straf. De eerste is dat wel de straf wordt overgedragen maar niet de schuld 
(vertegenwoordigd door Grotius en Baxter). De tweede is de visie waar 
de strafoverdracht en schuldoverdracht samen opgaan (vertegenwoor-
digd door Witsius, Owen en vele andere gereformeerden). De derde, in 
de sociniaanse opvatting present, stelt dat noch schuld noch straf op 
Christus zijn overgebracht.300 Hieraan kan nog een extra positie aan wor-
den toegevoegd (niet vermeld door Schaede), namelijk die van de antino-
mianen, die beweren dat niet alleen de schuld van de zonde maar ook de 
daad van de zonde op Christus is overgebracht.

In de visie van Grotius is het mogelijk dat onschuldigen worden 
gestraft. Dit is bovendien ook gerechtvaardigd, indien de gevolgen van de 
strafoefening het algemeen belang dienen. Grotius bepleit daarmee een 
consequentialistische rechtvaardiging van straf. Daartegenover bepleiten 
zowel de socinianen als de meeste gereformeerden een retributieve recht-
vaardiging. Zij stellen dat het noch mogelijk noch gerechtvaardigd is 
onschuldigen te straffen. In de optiek van de meeste gereformeerden kan 
Christus alleen gestraft worden als Hij schuldig is, en Hij kan alleen 
schuldig zijn als de schuld Hem wordt toegerekend. Daarom is de toere-
kening van de zonden in hun overtuiging de onmisbare vooronderstel-
ling van de opvatting dat Christus de straf der zonden heeft voldaan 
(satisfactio poenalis).

De diverse visies op straf beïnvloeden de opvattingen over vergeving. Er 
kunnen hier vier opvattingen worden onderscheiden. Volgens Socinus ver-
geeft God als dominus, volgens Grotius als rector, volgens Witsius als iudex. 

300   Zie Schaede, Stellvertretung, 376–377. Schaede noemt nog een positie, namelijk dat 
Christus wel de schuld heeft overgenomen maar niet de straf (geëxpliciteerd in de 
rooms-katholieke onderscheiding van reatus culpae et poenae).
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In het geval van Socinus wordt de vergeving opgevat alsof het een kwijt-
schelding is van financiële schuld; vergeving bestaat daarin dat God afstand 
doet van zijn recht om de schuld te innen. Grotius ziet vergeving als straf-
feloosheid (impunitas); de zonden die God vergeeft, blijven ongestraft. 
Witsius beschouwt vergeving als ontslag van criminele schuld, omdat de 
zonden reeds zijn gestraft (maar dan aan de borg), zodat de zondaar wordt 
toegelaten tot de vertrouwelijke omgang met de hemelse Vader. Er is daar-
naast nog, als vierde positie, de antinomiaanse opvatting. In deze optiek 
‘vergeeft’ God als Hij de zonden der uitverkorenen geheel en al wegdoet en 
vernietigt, zodat Hij deze niet meer ziet of herinnert. De beste omschrijving 
voor deze positie is wellicht “vergeving als vernietiging”.

De neonomianen volgen Grotius in diens visie op straf en vergeving. De 
antinomianen daarentegen stellen dat Christus de zonden zodanig heeft 
tenietgedaan dat ze niet meer bestaan, zodat God de zonden der gelovigen 
niet meer ziet, er niet door beledigd wordt en ook zijn ongenoegen over 
hun zonden nooit zal uiten. Witsius kiest de tussenweg: de schuld der zon-
den is wel op Christus overgebracht zodat Hij niet als onschuldige is 
gestraft; maar de daad der zonde (met daaraan verbonden de intrinsieke 
strafwaardigheid) wordt nog steeds aan de gelovigen toegeschreven.

6.7.2. Conclusies
Er kunnen enkele conclusies worden getrokken op grond van de gege-
vens in dit hoofdstuk:
1. Het is duidelijk geworden dat de wijze waarop de besproken auteurs 

invulling geven aan de concepten van straf en vergeving, van grote 
invloed is op hun opvattingen over strafoverdracht, plaatsvervanging 
en voldoening. Grotius’ repliek op Socinus bijvoorbeeld kan met goed 
recht worden samengevat als een herdefinitie van straf. Betreffende de 
straf zijn vooral twee vragen aan de orde: wordt strafuitoefening retri-
butief of consequentialistisch gerechtvaardigd; en, ten tweede, is er 
sprake van minimaal/negatief of van maximaal/positief retributi-
visme. De socinianen kiezen voor retributieve rechtvaardiging en 
minimaal retributivisme; Grotius kiest voor een consequentialistische 
rechtvaardiging en eveneens voor minimaal retributivisme. De meeste 
gereformeerde theologen bepleiten een retributieve rechtvaardiging 
en maximaal retributivisme. 

 Een duiding van het antinomiaanse debat met behulp van een analyse 
van de begrippen straf en vergeving blijkt vruchtbaar te zijn voor een 
beter begrip van de controverse. Het maximaal retributivisme van de 
meeste gereformeerde theologen maakt het hun onmogelijk vergeving 
als impunitas te definiëren.
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2. Een tweede conclusie betreft het belang van de relatie tussen toereke-
ning enerzijds en straf en vergeving anderzijds. Omdat zij voorstander 
zijn van maximaal retributivisme, stellen de meeste gereformeerde 
theologen dat alle zonden worden toegerekend, hetzij aan de zondaar 
zelf of aan de borg. Deze toerekening is in hun optiek onmisbaar om 
de rechtvaardigheid van strafoverdracht te kunnen waarborgen: straf-
overdracht is slechts mogelijk en rechtvaardig als daaraan vooraf-
gaand schuldoverdracht (door toerekening) heeft plaatsgevonden. 
Grotius, die de toerekening afwijst, ontkoppelt daarentegen schuld- 
en strafoverdracht en stelt dat ook onschuldigen kunnen worden 
gestraft. Het blijkt dus dat er een directe samenhang is tussen de vraag 
of iemand de toerekening aanvaardt en hoe straf wordt gedefinieerd.

3. De betekenis van Grotius’ opvattingen is groot voor een goed zicht op 
de antinomiaanse debatten. Het is wel van belang te bezien op welke 
punten iemand Grotius’ opvattingen heeft overgenomen. Zijn onder-
scheid tussen rector en dominus, tussen publiek- en privaatrecht en 
tussen vergoeding en vergelding heeft bijkans algemene navolging 
gevonden onder gereformeerde theologen. Dit geldt echter niet voor 
zijn visie op straf en vergeving. Daarin nemen Essenius en Leydecker 
duidelijk afstand van hem. Het neonomianisme kan worden omschre-
ven als de stroming die Grotius niet alleen navolgt in zijn onderschei-
ding tussen rector en dominus, maar ook zijn definities van straf en 
vergeving overneemt. Theologen als Sherlock, Bull, Outram, Cave, 
Stillingfleet en Baxter zijn dan wel neonomiaans, maar Ball, Burgess, 
Essenius en Leydecker niet. 

4. De vraag is vervolgens of Daniel Williams als neonomiaan kan wor-
den gekarakteriseerd. Het blijkt dat zijn visie op straf en vergeving niet 
volledig helder wordt. Er zijn aspecten waarin de invloed van Grotius 
merkbaar is, vooral in de tendens vergeving als ongestraftheid te defi-
niëren en telkens wanneer hij de rechtvaardiging van strafuitoefening 
consequentialistisch toonzet. Daartegenover staat echter dat hij 
schuldoverdracht als een noodzakelijke voorwaarde voor strafover-
dracht beschouwt, wat niet grotiaans is.

5. De antinomiaanse gedachte dat God de zonden van de gelovigen niet 
ziet, is in de secundaire literatuur te weinig conceptueel benaderd. 
Bozeman en Como stellen dat de puriteinse nadruk op God die alles 
ziet, beoogt de mensen bang te maken en dat Eatons bewering dat 
God de zonden niet meer ziet, dient om de pastorale hegemonie van 
de puriteinen te bekritiseren. Dit is echter een veel te beperkte verkla-
ring. Witsius bijvoorbeeld stelt het punt of God de zonden ziet aan de 
orde om in te gaan op de antinomiaanse interpretatie van het concept 
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vergeving. De kritiek op Eaton en andere antinomianen heeft aller-
eerst betrekking op hun opvatting dat de vergeving der zonden in de 
“vernietiging” van de zonden zou bestaan. De definitie van vergeving 
is dus een belangrijk aspect van het antinomiaanse debat.

6. De laatste conclusie van dit hoofdstuk betreft Witsius. Zijn visie op 
straf en vergeving maakt duidelijk dat hij een mainstream gerefor-
meerd theoloog is: hij bepleit een retritubutieve rechtvaardiging van 
strafuitoefening en verdedigt het maximale retributivisme. In zijn 
bemiddelingspoging in de antinomiaanse controverse wijst hij zowel 
de neonomiaanse opvatting af dat onschuldigen kunnen worden 
gestraft, als de antinomiaanse opvatting dat vergeving bestaat in de 
vernietiging van de zonden.
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HOOFDSTUK 7 
Rechtvaardigheid en proportionaliteit

7.1. Inleiding
In dit hoofdstuk komt de vraag ter sprake naar de proportionaliteit van 
de strafmaat. In de derde antinomiaanse controverse speelt dit aspect een 
prominente rol. De antinomianen stellen dat de zonden zodanig aan 
Christus zijn toegerekend, dat Hij exact dezelfde straf heeft ondergaan 
die de gelovigen door hun zonden hebben verdiend. Daarom heeft God 
Hem als een vervloekte beschouwd en bejegend, en Hem als zijn Zoon 
verstoten, aldus de antinomianen (§ 7.7.2.). De neonomianen achten der-
gelijke uitspraken ontoelaatbaar. Zij stellen dat de proportionaliteit van 
de straf die aan Christus voltrokken is, niet bepaald wordt door de zon-
den der gelovigen, aangezien die zonden Hem ook niet worden toegere-
kend (§ 7.4.1.). Er is dus een relatie tussen het concept van de toerekening 
en van de proportionaliteit van de straf.

Dezelfde relatie speelt ook reeds ongeveer een eeuw eerder een rol. 
Een van de argumenten die Socinus tegen de toerekening aanvoert, heeft 
te maken met de omvang van het lijden dat Christus heeft ondergaan. 
Socinus’ gesprekspartner Covet beweert dat de omvang van de straf die 
Christus onderging proportioneel moest zijn aan wat de gelovige zonda-
ren zelf zouden moeten ondergaan, om als rechtvaardige straf te kunnen 
worden aangemerkt.1 Maar volgens Socinus is een dergelijke proportio-
naliteit onmogelijk. Uit de visie van Covet op de toerekening van de zon-
den aan Christus leidt Socinus namelijk het volgende af: als inderdaad de 
schuld van de zonden der gelovigen aan Christus is toegerekend en 
Christus dus de straf heeft ondergaan die overeenkomt met de straf die de 
gelovigen hadden verdiend, dan volgt daaruit dat Hij ook de eeuwige 
dood moest sterven. De eeuwige straf is immers hetgeen mensen moeten 
ondergaan die Gods wet overtreden hebben. Maar, aldus Socinus, Chris-
tus heeft niet de eeuwige dood ondergaan. Christus is immers niet eeu-
wig dood gebleven maar na drie dagen opgestaan. Dus is Hem niet de  
 
 

1   Covets opvatting weergegeven in Socinus, De Servatore, 260 (3.4): “Haec enim satisfac-
tio, in eo, qui nos servaturus est, aeternam mortem […] requirit.”
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schuld van de zonder der gelovigen toegerekend en is Hij niet in hun 
plaats gestraft.2

Dit argument van Socinus gaat uit van de veronderstelling dat er een 
bepaalde proportionaliteit bestaat tussen zonde, schuld en straf. De ernst 
van de zonde bepaalt de omvang van de schuld en de omvang van de 
schuld bepaalt de mate van de straf. Zonden zijn, zo stelt Socinus als 
schulden (debita). Die schulden moeten worden betaald of worden kwijt-
gescholden. De gedachte dat Christus in onze plaats precies deze schul-
den zou betalen, acht Socinus dwaasheid. Er is namelijk volgens hem 
geen enkele proportionaliteit tussen wat Christus geleden heeft en wat wij 
zouden moeten lijden.3 Volgens Socinus geldt een straf pas als een vol-
doening, indien die volledig gelijk is aan de waarde (merita) van de zon-
den.4 Christus zou dus hoogstens voor één ander persoon met zijn eigen 
leven kunnen betalen, maar niet voor zeer vele andere mensen: 

Het is precies als wanneer men zou zeggen dat iemand die zelf niets 
verschuldigd is en slechts honderd goudstukken heeft die hij zou kun-
nen weggeven, voor ontelbaar velen zou kunnen voldoen die ieder 
voor zich honderd goudstukken verschuldigd zijn; hij zou nauwelijks 
voor slechts één iemand werkelijk kunnen voldoen. Want niemand 
kan voor meer dan één ander de eeuwige dood ondergaan en dat voor 
een ander lijden. Misschien zou dus slechts één persoon uit al die 
mensen op deze wijze kunnen worden behouden en slechts voor zijn 
zonden zou er kunnen worden voldaan aan de goddelijke gerechtig-
heid. Alle anderen moeten voor eeuwig vergaan, als God werkelijk 
voor hun zonden voldoening aan Hemzelf zou verlangen.5

2   Ibid., 255 (3.3); Crellius en Schlichtingius, Catechesis ecclesiarum Polonicarum, 270–
271. Vgl. Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:245; Turrettini, De satisfactione Christi dispu-
tationes, 279 (10.2). Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 136: “Tegen dese leere 
pleit Socinus met stijve kaken, en word daer in gesterkt van Ostorodus, Smalcius, Vol-
kelius, Crellius, Slichtingius, en van de gehele Sociniaensche bende.” Zie verder de ver-
wijzingen bij noot 112-114.

3   Socinus, Praelectiones theologicae, 106: “Atqui nulla prorsus proportio est, inter ea quae 
Christus pertulit et ea quae nobis perferenda erant.”

4   Socinus, De Servatore, 255 (3.3): “Vera enim satisfactio est plena debiti persolutio”; 
Socinus, Praelectiones theologicae, 107–108; 109.

5   Socinus, De Servatore, 3.3 (p. 255): “Nam perinde est, ac si quis diceret, unum, qui nihil 
ipse debeat, et centum tantummodo aureos nummos habeat, quos dare possit, pro 
innumerabilibus aliis, qui singuli aureos nummos centum debeant, posse satisfacere; 
cum vix pro uno tantum vere satisfaciendi habeat facultatem. Nemo enim plus, quam 
unam mortem aeternam subire potest, eamque pro alio pendere. Unus igitur aliquis 
tantum ex omnibus fortasse hac ratione servari poterat, et pro ipsius delictis divinae 
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De gereformeerde theologen houden echter staande dat er een proportio-
naliteit is tussen zonde, schuld en straf. Zij erkennen dat Christus’ plaats-
vervangende straf proportioneel is geweest aan de straf die de gelovigen 
hadden moeten ondergaan. Hoe Hij desalniettemin niet voor eeuwig in de 
dood heeft moeten blijven, verklaren zij door te onderscheiden tussen twee 
vormen van proportionaliteit: aritmetische en geometrische proportie (zie 
daarover uitvoerig § 7.3.2.). Zij stellen dat Socinus’ kritiek terecht zou zijn 
geweest als Christus volgens aritmetische proportie had moeten voldoen, 
maar dat zijn kritiek niettemin onterecht is aangezien Christus’ voldoening 
volgens geometrische proportie heeft plaatsgevonden.

Het van Aristoteles afkomstige onderscheid tussen twee vormen van 
proportie speelt (evenals het parallelle onderscheid tussen commutatieve 
en distributieve rechtvaardigheid) een uitzonderlijk grote rol in de dis-
cussie over de voldoening door Christus.6 Ook in de antinomiaanse con-
troverse blijken beide distincties hun sporen te trekken. In dit hoofdstuk 
zal de vraag naar de proportionaliteit van de straf ter sprake komen. Con-
cepten die reeds in eerdere hoofdstukken ter sprake zijn gebracht, zoals 
het onderscheid tussen dominus en rector, tussen vergoeding en vergel-
ding, tussen retributieve en consequentialistische rechtvaardiging van 
straf, en tussen privaatrecht en publiekrecht zullen hier opnieuw aan de 
orde komen, omdat ze doorwerken in de vraag welke mate van straf 
Christus moest ondergaan.

Eerst wordt de relatie tussen straf, proportie en rechtvaardigheid in 
kaart gebracht (§ 7.2.). Daarna volgt de bespreking van de zojuist 
genoemde vormen van rechtvaardigheid en proportionaliteit (§ 7.3.), 
waarna de vraag aan de orde komt of Christus de eeuwige dood heeft 
ondergaan (§ 7.3.). Aansluitend komt de discussie van Baxter en Owen 
over het verschil tussen betaling en voldoening ter sprake (§ 7.4.), zodat 
de vraag naar de rol van rechtvaardigheid en proportionaliteit in de anti-
nomiaanse discussie kan worden besproken (§ 7.5.). De verschillen in 
inzicht concretiseren zich in de interpretatie van Jezus’ uitroep van verla-
tenheid aan het kruis (Mattheüs 27:46); de geschiedenis van deze inter-
pretatie tot en met de antinomiaanse discussie wordt in § 7.7. besproken. 
Witsius’ visie op rechtvaardigheid en proportionaliteit en zijn bemidde-
ling in de debatten komt dan ter sprake (§ 7.8.), waarna wordt afgesloten 
met een samenvatting en enkele conclusies (§ 7.9.).

iustitiae satisfieri. caeteris omnino in aeternum pereundum erat, si sibi pro illorum pec-
catis vere satisfieri Deus voluisset.” Evenzo Crellius, Ad librum Grotii, 471. Vgl. Gomes, 
“Socinus on Satisfaction”, 228. 

6   Voor Aristoteles’ visie, zie Aristoteles, Ethica, 150–153 (1130b30–1132a8).
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7.2. Straf, proportie en rechtvaardigheid
In deze paragraaf komt de relatie aan de orde tussen straf, proportie en 
rechtvaardigheid. De discussies over Socinus’ bewering dat Jezus niet de 
eeuwige dood plaatsvervangend heeft kunnen ondergaan, zijn te analyse-
ren door na te gaan hoe men denkt over rechtvaardigheid en proportio-
naliteit. De eerste die dit helder heeft gethematiseerd, is Grotius; zijn visie 
komt dan ook als eerste ter sprake (§ 7.2.1.), daarna de sociniaanse res-
pons van Crellius (§ 7.2.2.). Aansluitend wordt de reactie van de meeste 
gereformeerde theologen besproken (§ 7.2.3.).

7.2.1. Grotius over rechtvaardige strafmaat
Grotius’ onderscheid tussen rector en dominus is reeds diverse keren ter 
sprake gekomen. De onderscheiding loopt parallel aan het verschil tussen 
publiek- en privaatrecht, tussen vergelding en vergoeding, tussen clemen-
tia en liberalitas. De tweedeling past Grotius ook toe op rechtvaardigheid 
en proportionaliteit. De rechtvaardigheid die behoort bij het ius rectoris 
is de distributieve rechtvaardigheid (iustitia distributiva), terwijl de com-
mutatieve rechtvaardigheid (iustitia commutativa) bij het ius dominii 
behoort. De karakteristieken van deze beide vormen van iustitia zullen in 
§ 7.3.1. worden besproken. De proportionaliteit die eigen is aan de distri-
butieve rechtvaardigheid is de geometrische proportionaliteit, terwijl van 
commutatieve rechtvaardigheid sprake is bij aritmetische proportionali-
teit (zie § 7.3.2.).

Echter, ook voordat de onderscheiden vormen van rechtvaardigheid 
en proportionaliteit worden besproken, kan in meer algemene zin de 
vraag gesteld worden wanneer een straf onrechtvaardig of disproportio-
neel is. De proportionaliteit tussen overtreding en strafmaat komt op 
twee manieren ter sprake: in de bedreiging (sanctio) van straf en in de 
uitvoering (executio) van straf.7 Het eerste punt is in § 5.6.1. beproken aan 
de hand van Genesis 2:16-17. Veel theologen ontlenen daaraan de opvat-
ting dat elke zonde met de eeuwige dood wordt gestraft. Deze proportie 
tussen overtreding en gedreigde strafmaat is rechtvaardig op grond van 
Gods wil of van Gods natuur (hypothetische respectievelijk absolute 
noodzaak van de wetshandhaving). Volgens Grotius ontleent de gedreigde 
strafmaat zijn rechtvaardigheid aan Gods wil.8 In het vervolg van dit 

7   Zie voor dit onderscheid Owen, Works, 12:436: “There is a twofold rule of this propor-
tion of sin and punishment, the one constitutive, the other declarative. The rule consti-
tutive of the proportion of penalty for sin is the infinitely wise, holy, and righteous will 
of God; the rule declarative of it is the law.”

8   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 65; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 174–175: “… in 
ceteris omnibus quae vult iusta efficit volendo.”
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hoofdstuk gaat het echter niet om de proportionaliteit in de bedreiging 
maar in de uitvoering. 

Volgens Grotius wordt de rechtvaardigheid van de strafmaat in de uit-
voering bepaald door consequentialistische factoren. De vraag of er 
wordt gestraft, wordt bepaald door het belang van het bonum commune. 
Soms maakt dit belang het noodzakelijk om te straffen, soms echter ver-
eist het algemeen belang juist dat er niet mag worden gestraft.9 Grotius 
consequentialistische visie op de rechtvaardiging van straf (zie § 6.3.1.) 
werkt ook door in zijn gedachten over de strafmaat.10 Niet alleen het 
straffen zelf maar ook de strafmaat is van het effect afhankelijk.11 In de 
bepaling van de strafmaat moet niet alleen op de misdaad als zodanig 
worden gelet, maar ook op het voorgaande én het navolgende leven.12

In de visie van Grotius kan een straf dus op twee manieren onrecht-
vaardig en disproportioneel zijn. De straf is onrechtvaardig als er zwaar-
der gestraft wordt dan nodig is om de gewenste uitwerking te bereiken, of 
nodig is vanwege de ernst der zonde. Er kan echter ook van onrechtvaar-
digheid sprake zijn als er te licht of in het geheel niet wordt gestraft. Dit 
hangt samen met Grotius’ overtuiging dat het ontoelaatbaar is dat een 
rector nooit zou straffen (zie § 5.3.). Als straffen noodzakelijk is, is 
niet-straffen ook een vorm van onrechtvaardigheid.

Hier is opnieuw de kwestie van eventuele dispensatie (zie § 5.4.1. en § 
5.6.2.) van belang. Als een wet wordt gedispenseerd, wordt (ondanks 
overtreding van die wet) de bijbehorende straf niet uitgevoerd. Ingeval 
van dispensatie is de uitvoering van de straf dus niet gelijk aan wat er in 
de bedreiging was gesteld. De straf kan geheel achterwege worden gela-
ten, of de strafmaat kan worden verminderd.13 Grotius verwijst in De 

9   Grotius, De iure belli et pacis, 234 (2.20.23). Voor dezelfde opvatting, zie Stillingfleet, 
“Two Discourses”, 3:248.

10   Grotius, De iure belli et pacis, 2 (1.1.3): “Nam jus hic nihil aliud quam quod justum est 
significat: idque negante magis sensu quam ajente, ut jus sit quod injustum non est. Est 
autem injustum, quod naturae societatis ratione utentium repugnat.” Grotius, De satisfac-
tione ed. 1617, 41; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 142–143; zie ook bij noot 20 tot 24.

11   Grotius, De iure belli et pacis, 235 (2.20.28): “Ex supra dictis apparet in poenis duo spec-
tari id ob quod, et cujus ergo. Ob quod, est meritum; cujus ergo, est utilitas ex poena.”

12   Ibid., 237 (2.20.30): “… non nudum delictum […] sed simul vitae quod praecessit, et 
quod sequitur.”

13   Vgl. Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 98–112: “Sommige oordeelen, dat sy [de 
bedreiging] de straffe niet als seker aen den sondaer aenseit, meenende, dat zy alleen 
betuigt de straf-weerdigheid en schuld des sondaers. Wy hebben hier ontrent eerbie-
diger gedachten. De uitvoering leit by ons soo seker, als die wet seker is gegeven, en 
door bedreiging versterkt. Want die dingen volgen malkander. De wet eist bedreiging, 
de bedreiging executie.”
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Satisfactione naar de offers in het Oude Testament. God had de dood van 
elke zondaar mogen eisen (Deuteronomium 26:26 en Galaten 3:10), maar 
omdat Hij deze strafwet versoepeld heeft, aanvaardt Hij de plaatsvervan-
gende dood van een offerdier in plaats van de dood van de zondaar zelf.14 
De relaxatio die Grotius bepleit, houdt blijkbaar ook een verlaging van de 
strafmaat in. Zo hebben lezers van Grotius hem in ieder geval geïnterpre-
teerd.15 Crellius leest Grotius zo dat deze stelt dat Christus ons bevrijd 
heeft van de verdiende straf, niet doordat Hij formeel die verdiende straf 
zou ondergaan, maar slechts materieel; zijn dood had niet het kenmerk 
van een straf. En als Grotius dat stelt, is Crellius het met hem eens.16 

Grotius gaat in op de gebruikelijke uitdrukking dat iemand die misdaan 
heeft, straf schuldig is of straf verdiend heeft. Die zegswijzen suggereren dat 
de relatie tussen overtreding en strafuitoefening een noodzakelijk karakter 
heeft. Maar die uitdrukkingen willen volgens Grotius niet meer zeggen dan 
dat het billijk is dat iemand wordt gestraft.17 Elke zonde is wel strafwaardig 
(punibilis), maar niet elke zonde wordt gestraft.18 Niemand mag worden 
gestraft boven zijn verdienste.19 Hij erkent dat de straf als een verdienste 
(meritum) van de overtreding kan worden aangemerkt, maar dat houdt 

14   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 121–122; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 248–
249.

15   Huber, de jure civitatis, 129 (§ 18): “Est enim tou panu haec sententia; Christum libe-
rasse nos, aliquid pretii dando, minime quod toti debito secundum legis rigorem 
aequale, sed quo Deus Pater contentus fuerit, qui reliquum remiserit.” Leydecker, 
Synopsis, 286. Beiden refereren aan Grotius, De satisfactione ed. 1617, 117; Grotius, De 
satisfactione ed. 1990, 242–243: “Ab hoc debito liberationem nobis Christus impetravit 
aliquid dando. Dare autem aliquid, ut per id ipsum alteri debito liberetur, est solvere 
aut satisfacere.” Zie tevens Pfaff, Examen, 30; Baur, “Grotian Theory”, 265n1; Foster, 
“Translator’s Notes”, 260: “Strictly speaking, in Grotius’s view, he was not punished at 
all, but his affliction is substituted for our punishment.”

16   Crellius, Ad librum Grotii, 400: “… concessimus, redemtionem nostram esse liberatio-
nem a poena commerita, materialiter, ut in scholis loquuntur, poenam commeritam 
accepimus, non formaliter, h.e. rem ipsam intelleximus, qux poenae rationem habeat, 
nempe mortem, non tamen eatenus, quatenus poenae rationem proprie habet. Con-
cidit jam illud quoque, quod hic pro concesso sumsit Grotius, Christum liberationem 
a debito nobis impetrasse aliquid dando, impetrasse, inquam, ab eo, qui jus habuerit 
debitum iilud exigendi, nempe Deo.”

17   Grotius, De iure belli et pacis, 219 (2.20.3): “Decepit eos vulgaris locutio, qua dicimus 
poenam deberi ei qui deliquit, quod plane est akuron. Nam cui proprie debetur ali-
quid, is in alterum jus habet. Sed cum deberi alicui poenam dicimus, nihil volumus 
aliud quam aequum esse ut puniatur.” Zie ook ibid., 233 (2.20.21)., over de betekenis 
van debita.

18   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155. Zie 
Schaede, Stellvertretung, 423.

19   Grotius, De iure belli et pacis.
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geen noodzakelijk verband tussen overtreding en straf in. Integendeel, 
het straffen van zonden is eerder uitzondering dan regel: de rede leert dat 
een mens niets moet doen waardoor een ander mens beschadigd wordt, 
tenzij met een goed oogmerk.20 Geen zonden mogen worden gestraft dan 
alleen die, welke direct of indirect betrekking hebben op de samenleving 
of op een ander mens.21 Grotius haalt met instemming Seneca aan: “Een 
verstandig man straft niet omdat er gezondigd is, maar opdat er niet 
gezondigd wordt.”22 

Grotius erkent dus de strafwaardigheid van iedere zonde (de potenti-
ele schuld), maar het is volgens hem niet nodig dat elke zonde zodanig 
wordt gestraft dat de strafmaat proportioneel is aan de mate van schuld.23 
De strafmaat in de uitvoering wordt bepaald door consequentialistische 
overwegingen, en de rechtvaardigheid van strafoefening hangt af van het 
effect ervan. De straf die Christus heeft ondergaan, is volgens Grotius niet 
de straf die behoort bij de zonden van de gelovigen die Hem zijn toegere-
kend. Er is immers in zijn opvatting geen inherent-proportionele relatie 
tussen zonden en straf.24

7.2.2. Socinianen over rechtvaardige strafmaat
In de inleiding is een korte weergave gegeven van de visie van de socini-
anen; in deze paragraaf wordt de sociniaanse visie nader besproken. Vol-
gens de socinianen is de positie van Covet inconsistent. In de 
gereformeerde opvatting zou er een proportionaliteit moeten bestaan 
tussen bedreigde straf en uitgevoerde straf, ook als die straf aan Christus 
wordt voltrokken. Volgens Socinus stemmen zowel de gereformeerden 
als hijzelf in met de gedachte dat er bij satisfactio exact hetzelfde wordt 

20   Ibid., 221 (2.20.5): “dictat autem ratio homini nihil agendum quo noceatur homini 
alteri, nisi id bonum aliquod habeat propositum.” Mortimer, “Justice in Grotius and 
the Socinians”, 84: “Only where such action would benefit humanity as a whole was 
punishment justified.”

21   Grotius, De iure belli et pacis, 232 (2.20.20): “Tertio punienda non sunt peccata quae 
nec directe nec indirecte spectant ad societatem humanam, aut ad hominem alterum.”

22   Ibid., 220 (2.20.4): “Nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur.” In de 
kantlijn verwijst Grotius abusievelijk naar Seneca’s De Clementia; de correcte verwij-
zing is De Ira, liber 1, caput 19.

23   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 49–50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155. 
Zie tevens Schaede, Stellvertretung, 423.

24   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 50; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 154–155. Zie 
ook Crellius, Ad librum Grotii, 8: “Grotius autem hoc tantum asserit, Christum poenas 
pro peccatis nostris pependisse. At poenae possunt delictis esse longe minores, ac 
salva justitia admitti, etiam a rectore, cum ordo communis et disciplinae conservatio 
majores non postulat, et caeteri, quorum interest nocentem puniri, consentiunt.”
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voldaan als wat verschuldigd is.25 Crellius schrijft: “Niet elke straf is bij 
Socinus een daadwerkelijke voldoening, maar slechts die straf die geheel 
gelijk is aan de verdiensten der zonden.”26 Omdat Christus niet exact het-
zelfde heeft ondergaan (namelijk de eeuwige dood), heeft Hij in het 
geheel niet voldaan, aldus de socinianen.

Wat is echter de opvatting van de socinianen over de proportionaliteit 
tussen zonde en straf? We kunnen, opnieuw twee vragen onderscheiden: 
ten eerste is er de vraag of er een proportionaliteit bestaat tussen overtre-
ding en straf in de bedreiging, en ten tweede in de uitvoering. Evenals 
Grotius stellen de socinianen dat de bedreiging van de eeuwige dood bij 
overtreding van de wet uit Gods wil voortvloeit en daardoor rechtvaardig 
is. God had een andere strafmaat kunnen besluiten, maar nu Hij dit 
besloten heeft, is het daarmee rechtvaardig.27 

De tweede vraag gaat over de rechtvaardigheid van de uitvoering der 
straf. Is God onrechtvaardig als Hij de gedreigde straf niet uitvoert? Vol-
gens de socinianen is dat niet het geval. Er is geen intrinsieke proportio-
naliteit tussen zonde en straf.28 God kan dispensatie en abrogatie van zijn 
wet toepassen, zodat er (ondanks de bedreiging) niet wordt gestraft.29 Zij 
leiden dit af uit de opvatting dat God straft als dominus. Als dominus heeft 
God de vrijheid te straffen zoals Hij wil. Hij mag zwaar straffen, of licht, 
of in het geheel niet.30 Om dit te handhaven is het voor Crellius nodig 
Grotius’ betoog te bestrijden dat God straft als rector en niet als dominus. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij in zijn Responsio ad librum Gro-
tii uitvoerig op dit punt ingaat.31 In het tweede hoofdstuk “word getoond, 
dat God in het vergeeven der zonden moet aangemerkt worden als eene 
allervryste beleedigde party; van zyn eigen recht afstaande, ’t welk hy had 
om de straffen van ons te vorderen”.32 Crellius vindt het geen probleem 

25   Socinus, Praelectiones theologicae, 105.
26   Crellius, Ad librum Grotii, 297: “Non omnis poena Socino vera satisfactio est, sed ea 

demum quae peccatorum meritis prorsus sit aequalis”; vergelijk Crellius en Schlichtin-
gius, Catechesis ecclesiarum Polonicarum, 270–271. Zie ook Junius, Refutatio, 592; Ess-
enius, Triumphus crucis, 514.

27   Socinus, Praelectiones theologicae, 103.
28   Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 99, verwijzend naar Crellius, “De Deo”, chap. 23.
29   Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 104.
30   Volgens Franks is hier sprake van overeenstemming met Johannes Duns Scotus: 

Franks, Work of Christ, 369; Gomes bestrijdt dit echter, Gomes, “Socinus on Satisfac-
tion”, 212.

31   Crellius, Ad librum Grotii, 140–209.
32   Aldus de omschrijving in de Nederlandse vertaling van het boek, Crellius, Antwoord 

van Krellius, xxx. In de Latijnse editie houdt Crellius dezelfde titels aan die Grotius in 
De Satisfactione had gebruikt.
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God tevens als regeerder aan te merken, maar dan wel als een benaming 
die ondergeschikt is aan God als eigenaar.33 Crellius betoogt (volgens 
Owen met zijn gebruikelijke kundigheid en scherpzinnigheid) dat God 
als dominus moet worden aangemerkt, en dat Hij het recht om te straffen 
beoefent vanuit zijn ius domini.34 In zijn reactie op Grotius schrijft Crel-
lius: “Wij tonen dus ten eerste aan, dat wij God verschuldigd zijn aan zijn 
wet gehoorzaamheid te geven, volgens zijn recht als absolute heer; en als 
die niet wordt gegeven, dat in plaats daarvan de straf volgt. Daarom is die 
straf volgens hetzelfde recht als de gehoorzaamheid aan God verschul-
digd, dat is: overeenkomstig het recht van de absolute heerschappij.”35

De visie van de socinianen op de relatie van rechtvaardigheid en straf-
maat is echter niet in alle opzichten helder. Enerzijds stellen zij dat er 
geen intrinsieke verhouding is tussen zonde en straf, en dus ook niet tus-
sen zonde en strafmaat. Immers, als God besluit een zonde niet te straf-
fen, is dat gelijk aan het besluit om de strafmaat tot nul te reduceren. 
Anderzijds stelt Crellius dat in de gevallen dat God metterdaad straft, Hij 
daarin een bepaalde proportie aanhoudt en daartoe ook vanuit zijn 
natuur verplicht is.36 Hij stelt dat Gods heiligheid en majesteit niet toela-
ten dat zijn geboden ongestraft zouden worden geschonden. Volgens 
Grotius stelt ook Socinus dat het niet gepast voor God is als Hij altijd de 
zonden vergeeft.37 Deze uitspraken zijn volgens de tegenstanders van het 
socinianisme een bewijs van de kracht van de waarheid, die zelfs de soci-
nianen tot deze erkenning heeft gebracht.38 

33   Crellius, Ad librum Grotii, 141.
34   Owen, Works, 10:565, verwijzend naar Crellius, “De Deo”, 181. Vgl. Stillingfleet, “Two 

Discourses”, 3:247: “They make the right of punishment merely to depend on God’s 
absolute Dominion; and that all satisfaction must be considered under the notion of 
compensation, for the Injuries done to him, to whom it is to be made.”

35   Crellius, Ad librum Grotii, 144: “Ostendimus enim primum, Deo a nobis deberi obedi-
entiam legi ipsius praestandam jure dominii absoluti. at cum ea non est praestita, in 
ejus locum succedit poena. Quare haec eodem jure debetur Deo, quo obedientia, h. e. 
jure absoluti dominii.” 

36   Ibid., 98: “Interim haudquaquam negamus, Dei justiciam ac Recitudinem, ut in 
caeteris omnibus ipsius operibus, ita etiam in poenis cerni, earumque modum 
gubernare.” Vgl. Essenius, Triumphus crucis, 9–10; Essenius, Verlossinge door voldoe-
ninge, 10–11; Owen, Works, 10:579. 

37   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 71; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 182–183, 
mogelijk verwijzend naar Socinus, De Servatore, 9 (1.1); Rabbie, “Commentary”, 386.

38   Crellius, “De Deo”, 287: “Etenim ne sanctitas, nec majestas ipsius usquequaque fert, ut 
impune mandata ipsius violentur.” Deze uitspraak wordt door diverse gereformeerde 
theologen geciteerd, Owen, Works, 10:569; Turrettini, De satisfactione Christi disputa-
tiones, 16 (1.30); Witsius, DOF, 60 (1.5.30). Vgl. Crellius, “De Deo”, 182. Zie ook Stil-
lingfleet, “Two Discourses”, 3:247, verwijzend naar Crellius, Ad librum Grotii, 198–199; 
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7.2.3. Gereformeerde theologen over rechtvaardige strafmaat
De meeste gereformeerde theologen wijzen de consequentialistische 
rechtvaardiging van de straf(maat) af en stellen dat God geen dispensatie 
van de wet toepast. Dit houdt in dat de strafmaat in de uitvoering niet 
wordt vastgesteld op grond van de vraag welke uitwerking die heeft voor 
de toekomst en welk nut voor het algemene welzijn, maar op grond van 
de wet die overtreden is (hier blijkt dus het belang van de wetshandha-
ving, zoals besproken in hoofdstuk 5). De strafmaat zoals vastgelegd in de 
bedreiging is altijd gelijk aan de strafmaat in de uitvoering. De strafmaat 
is rechtvaardig als deze overeenkomt met de bedreiging die in de wet is 
opgenomen ingeval van wetovertreding; de strafmaat is onrechtvaardig 
als ze daarvan afwijkt. Hoewel er verschil bestaat in de ernst der zonden, 
straft God niettemin iedere zonde met de eeuwige dood; immers “de 
beloning op de zonde is de dood” (Rom. 6:23).39 De mate van straf kan 
variëren, maar niet de soort van de straf: te allen tijde is het de eeuwige 
dood (en niet bijvoorbeeld de tijdelijke dood).40

Hoewel er dus geen verschil van mening is over de vraag hoe de recht-
vaardigheid van de strafmaat in de uitvoering wordt bepaald, is dat er wel 
over de vraag hoe de rechtvaardigheid van de strafmaat in de bedreiging 
wordt bepaald. De tweedeling die reeds in § 5.6.1. ter sprake is gebracht, 
namelijk tussen de hypothetische en de absolute noodzaak van de vol-
doening, raakt ook het vraagstuk van de rechtvaardigheid van de straf-
maat in de bedreiging. In de optiek van de de voorstanders van de 
hypothetische noodzaak is er geen intrinsieke relatie tussen zonde, schuld 
en straf. God zou immers ook hebben kunnen besluiten de zonden zon-
der strafuitoefening te vergeven, wat zou inhouden dat Hij de strafmaat 
tot nul reduceert. Volgens de voorstanders van de absolute noodzaak is er 
echter wel een intrinsieke verhouding tussen zonde, schuld en straf. 

Samuel Rutherford, verdediger van de hypothetische noodzakelijk-
heid, betoogt in zijn Exercitationes Apologeticae (1636) dat God de straf-
maat in zijn welbehagen heeft vastgelegd. Hij had anders kunnen 
besluiten, bijvoorbeeld om de verdoemden zesmaal zo zwaar te straffen 
– en in dat geval was dat evenzeer rechtvaardig geweest.41 In de Heilige 

Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 45, verwijzend naar Crellius, “De Deo”, 185: 
“… indignum Deo sit, eorum scelera impune dimittere.”

39   Owen, Works, 21:211 464–465; Witsius, DOF, 44,50 (1.5.1–2,10).
40   Owen, Works, 12:437: “… death is appointed to every sin, and that eternal, wherein the 

degrees of punishment vary, not the kind.”
41   Rutherford, Exercitationes apologeticae, 294: “At vero est et hoc verissimum, si Deus 

damnatis poenas sextuplo graviores infligeret, id quidem justum fore: infligeret enim 
secundum sapiens beneplacitum, quod prima est regula justitiae.”
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Schrift blijkt vaak, aldus Rutherford, dat God sommigen zwaar straft, 
anderen licht; sommigen onmiddellijk, anderen na langere tijd; sommi-
gen in eigen persoon, anderen in hun nageslacht. God verzacht, beteugelt 
en stelt de straf vrijelijk uit; daaruit blijkt dat Hij geen onveranderlijke 
proportie tussen overtreding en straf hanteert, maar de strafmaat volgens 
zijn wilsbesluit bepaalt.42 De strafmaat wordt dus niet bepaald door een 
intrinsieke relatie tussen overtreding en straf, maar door de wil en het 
gebod van God. Het is omdat God de eeuwige dood gedreigd heeft op 
overtreding van het proefgebod, dat de eeuwige dood ook rechtvaardig 
op de zonde volgt – dus vanuit een hypothetische noodzakelijkheid.43 
Ook William Twisse zit in Vindiciae Gratiae (1632) op deze lijn. In zijn 
optiek is een straf inderdaad onrechtvaardig als de zonde zwaarder wordt 
gestraft dan de strafmaat die God heeft bepaald, maar niet als er lichter 
wordt gestraft dan de overtreding toelaat. God kan een lichtere straf 
opleggen dan de zonde verdient, en zelfs zou Hij vanuit zijn absolute 
macht de gehele straf achterwege kunnen laten.44 Er moet dus wel billijk-
heid (aequitas) zijn, maar niet noodzakelijk ook gelijkwaardigheid 
(aequalitas).

De voorstanders van de absolute noodzakelijkheid der voldoening 
hebben een andere opvatting. Volgens hen geldt niet alleen dat alle zon-
den moeten worden gestraft, maar eveneens dat alle zonden moeten wor-
den gestraft met een straf die evenredig is aan de ernst van de zonde. God 
straft iedere zonde met een zodanige straf dat die gelijk (aequalis) is aan 
de overtreding.45 Een straf is in deze optiek onrechtvaardig als zij hetzij 
zwaarder is dan de ernst van de zonde toelaat, hetzij lichter is dan de ernst 

42   Rutherford, De Providentia, 348–349: “Si ergo Deus fligit poenas ut 4. cum posset, si 
vellet, ex rigore justitiae cum creaturis agere, ut 6. ut 8. ut 100 easdem infligere, et 
poenam aeternam cohibere in aeternum et temporariam infligere, et cum differt ex 
sua gratiosa longanimitate poenas, ut Ezechiae, Eli sacerdoti etiam in sequuturas gen-
erationes, Vel libere moderatur, cohibet, et suspendit poenas, Vel ex necessitate natura: 
ita ut non posset esse Deus essentialiter misericors, si non sic moderaretur et iram 
punitricem cohiberet. Si libere, certe in aeternum non punire possit.” Voor een vergeli-
jkbare opvatting, zie Gillespie, The Ark of the Covenant Opened, 38.

43   Rutherford, Covenant of Life, 25. Vgl. Lubbertus, De Servatore, 8: “Denique, Deus est 
verax, imo est ipsa veritas, et minatus est mortem transgredienti legem suam: Gen. 
2.17. In quo die comederis ex illa, morte morieris. Sed qui verax et quidem immutabili-
ter verax est, ille praestat, quod minatur. Deus igitur peccatum sine mortis poena non 
dimittet.”

44   Twisse, Vindiciae gratiae, 256a: “Potest Deus mitiorem poenam inferre quam pecca-
tum meretur; ergo potest pro absoluta sua potentia poenam universam suspendere.”

45   Lubbertus, De Servatore, 6: “Haec [justitia correctiva] est immutabilis Dei voluntas, 
qua punit omne peccatum tali poena, quae sit delicto aequalis.” 



-  372  -

der zonde vereist. Lubbertus brengt dit in De Servatore (1611) als volgt 
onder woorden:

Wie beweert dat het mogelijk is dat God niet eenieder het zijne zou 
geven – wat tevens inhoudt dat Hij geen gelijkwaardigheid tussen straf 
en overtreding zou hanteren – die zegt dat God onrechtvaardig is. 
Want als ‘rechtvaardig’ inhoudt aan ieder het zijne te geven, ofwel om 
gelijkwaardigheid te hanteren tussen straffen en overtredingen, en als 
dit exact het wezen van rechtvaardigheid inhoudt zoals eerder is aan-
getoond, dan is het noodzakelijk dat iemand niet het zijne te geven, of 
geen gelijkwaardigheid te hanteren, onrechtvaardig is.46

Lubbertus wijst op het onderscheid tussen billijkheid (aequitas) en gelijk-
waardigheid (aequialitas). Als God straft, is er niet alleen sprake van billijk-
heid (God heeft goede reden tot straffen) maar ook van gelijkwaardigheid: 
Hij straft zo zwaar als de zonde verdient.47 De absolute noodzaak van de 
voldoening bepaalt dus niet alleen dat er wordt gestraft maar ook hoe 
zwaar er wordt gestraft.48 Elke zonde heeft zijn beperktheid en de ene 
zonde is ook groter of kleiner dan de andere. Maar de straf op elke zonde 
moet niettemin eeuwig zijn vanwege de persoon tegen wie gezondigd 
wordt.49 Elke zonde moet daarom met de eeuwige dood worden gestraft.50

46   Ibid., 7: “Sed qui dicit eum non reddere suum cuique, vel (ut in terminis loquamur) 
non servare aequalitatem in poenis et delictis, ille dicit eum esse injustum. Nam si 
justum est, suum cuique reddere, vel serrvare aequalitatem in poenis et delictis, et hoc 
ipsum est de justitiae essentia, ut ante ostensum est; tum non tribuere suum cuique, vel 
non servare in corrigendo aequalitatem injustum esse necesse est.” Opvallend is dat 
Lubbertus tegelijkertijd zegt dat de mens niet in staat is een antwoord te geven op de 
vraag of God zonder tussenkomt van straf een zonde zou kunnen vergeven, ibid., 16: 
“Hic quaerere, an Deus non possit de jure suo aliquid remittere? Hoc est, possit ne 
peccatorem sine interveniente poena absolvere? est supra hominis conditionem.”

47   Lubbertus, De Servatore, 6: “Vocatur Correctiva, quia servat aequalitatem in cor-
rigendo, et licet semper cum aequitate conjuncta sit, proprie tamen consistit in aequa-
litate, quae in praemiorum et poenarum distributione observatur.”

48   Essenius, Triumphus crucis, 16: “Peccatum natura sua ad poenam meriti rationem 
habet, et obligat Deum justissiumum judicem ad compensationem.” Maccovius, Loci 
communes theologici, 103: “Nam debet inter delictum et poenam proportio esse.” De 
Witte, Wederlegginge, 2:99: “Zoo verdiendt de zonde dan / niet na den blooten wille en 
de het enckele goed-vinden Godts/ maer na zijne natuerlicke gherechtigheydt / de 
straffe.”

49   Burgess, Doctrine of Justification, 1:147; Owen, Works, 12:436–437.
50   Owen, Works, 10:443.
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In deze overtuiging is de relatie tussen zonde en straf vergelijkbaar aan 
de relatie tussen arbeid en loon, tussen werk en verdienste (meritum). 
Zodoende krijgt ook een zondaar wat hem toekomt (cuique suum tribu-
ere). Deze opvatting leidt men af uit Romeinen 6:23: “Stipendia peccati 
mors” – de beloning op de zonde is de dood.51 Daarom hanteren velen de 
aanduiding meritum voor de straf die op de zonde volgt (of ook wel, om 
het negatieve aspect te onderstrepen, demeritum).52 God geeft beloning, 
zowel voor goede als voor slechte daden.53 Uit het gegeven dat de zonde 
als een verdienste wordt aangeduid, leidt De Witte af dat “de straffe door 
een natuerlicke noodzaeckelickheydt de zonde aenkleeft / ghelijck de 
vrucht van een zwangere vrouw noodzaeckelick in ’t licht ghebracht 
wordt / alzoo oock de zonde van weghen de rechtveerdigheydt noodzae-
ckelick gestraft moet worden”.54 De Witte schrijft:

De zonde heeft op de straffe het opzicht van verdienste / en daer door 
wordt den mensch schuldigh ghestelt voor de vyerschare des opper-
sten en rechtveerdigen Richters. Sal eenigh werck eygentlick loon ver-
dienen / zo moet het van den wercker zelve voort-komen/ en niet 
verschult zijn: oock moeter een bequame proportie of over-een-ko-
minge zijn tusschen het werck ende den loon. De zonde komt van den 
mensche zelve voort/ is niet verschult aen Godt; maer men is allezins 
tot het tegen-deel verplicht: oock isser een zeer bequame over-een-
kominge tusschen het quaedt der zonde/ en tusschen het quaed der 
straffe.55

51   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 14,289; De Witte, Wederlegginge, 2:101,104; 
Owen, Works, 10:265. Rom. 1:32 is een belangrijk gegeven: degenen die zondigen zijn 
de dood waardig.

52   Voor meritum, zie bijvoorbeeld Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:476 (1.25.6). 
Voor demeritum zie bijvoorbeeld Essenius, Triumphus crucis, 9–10,130; Burgess, Doc-
trine of Justification, 1:113,265; 2:102,277; Charnock, Works, 5:436–437. Zie ook Voe-
tius, Selectae Disputationes, 2:228: “Scholastici dignitatem poenae speciali voce 
appellant demeritum.”

53   Leigh, A Treatise of Divinity, 2:91: “God assigns fit rewards for wel and evill doing.” 
Vgl. Voetius, Selectae Disputationes, 1:358: “Justitia judicii est, quae secundum opera 
mercedem retribuit.” Essenius geeft dezelfde omschrijving als Voetius, Essenius, 
Triumphus crucis, 7. Zie tevens Brown of Wamphray, De Causa Dei, 44: “Hic etiam 
relucet Iustitia Dei, […] specialis illa, quae bonas et aequas condit leges, et creatu-
raswrationales secundum illas leges juste gubernat, et judicat, bonos ac morigeros 
praemians, immorigeros vero ac rebelles puniens.”

54   De Witte, Wederlegginge, 2:104.
55   Ibid., 2:101. De passage is behoudens spellingverschillen identiek aan Essenius, Verlos-

singe door voldoeninge, 13.
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De vraag zou kunnen rijzen hoe deze retributieve visie verenigd kan wor-
den met de opvatting dat God als rector (en dus op grond van consequenti-
alistische overwegingen) straft. Het antwoord op deze vraag omvat twee 
facetten. Allereerst omvat Gods rectoraat volgens veel gereformeerde theo-
logen drie aspecten: Hij is niet alleen wetgever en uitvoerder van het von-
nis, maar ook rechter (zie § 5.6.). Ten tweede is Gods hoedanigheid als 
rector volgens veel gereformeerde theologen geen vrijblijvende optie; het is 
onmogelijk dat God, als Schepper van alle mensen, geen rectorale relatie 
tot hen zou hebben (zie tevens § 5.8.1.).56 Daarin verschillen zij met Gro-
tius. In de opvatting van Grotius is Gods relatie van rector geen noodza-
kelijke gegevenheid. Immers, jegens mensen in de natuurstaat (de 
toestand zonder wettige overheid) geldt die verhouding niet. Voor Gro-
tius is Gods hoedanigheid als rector feitelijk een aanduiding die is afgeleid 
van de functie die een aardse heerser heeft; voor de gereformeerden is het 
andersom – dan is de aanduiding van rector voor een aards bestuurder 
een afgeleide van de relatie die God tot de mensen heeft.57 

7.3. Twee vormen van rechtvaardigheid en proportie
De vraag naar de rechtvaardigheid en proportionaliteit van de straf krijgt 
extra urgentie wanneer het gaat over de straf die Christus plaatsvervan-
gend heeft ondergaan. Socinus stelt dat, zelfs indien het lijden van Chris-
tus als straf zou moeten worden aangemerkt, deze straf niet proportioneel 
is aan de zonden der gelovigen, gegeven het feit dat Christus niet de eeu-
wige dood heeft ondergaan. Zijn opponenten handhaven echter dat de 
straf van Christus wel proportioneel is. Om de proportionaliteit tussen de 
zonden waarvoor Christus heeft geleden en zijn straf te kunnen handha-
ven, maakt men gebruik van de onderscheiding tussen distributieve en 
commutatieve rechtvaardigheid, en tussen geometrische en aritmetische 
proportie. Deze concepten zullen hieronder besproken worden.

7.3.1. Commutatieve en distributieve rechtvaardigheid
Rechtvaardigheid wordt gewoonlijk omschreven als “ieder het zijne 
geven”.58 Er zijn twee manieren waarop dit kan plaatsvinden, en zodoende 

56   Voetius, Selectae Disputationes, 1:342: “Deus tenetur gubernare et judicare mundum, 
quamdiu mundus est.” Vgl. Beck, Gisbertus Voetius, 361–363.

57   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 276. Vgl. Goudriaan, Reformed Orthodoxy and 
Philosophy, 306,310.

58   Velen geven suum suique tribuere als de (op Aristoteles teruggaande) definitie van 
rechtvaardigheid: Wendelin, Christianae theologiae libri duo, 81 (1.1.25); Voetius, 
Selectae Disputationes, 1:357; Leigh, A Treatise of Divinity, 2:91. Owen spreekt over “de 
algemene definitie van rechtvaardigheid”, Owen, Works, 10:600. Zie ook het citaat van 
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zijn er ook twee vormen van rechtvaardigheid. Men onderscheidt, opnieuw 
in navolging van Aristoteles, tussen commutatieve of “verwisselende” 
gerechtigheid (iustitia commutativa) en distributieve of “uitdeelende” 
rechtvaardigheid (iustitia distributiva).59 Commutatieve rechtvaardigheid 
vindt plaats in koop en verkoop: in “Koopmanschappen”, aldus Leydec-
ker.60 Er vindt een uitwisseling plaats van goederen of geld, waarbij de 
waarde van wat wordt gegeven, gelijk is aan de waarde van wat wordt 
verkregen.61 

Van distributieve gerechtigheid is sprake in het geval van een eerlijke 
verdeling van bepaalde goederen over meerdere personen. Het betreft in 
dit geval de uitdeling van ambten, eerbewijzen, goederen, beloningen en 
straffen.62 Een belangrijk verschilpunt tussen commutatieve en distribu-
tieve rechtvaardigheid is, dat in het laatste geval niet alleen gelet wordt op 
datgene wat verdeeld wordt, maar ook rekening wordt gehouden met aan 
wie het gegeven wordt. De billijkheid van de verdeling wordt mede 
bepaald door de status en waardigheid van de persoon; niet alleen de 
waarde van hetgeen wordt verdeeld, maar ook de waardigheid van dege-
nen die ontvangen, is bepalend voor de billijkheid van de verdeling.63 

Lubbertus bij noot 46. Vgl. Turrettini, Institutio, 260 (3.19.2).
59   Aldus vertaald in Leydecker, Verborgentheid, 78. Grotius spreekt over de vergeldende 

(commutativa) en de begevende (distributiva) rechtvaardigheid, Grotius, Inleidinge, 2 
(1.1.10). In de Nederlandse vertaling van Ames’ De Conscientia uit 1653 wordt gesproken 
over “uytdeylbare [distributiva] en wisselbare [commutativa] gerechtigheyt”, Ames, 
Van de Conscientie, 265 (5.2.15). À Brakel benoemt ze als verwisselende (commuta-
tiva) en vergeldende (distributiva) rechtvaardigheid, À Brakel, Redelijke Godsdienst, 
100 (1.3.38). De benaming “vergeldend” blijkt dus, afhankelijk van de auteur, zowel 
voor de iustitia commutativa als voor de iustitia distributiva te worden gebezigd. Ook 
deze onderscheiding stamt uit boek 5 van Aristoteles’ Ethica, en is een nadere onder-
verdeling van de particuliere rechtvaardigheid; Grotius, Inleidinge, 2 (1.1.10); Turret-
tini, Institutio, 1:260 (3.19.2). Zie over het onderscheid bij Maccovius tevens Van 
Asselt en Van den Brink, Scholastic Discourse, 340–341.

60   Leydecker, Verborgentheid, 78. Evenzo Voet, Commentarius Ad Pandectas, 6 (1.1.9): 
“Commutativam [iustitiam] appellant, quae versatur circa commercia.”

61   Ames, De Conscientia, 261 (5.2.16–17): “… in commutativa, redditur debitum, tan-
quam jam proprium, applicatum, et possessio alterius. […] … in commutativa nihil 
directe observatur, nisi proportio rei accepta et reddita.” De commutatieve uitwisse-
ling kan ook ook op niet-stoffelijke zaken worden toegepast, zoals blijkt in het citaat bij 
noot 68.

62   Ursinus, Corpus Catecheticarum Explicationum, 377–378.
63   Ames, De Conscientia, 261 (5.2.16–17): “In justitia distributiva traditur quod debetur, 

non quasi antea fuerit in possessione aut dominio recipientis, aut illi applicatum, sed 
ex aequitate applicandum. […] In distributiva justitia, directe observatur proportio 
quam habet persona una ad aliam, respectu rei tradenda.”
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Beide begrippen kunnen worden toegepast op de compensatio die nodig 
is in een verstoorde situatie.64 Van commutatieve gerechtigheid is sprake als 
er een zodanige compensatie plaatsvindt, dat de oorspronkelijke situatie weer 
wordt bereikt. Als persoon b een eigendom van persoon a heeft beschadigd, 
dient hij ervoor te zorgen dat de schade wordt hersteld; er vindt nu commuta-
tieve gerechtigheid plaats. Deze compensatie wordt aangeduid met het begrip 
restitutio, een term die aangeeft dat het om een ‘terugkeer’ gaat, een terug-
brengen in de vroegere toestand.65 Een bepaald voorwerp verandert van eige-
naar, en zodoende vindt er herstel plaats.66 De rechtvaardigheid blijkt daarin 
dat er een evenredigheid is tussen de waarde van het aanvankelijke voorwerp 
en van het herstellende voorwerp.67 Essenius meldt:

Maer van Nature komt my uit uwe daed niet anders toe/ ja kan my ook 
niet anders toe komen/ als gelijkheid na de saek; dat is/ dat my even 
zoo veel weder-gegeven werde als my door u ontbreekt/ of vergoeding 
van mijn geleden schade. Dit heeft plaets in alle gelegentheden daer 
iemand wegens een ander te kort komt/ of door een ander verongelijkt 
wordt: die sulx gedaen heeft is hem schuldig dat te vergoeden en gelijk 
te maken. Gelijk iemand gehouden is weder te geven ’t gene hy te leen 
of in bewaring van een ander ontfangen heeft/ zoo moet hy ook 
weder-geven ’t gene hy gestolen heeft.68

Van distributieve rechtvaardigheid daarentegen is sprake als iemand 
beloond of beboet wordt, als gevolg van zijn daden of werken. Hier vindt 
eveneens compensatio plaats, maar anders dan bij commutatieve recht-
vaardigheid, geen ‘terugkeer’ naar een vroegere situatie.69 In deze situatie 
gaat het om retributio, vergelding.70

64   Dat het woord compensatio ook gebruikt wordt voor strafoefening blijkt bijvoorbeeld 
uit Owen, Works, 10:515; Owen, Diatriba de Justitia, 44: “Omnis autem Compensatio 
culpae, a Justitia vindicativa est.” Voetius spreekt over een compensatio poenalis: Voe-
tius, Selectae Disputationes, 2:242.

65   Essenius, Triumphus crucis, 417; Ames, De Conscientia, 266 (5.4.2): “Est [restitutio] 
proprie actus justitiae commutativae. 1. Quia recompensatio debet fieri secundum 
aequalitatem rei, non secundum dignitatem personae. 2. Quia restitutio est rei directe 
debitae.”

66   Turrettini, Institutio, 260 (3.19.2): “… per eam dominium transferatur…”
67   Ames, De Conscientia, 266 (5.4.2): “[Restitutio est] proprie actus justitiae commutati-

vae. 1. Quia recompensatio debet fieri secundum aequalitatem rei, non secundum 
dignitatem personae. 2. Quia restitutio est rei directe debitae.”

68   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 271–272.
69   Turrettini, Institutio, 260 (3.19.2); Leydecker, Verborgentheid, 78.
70   Feenstra en Winkel, Vergelding en vergoeding, 1.
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De rechtvaardigheid van deze compensatie wordt niet alleen door de 
geleden schade bepaald, maar ook door de waardigheid van de persoon. Als 
voorbeeld kan een belediging gelden: het maakt nogal verschil of je een bur-
ger beledigt of de koning; een onbekende of je eigen vader.71 Wie zijn vader 
slaat, raakt (aldus De Witte) niet alleen het lichaam maar ook de paterni-
teit.72 De compensatio bij distributieve rechtvaardigheid vereist dat de waar-
digheid van de persoon als het ware wordt gekwantificeerd.73 Iemand moet 
daarvan de omvang bepalen. Anders dan bij de commutatieve rechtvaardig-
heid vloeit deze immers niet rechtstreeks uit de aangebrachte schade voort. 
Zolang de kwantificatie niet is gebeurd, kan er geen compensatio plaatsvin-
den, terwijl bij de commutatieve rechtvaardigheid de verplichting tot herstel 
onmiddellijk volgt op de aangebrachte schade.74 Essenius schrijft:

Daer is noch een ander merkelik onderscheid tusschen de straffe en 
tusschen de herstelling of vergoedinge: namelik / dat de nature der sake 
selfs de mate en grootheid der vergoeding bepaelt / te weten even-ge-
lijkheid van ‘t gene den anderen te kort gedaen is. Maer de straffe / of sy 
schoon in hare soorte een natuerlike oorsaek heeft / nochtans kan sy 
eeniger mate niet anders bepaeld worden / als door de vrye werkinge 
des Wils. In de Vergoeding moet maer de schade te recht aengemerckt 
en geweerdeerd worden; en dit is de gewisse mate die hier in gelijkelik 
gehouden moet worden. Maer in de straffe vallen dikwils besondere 
omstandigheden voor / na gelegentheid der personen die misdaen heb-
ben / of aen de welke het onrecht begaen is: hier na moet de maet der 
straffe voorsichtelik veranderd worden in een Geometrische proportie: 
gewisse en gedurige even-gelijkheid en kan hier niet wesen.75

Dit betekent dat commutatieve rechtvaardigheid plaatsvindt tussen pri-
vé-personen, maar dat distributieve rechtvaardigheid de interventie van 
een rechter vereist.76 Het is daarom niet geoorloofd dat iemand zijn eigen 

71   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 114–115; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 238–239. 
Voor dezelfde vergelijking, zie Essenius, Triumphus crucis, 46. 

72   De Witte, Wederlegginge, 2:231b. Vergelijk ook Rutherford, Christ Dying, 126–127.
73   Essenius, Triumphus crucis, 46: “Poena pro nobis satisfactoria aliquam quantitatem et 

modum habere debuit respondentem peccatis nostris, quae determinatio non a nostro 
cerebro, sed a justitia ac sapientia ipsius supremi Rectoris Dei arcessenda est.”

74   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 274–275.
75   Ibid., 274. Voor een bespreking van geometrische proportie, zie § 7.3.2.
76   Essenius, Triumphus crucis, 46,417; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 274. Vgl. 

Owen, Works, 19:100: “… that which is commutative and may have place in private 
transactions among private persons, we have here no consideration of.”
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strafzaak beoordeelt, maar een externe instantie moet het oordeel vellen. 
De omgekeerde relatie geldt ook, aldus Du Moulin: het recht van een heer-
ser wordt niet door commutatieve maar door distributieve rechtvaardig-
heid bepaald. Als een vorst iets koopt of verkoopt doet hij dat niet als 
vorst, maar als één van velen; als hij echter onderscheidingen uitreikt, han-
delt hij wel als vorst. In de eerstgenoemde situatie geldt de commutatieve 
rechtvaardigheid, in het tweede geval de distributieve.77 Voor een arme 
man is zijn leven in curia naturae evenveel waard als het leven voor de 
persoon van de koning; maar in curia forensi is het leven van David meer 
waard dan dat van tienduizend anderen, aldus Rutherford.78

Crellius bestrijdt echter dat de overheid straft volgens distributieve 
rechtvaardigheid: in zijn optiek straft de overheid alleen om te bewerk-
stelligen dat degene die schade heeft geleden, compensatie ontvangt.79 Als 
iemand schade is toegebracht, moet die persoon dat herstellen door een 
compensatie, en als hij daartoe niet in staat is, wordt hij in plaats daarvan 
gestraft.80 Crellius stelt dat de straf tot de restitutio mag worden gerekend, 
als we dat begrip in ruime zin opvatten.81 De zonden zijn als geldschulden 
(debita pecuniaria), die moeten worden betaald of die worden kwijtge-
scholden. God handelt hierbij niet als rechter, maar als privé-persoon, die 
herstel van de geleden schade mag eisen maar daartoe niet is verplicht.82 
Crellius stelt dan ook dat de straf plaatsvindt volgens de commutatieve 
rechtvaardigheid.83 Volgens Leydecker is het de misvatting van de socini-
anen dat zij spreken “van Gods geregte, als of daar voor als van winkel-
schulden wierd gehandelt”.84

77   Du Moulin, “Ethicorum Libri”, 135 (6.6): “Iustitia distributiva praecipue pertinet ad 
Reges, et Principes et dominos, qui habent penes se praemii et poenas. At commuta-
tiva regit singulorum actiones, quibus contrahitur cum proximo. Si Princeps vendit 
aut emit aliquid, non id facit ut Princeps, sed ut unus e multis. At cum defert officia 
Palatina, et dignitates civiles aut militares iis quos putat dignos aut aptos, id facit ut 
Princeps. Hic exercet justitiam distributivam, illic sequitur justitiam commutativam.”

78   Rutherford, Christ Dying, 126.
79   Crellius, Ad librum Grotii, 147,162. Vgl. Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:250.
80   Crellius, Ad librum Grotii, 144: “Deinde parti laesae naturaliter debetur compensatio 

injuriae, ut infra docet Grotius. Ergo et Deo, quem in nostro negotio partem offensam 
esse docuimus, et fatetur Grotius. At si nulla hic est compensatio, ea per poenam fit, 
qua delictum luitur, quod etiam in civili judicio saepe contingit.”

81   Ibid., 183: “Poenam autem non esse restitutionem, late accepta voce, nequaquam 
ostendunt.” Zie ook Essenius, Triumphus crucis, 418.

82   Zie bijvoorbeeld het citaat van Crellius bij noot 80.
83   Crellius, Ethica Aristotelica, 127,133.
84   Leydecker, Verborgentheid, 307; Leydecker, Heerlykheid, 252.
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De meningen gaan dus uiteen over de vraag of de zonde van de mens 
volgens de commutatieve of volgens de distributieve rechtvaardigheid moet 
worden beoordeeld. De socinianen stellen dat de compensatie die volgt op 
de zonde, plaatsvindt volgens commutatieve rechtvaardigheid, de (meeste) 
gereformeerden daarentegen volgens distributieve rechtvaardigheid.85 De 
socinianen beschouwen de zonde van de mens als schade die aan God is 
toegebracht, en stellen dat er terugkeer plaatsvindt naar de vroegere situatie 
doordat God hetzij de zonden straft, hetzij ze eenvoudigweg vergeeft.

Het algemene gevoelen onder gereformeerde theologen is daartegen-
over dat er jegens God nooit van commutatieve rechtvaardigheid sprake 
kan zijn, met een beroep op Rom. 11:35: “Of wie heeft Hem eerst iets gege-
ven en het zal hem vergolden worden?”86 “[W]at overlast kan hem over-ko-
men van onze misdaden?” vraagt De Witte.87 Pierre du Moulin zegt dat de 
commutatieve rechtvaardigheid slechts in oneigenlijke zin aan God kan 
worden toegeschreven, omdat Hij geen zakelijke relatie met mensen aan-
gaat.88 Baxter stelt dat het onnodig en onmogelijk is aan God een schade-
loosstelling te geven, aangezien de zonde God geen schade toebrengt.89 

Deze afwijzing van de commutatieve rechtvaardigheid sluit aan bij 
wat bleek over het onderscheid tussen ius domini en ius rectoris. God 
vraagt inderdaad om compensatie, maar niet vanwege zijn eigenaarsrela-
tie. De zonde tegenover God vindt dan ook niet plaats in de relatie van de 
mens jegens God als dominus, maar als rector:

De restitutie of compensatie is aan God verschuldigd als aan degene 
die de beledigde partij is; echter niet vanwege zijn heerschappij maar 

85   Ames aarzelt: er valt iets voor te zeggen om het tot de commutatieve rechtvaardigheid 
te rekenen, maar andere zaken pleiten voor distributief. Hij pleit ervoor om een afzon-
derlijke soort van iustitia te gebruiken, de iustitia correctiva; Ames, De Conscientia, 
261 (5.2.18).

86   Essenius, Triumphus crucis, 336; Owen, Works, 10:504; Baxter, Methodus, 1:336–337; 
3:44,301; Turrettini, Institutio, 260 (3.19.2); Leydecker, Verborgentheid, 78.

87   De Witte, Wederlegginge, 2:105.
88   Du Moulin, “Ethicorum Libri”, 136 (6.6): “Iustitia distributiva summo jure ad Deum 

pertinet, quippe quem penes sunt poenae et praemia. Iustitia vero commutativa ei non 
tribuitur nisi improprie, quia non contrahit cum homine.”

89   Baxter, Methodus, 3:44: “Christus qua homo non meruit a Deo secundum justitiam 
commutativam, qua inter pares, hoc datur pro illo, ad commodum Recipientis: Deus 
enim nihilo indiget; neque illi aliquid addi potest, aut aliquid dari, quod non jam 
suum est. Nulla igitur creatura secundum justitiam commutativam a Deo mereri, pro-
prii loquendo, ullatenus potest; sed tantum quoad justitiam distributivam.” Ibid., 
1:336: “Peccata nulla Deo realiter nocent.” Evenzo ibid., 1:249; 3:301; 3:313; Baxter, 
Catholick Theologie, 1:2:69 (§ 151). 
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vanwege de rechtvaardigheid die voorschrijft aan ieder het zijne te 
geven, en vervolgens eveneens als Heer (dominus). Omdat hier geen 
andere compensatie kan plaatsvinden, moet ze plaatsvinden door 
straf te ondergaan, opnieuw overeenkomstig wat de rechtvaardigheid 
voorschrijft; en van deze rechtvaardigheid is de regeerder (Rector) de 
beschermer en bewaarder. En zo vereist God, die de beledigde partij 
is, straf van de zondaren, maar als regeerder.90

Als in de relatie van God en mens geen plaats is voor commutatieve 
rechtvaardigheid, is het, aldus de gereformeerden, duidelijk dat de straf 
op de zonde plaatsvindt volgens distributieve rechtvaardigheid.91 God 
wordt daarbij niet aangemerkt als privé-persoon (dus niet als schuldeiser 
[creditor]), maar als rector. De zonde van de mens is geen geldschuld, 
maar een morele schuld waarin de persoon tegen wie gezondigd wordt, 
meeweegt in de ernst van de overtreding. God eist, kortom, geen schade-
loosstelling (restitutio) maar vergelding (retributio).92

Het is trouwens belangrijk in te zien dat commutatieve en distribu-
tieve gerechtigheid elkaar niet uitsluiten. Uit een misdaad kan namelijk 
zowel de noodzaak van vergoeding als van vergelding voortvloeien.93 
Essenius noemt de situatie van diefstal: niet alleen wie iets van een 
ander geleend heeft, moet dat teruggeven, maar ook degene die gesto-
len heeft. De noodzaak om distributieve rechtvaardigheid uit te oefe-

90   Essenius, Triumphus crucis, 392: “Deo, ut parti laesae, debetur restitutio, sive compen-
satio: non tamen propter dominium, sed propter justitiam, quae unicuique jus suum 
tribuendum dictat; atque adeo etiam domino. Cum hic alia compensatio locum habere 
non possit, debet ea fieri per poenarum luitionem, dictante iterum justitia, cujus cus-
tos et vindex, est Rector. Atque ita Deus qui est pars laesa, et quia laesus est, poenas 
irrogat peccatoribus; sed qua Rector.” Owen, Works, 10:505.

91   Ten onrechte beweert R.A. Muller dat de gereformeerde theologen niet alleen de com-
mutatieve maar ook de distributieve rechtvaardigheid afwijzen, Muller, PRRD, 3:489: “… 
the further division, by some theologians, of particular justice into distributive (iustitia 
distributiva) and commutative justice (iustitia commutativa). This latter distinction is 
typically denied by the Reformed”, verwijzend naar Rutherford, Owen en À Brakel. Zie 
immers Owen, Works, 10:504: “… distributive [justice], which belongs to him as the 
supreme governor of all things, who renders to every one his due, is proper to himself 
alone.” Evenzo ibid., 19:99. Zie ook À Brakel, Redelijke Godsdienst, 1:100 (1.3.38): “De 
vergeldende [i.e. distributieve] rechtvaardigheid komt God toe, zoo in het beloonen als 
in het straffen.” Te Velde beweert ten onrechte dat volgens De Moor de iustitia universa-
lis niet op God van toepassing zou zijn en dat in Gods strafuitoefening geen sprake zou 
zijn van geometrische proportie; Te Velde, Paths Beyond Tracing Out, 184.

92   Williams, “Double Payment”, 494–495.
93   Grotius, Inleidinge, 190 (3.32.7): “Uit een misdaed kan ontstaen tweederlei verbinte-

nisse: de eene tot straf: de andere tot weder-gheving van de onevenheid.”
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nen, heft de noodzaak niet op van de commutatieve rechtvaardigheid: 
“Zoo wordt men natuerlik een Crediteur uit des anders misdaed.”94 Bij 
andere misdaden geldt iets dergelijks: bij doodslag moet aan de vrouw 
en kinderen een vergoeding der schade worden gegeven; wie iemands 
goede naam heeft gekwetst, moet daarna de waarheid belijden. Wie 
iemand heeft mishandeld, “moet het meesterloon betalen” – dat wil 
zeggen het geld voor de arts.95 Maar deze schadeloosstelling (volgens de 
commutatieve rechtvaardigheid) is iets anders dan de straf (volgens dis-
tributieve rechtvaardigheid), die aan de restitutie wordt toegevoegd, 
aldus Essenius:

Maer dit verschilt zeer veel van de straffe: want de oorsaek van die 
vergoeding of gelijk-making is de schade / of dat ik te kort kome; maer 
niet de foute of de ongerechtigheid des daeds: want al ware die foute 
daer niet bij / nochtans sou my sulk een herstelling gedaen moeten 
worden. Maer de oorsaek der straffe is de foute of ongerechtigheid des 
daeds; maer niet de schade: want de straffe heeft ook dikwils plaets als 
daer geen schade gedaen is: dit zietmen in grove misdaden die begon-
nen zijn/ maer niet vol-trokken.96

De vraag of God zonden beoordeelt volgens commutatieve of distribu-
tieve rechtvaardigheid, heeft grote consequenties voor de satisfactieleer. 
Als de dood van Christus wordt gezien als een zaak van distributieve 
gerechtigheid en niet van commutatieve gerechtigheid, vindt daarin geen 
schadevergoeding plaats, maar straf.97 De betaling van de schuld door 
Christus is dan geen zaak van privaatrecht, maar van publiekrecht.98 Als 
er over de voldoening door Christus wordt gesproken, moet dit volgens 
De Witte in publiekrechtelijke termen gebeuren:

94   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 272. Grotius, De satisfactione ed. 1617, 39; Gro-
tius, De satisfactione ed. 1990, 138–141; Grotius, Inleidinge, 193 (3.32.8); Essenius, Tri-
umphus crucis, 409.

95   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 272. Vergelijk met Grotius, De satisfactione ed. 
1617, 39; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 138–139. Voor meer voorbeelden van 
“weder-evening” zie Grotius, Inleidinge, 192–194 (3.32.7–19); Grotius, De iure belli et 
pacis, 201–205 (2.17): “De damno per injuriam dato, et obligatione qua inde oritur.”

96   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 272.
97   Burgess, Doctrine of Justification, 2:67,69; Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:617; 

Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 34 (2.15); Leydecker, Vis veritatis, 82; 
Leydecker, Verborgentheid, 305.

98   Zie Van Asselt en Van den Brink, Scholastic Discourse, 341n3, waar abusievelijk de 
distributieve rechtvaardigheid aan het privaatrecht wordt gelieerd, en vice versa.
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Daer zijn dry zoorten van voldoeningen. De eene is die gedaen wordt 
tot reparatie van gheledenen over-last / ghelijck als wanneer yemand 
aen een Beeldt-snijder geld geeft/ om dat hy in zijn winckel een beeldt 
gebroken heeft. De andere om eene toornige passie te vrede te stellen: 
gelijck wanneer men slaet den geenen van wien men verongelijckt is. 
Want hoe-wel ons gheen goed van zijn quaed toekomt/ nochtans con-
tenteert zich de passie over de wraecke. De derde is een voldoeninghe 
der gherechtigheydt/ als men zonder acht te geven op overlast of 
toorne/ uyt enckele liefde tot het recht/ ende de natuurlicke ordre die 
onder de dinghen zijn moet / door het lijden van straffe verzoeninghe 
doet over een misdaet.99 

Deze nadere specificering van Gods rechtvaardigheid in commutatief en 
distributief vindt in de geschiedenis van de gereformeerde theologie 
plaats in reactie op het socinianisme. Packer wijst erop dat “the Refor-
mers” aanvankelijk (vóór Socinus) twee metaforen dooreen gebruiken – 
Christus die de prijs betaalt en Christus die de straf draagt. Maar in de 
eeuw daarna ontstaat er het besef dat er een inconsistentie tussen beide 
lijnen bestaat.100 Owen erkent dat men vóór de uitbraak van de socini-
aanse ketterij gewoon was te spreken over zonden als “debts” en over God 
als “creditor”. De tegenwerpingen van Socinus waren toen immers nog 
onvoorzien.101 Maar, zo zegt Owen, men moet intussen wel onderschei-
den tussen schulden die civiel en geldelijk alleen zijn, en die welke crimi-
neel van aard zijn. In de alledaagse taal van het onderwijs mogen de 
termen van schuld, schuldeiser en betaling wel worden gebruikt, maar in 
een disputatie moet worden toegelicht dat het om publiekrechtelijke 
zaken gaat.102

7.3.2. Aritmetische en geometrische proportie
In § 7.3.1. kwam het onderscheid tussen commutatieve en distributieve 
rechtvaardigheid aan de orde. Dit onderscheid moet nu in verband wor-
den gebracht met de vraag naar de proportie. Immers, als de verhouding 
tussen overtreding en strafmaat (in de uitvoering) een rechtvaardige ver-
houding dient te zijn, roept dat de vraag op of dit een commutatief-recht-
vaardige, of een distributief-rechtvaardige verhouding betreft. 

99   De Witte, Wederlegginge, 2:105.
100   Packer, Redemption and Restoration, 243–244. 
101   Owen, Works, 19:125. Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 2:241: “Quod non fuer-

int tunc adversarii, quales Sociniani, et sic securius locuti sint.” 
102   Owen, Works, 19:125.
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Evenals er twee vormen van rechtvaardigheid zijn, zijn er ook twee 
vormen van proportie. In zijn Ethica verbindt Aristoteles de commuta-
tieve rechtvaardigheid met (wat hij noemt) een aritmetische proportie; de 
distributieve rechtvaardigheid vindt plaats volgens geometrische propor-
tie. Strafuitoefening vindt, aldus gereformeerde theologen, plaats volgens 
distributieve rechtvaardigheid (§ 7.3.1.). Dit betekent dat een straf als 
rechtvaardig kan worden aangeduid, als er sprake is van een geometri-
sche evenredigheid tussen overtreding en straf. Essenius wijst er dan ook 
met regelmaat op dat een rechtvaardige strafuitoefening altijd volgens de 
geometrische proportie plaatsvindt.103 

In het geval van een aritmetische proportie is er evenredigheid in het 
verschil (differentiae), bij geometrische proportie is er evenredigheid in 
verhoudingen (rationes).104 Rudolph Goclenius verheldert het verschil 
met twee reeksen getallen: tussen 4, 7, 10, 13 en 16 is er een aritmetische 
proportie (het verschil tussen de getallen is constant). In de reeks 2, 6, 18, 
54 is er een geometrische evenredigheid (de verhouding tussen de getal-
len is constant).105 Dit betekent (zoals al bleek uit het citaat van Essenius, 
gegeven bij noot 75) dat de proportie tussen overtreding en straf niet kan 
worden bepaald door alleen een kwantitatieve berekening te maken, 
maar dat er ook kwalitatieve aspecten moeten worden meegenomen.106 
Welke aspecten er zoal mee kunnen spelen, bespreekt de jurist Johannes 
Voet (1647-1713) in zijn Pandectas (1698):

Men spreekt over distributieve gerechtigheid als het handelt over belonin-
gen en straffen, die aan eenieder moeten worden gegeven uit verdienste. 
Hierbij wordt vaak, hoewel niet altijd, gelet op de personen, en zo wordt de 
evenredigheid behouden die men een geometrische evenredigheid noemt, 
in zoverre dat wegens één en dezelfde misdaad door twee mensen begaan, 
de één een zwaardere en de ander een lichtere straf krijgt opgelegd; of van-
wege dezelfde verdienste de één meer beloning krijgt en de ander minder. 
De straffen en beloningen op zichzelf beschouwd zijn weliswaar ongelijk, 

103   Essenius, Triumphus crucis, 39–40,328,418; Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 
268,274. Evenzo Voetius, Selectae Disputationes, 2:228.

104   Aldus Maccovius, zie Van Asselt en Van den Brink, Scholastic Discourse, 340: “Propor-
tio est vel Arithmetica vel Geometrica. Illa consistit in aequalitate differentiarum, haec 
in aequalitate rationum. Ibi est aeqalitas commutativa, hic distributiva.” Vgl. Turrettini, 
Institutio, 260 (3.19.2): “Ad Commutativam vero quod attinet, quae proportionem 
arithmeticam servat, cum in dati et accepti aequalitate posita sit, et per eam domi-
nium transferatur.”

105   Goclenius, Lexicon philosophicum, 884, s.v. proportio.
106   Zo omschreven door Trueman, “Atonement and the Covenant of Redemption”, 211.



-  384  -

maar toch zo dat als ze worden verstrekt aan de personen die verschillend 
zijn in leeftijd, afkomst, waardigheid of geslacht, ze gelijk zijn. Zodoende 
is een straf die op zichzelf lichter is, toch niet minder zwaar voor iemand 
die eerwaardiger is, dan een straf die op zichzelf bezien zwaarder is, voor 
een geringer persoon.107

Dat de evenredigheid tussen overtreding en straf een geometrische pro-
portie is, beïnvloedt direct de vraag welke straf er moet volgen op de zon-
den die de mens tegen God verricht – en daarmee ook op de vraag van 
welke omvang het lijden van Christus moest zijn om gelijkwaardig te zijn 
aan de straf op de zonden waarvoor Hij betaalde. Om de strafmaat te 
bepalen die aan de zonde is verbonden, is van belang dat elke zonde tegen 
God wordt begaan. De Heidelbergse Catechismus stelt dat de zonde tegen 
de allerhoogste majesteit Gods verricht is, en daarom ook met de hoog-
ste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft moet worden 
(HC 4.11).108 De waardigheid van de persoon tegen wie gezondigd wordt, 
bepaalt de ernst van de zonde en dus de omvang van de straf. Ook voor 
de waarde van Christus’ offer is de waardigheid van zijn persoon van 
beslissende invloed: omdat Hij als God-mens geleden heeft, is zijn offer 
van oneindige kracht en waardigheid (DL II,5). In beide gevallen gaat het 
om een distributieve rechtvaardigheid en een geometrische proportie. 
Deze visie is ook bij Grotius te vinden: de bewering van Kühler dat “de 
satisfactie, zooals [Grotius] haar leerde, niet door Christus als Godmen-
sche behoefde gebracht te worden”, is onjuist.109

De onderscheiding tussen distributieve en commutatieve rechtvaar-
digheid gebruiken gereformeerde theologen om de sociniaanse opvatting 

107   Voet, Commentarius Ad Pandectas, 1:6 (1.1.9): “Distributiva dicitur, quae versatur 
circa praemia et paenas, pro meritis cujusque distribuendas […]. In hac, licet non 
semper, at saepe tamen, personarum respectum haberi, atque adeo servari proportio-
nem, quam vocant geometricam […]; quatenus propter unum idemque crimen, a 
duobus commissum, gravior alteri, alteri levior paena irrogatur; vel ob eadem bene-
merita majus alteri, alteri minus tribuitur praemium; sed quae paenae, quaeque prae-
mia, in se spectata, disparia sunt; ea tamen, quia sunt applicata personis, aetate, 
natalibus, dignitate, vel sexu diversis, paria erunt, in quantum paena per se levior non 
minus gravat honestiorem, quam humiliorem ea, quae, in se spectata, gravior appa-
ret.” Een Engelse vertaling is aanwezig in Voet, Commentary on the Pandects, 13.

108   Ursinus, Corpus Catecheticarum Explicationum, 77: “Postulat autem Dei justitia […] 
ut sit proportio culpae et poenae. Tanto enim gravius est crimen, et tanto graviorem 
meretur poenam, quanto maior est is, qui eo laeditur.” Evenzo Essenius, Triumphus 
crucis, 47.

109   Kühler, Socinianisme, 86. Kühler is ook hier schatplichtig aan F.C. Baur, vgl. Baur, 
Versöhnung, 434; Baur, “Grotian Theory”, 270.
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te bestrijden dat God als privé-persoon zou moeten worden aangemerkt. 
En het verschil tussen geometrische en aritmetische proportie wordt aan-
gewend om de sociniaanse kritiek te beantwoorden dat er geen proportie 
zou kunnen bestaan tussen het lijden van Christus en de straf die zonda-
ren hebben verdiend. De voorgaande zaken kunnen worden samengevat 
met dit overzicht (Tabel 7.1):

Schending van het publiekrecht Schending van het privaatrecht

Overtreding verplicht tot: straf (poena) vergoeding (restitutio)
Hoedanigheid van 
verongelijkte partij (pars laesa)

regeerder (rector) schuldeiser (creditor)

Rechtvaardigheid distributieve gerechtigheid  
(justitia distributiva)

commutatieve gerechtigheid 
(justitia commutativa)

Verhouding tussen overtreding 
en gevolg

geometrische verhouding  
(proportio geometrica)

aritmetische verhouding 
(proportio arithmetica)

Voldoening straffende voldoening  
(satisfactio poenalis)

burgerlijke voldoening  
(satisfactio civilis)

Recht publiekrecht (ius publicum) privaatrecht (ius privatum)

Karakter van overtreding zonde (peccatum) schade (damnum)

7.4. De straf van de eeuwige dood
Aan het begin van dit hoofdstuk is vermeld dat Socinus de toerekening 
van de zonden zelf aan Christus bekritiseert door te stellen dat Christus 
in dat geval de eeuwige dood als straf had moeten ondergaan. Veel gere-
formeerde theologen stellen desalniettemin dat Christus wel degelijk de 
straf van de eeuwige dood geleden heeft die de zonden der gelovigen ver-
dienden. In deze paragraaf staat de vraag centraal: moest Christus de eeu-
wige dood ondergaan? Eerst komen de argumenten ter sprake van 
Socinus, van rooms-katholieke auteurs en van Grotius en Baxter tegen 
die opvatting (§ 7.4.1.), daarna de argumenten van de meeste gerefor-
meerde theologen voor die opvating (§ 7.4.2.).

7.4.1.  ‘Moest Christus de eeuwige dood ondergaan?’ ontkennend 
beantwoord

Socinus is er duidelijk over dat Christus de eeuwige dood niet heeft 
ondergaan.110 Immers, de eeuwige dood is (volgens Socinus) een straf die 

110   Socinus, De Servatore, 259 (3.4): “Iam dictum est […] poenam, quam unusquisque 
nostrum propter delicta sua pendere tenebatur, mortem aeternam esse. Hanc profecto 
Christus non subiit.”
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aan het lichaam wordt voltrokken, en deze kan dus onmogelijk door 
iemand anders dan door de zondaar zelf worden gedragen.111 Dus heeft 
Christus niet volbracht wat mensen verschuldigd waren.112 Crellius volgt 
dezelfde lijn; ook hij stelt dat Christus niet de eeuwige dood in de plaats 
van de gelovigen heeft ondergaan.113 Socinus heeft terecht, aldus Crellius, 
betoogd dat Christus niet in staat was de straf te ondergaan die wij moes-
ten dragen, namelijk de eeuwige dood.114 Volgens hem was het lijden van 
Christus slechts lichamelijk van aard.115

Grotius antwoordt als volgt op deze kritiek van Socinus. Hij erkent dat 
Christus zowel geleden heeft naar het lichaam als naar de ziel – zijn lijden 
was zelfs allereerst een lijden naar de ziel (animus).116 Maar Grotius ont-
kent dat Christus de eeuwige dood heeft ondergaan. De eeuwige dood 
was weliswaar de straf waarmee de mens bedreigd werd ingeval van over-
treding van de wet, maar de dood van Christus toont juist dat God die 
wet niet heeft uitgevoerd.117 Ook Stillingfleet stelt dat Christus niet de 
eeuwige dood heeft ondergaan.118 Tegenover Crellius wijst hij er ten over-
vloede op dat ook Grotius zelf dat niet zo heeft gesteld.119 Het argument 
van Grotius (en Stillingfleet) is dat de straf in de bedreiging niet identiek 
behoeft te zijn aan de straf in de uitvoering (aan Christus). Er heeft 
immers dispensatie van de gedreigde straf plaatsgevonden (zie § 5.4.1.).

Richard Baxter volgt eveneens dezelfde lijn: Christus heeft niet de 
eeuwige dood ondergaan.120 Hij acht het onjuist het lijden van Christus 
als de helse straf (poenae infernales) aan te duiden.121 Eén van zijn argu-
menten daarvoor is dat dit zou inhouden dat Jezus ook de wanhoop zou 

111   Ibid., 250–251 (3.3): “Poena peccato ipsius Dei voluntate constituta aeterna mors est; 
quae, cum corporalis poena sit, a nemine, praeterquam ab eo ipso, qui peccavit praes-
tari potest. […] At mors unius, sive alia quaecumque corporis vexatio alterius effici 
non potest.” Evenzo Socinus, Praelectiones theologicae, 99–100. Zie tevens Gomes, 
“Socinus on Satisfaction”, 227–228.

112   Socinus, De Servatore, 73; Socinus, Praelectiones theologicae, 114–115. Zie tevens De 
Witte, Wederlegginge, 2:117.

113   Crellius, Ad librum Grotii, 462.
114   Ibid., 235.
115   Ibid., 24–25; Essenius, Triumphus crucis, 35. Voor de sociniaanse uitleg van teksten 

als Jes. 53:12, Gal. 3:13, 2 Kor. 5:21, zie Van Wyk, “Versoeningsleer”, 96–99.
116   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 7; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 96–99.
117   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 150–151. Zie 

ook het verwijt van Ravensperger, Iudicium, A2.
118   Stillingfleet, Works, 1:86.
119   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:302.
120   Baxter, Universal Redemption, 79,390–391. Zie ook Boersma, A Hot Pepper Corn, 251; 

Packer, Redemption and Restoration, 220.
121   Baxter, Methodus, 3:36–38.
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hebben moet lijden die eigen is aan de eeuwige dood, maar dan zou Hij 
hebben gezondigd, aangezien wanhoop een zonde is. Daarbij komt dat 
God dan, aldus Baxter, zijn Zoon zou hebben moeten haten en dat Chris-
tus alle recht op Gods gunst zou moeten verloren hebben.122

In de visie van Grotius, Baxter en Stillingfleet speelt het gegeven een 
belangrijke rol dat de persoon die de plaatsvervangende straf gedragen 
heeft, niet slechts mens was maar ook God. De waardigheid van de persoon 
geeft, op grond van de geometrische rechtvaardigheid, een veel grotere 
waarde aan de straf die is ondergaan, dan het geval zou zijn geweest als 
iemand geleden zou hebben die slechts mens zou zijn geweest.123 De waar-
digheid van zijn persoon kan in hun optiek de strafmaat verminderen, en 
daarom was het niet nodig dat Christus de eeuwige dood zou ondergaan.124

In radicalere zin is dezelfde gedachtegang bij rooms-katholieke theo-
logen aan te treffen, bijvoorbeeld J.E. Nieremberg (1595-1658) en F. Feuar-
dant (1539-1610). Zij stellen dat de waardigheid van de persoon van de 
lijdende Christus zo groot is, dat de strafmaat tot een minimum zou kun-
nen worden beperkt. Het was niet noodzakelijk dat Christus de dood zou 
ondergaan, ook niet dat er bloed zou vloeien, maar zelfs een druppel zweet 
zou genoeg zijn geweest om voor de zonden der gehele wereld genoeg te 
doen.125 De kleinste prik in zijn rug of huid, de kleinste traan, de kleinste 
zucht, de kleinste bloeddruppel, de kleinste psychische benauwdheid was 
meer dan genoegzaam geweest om de gehele wereld te herstellen.126 Voor 
deze opvatting beroept men zich op de bul Unigenitus (uitgevaardigd in 
1343) van Clemens VI, die verklaart dat een druppel bloed genoegzaam 
was geweest.127 Dat God niettemin besloten heeft dat zijn Zoon toch de 

122   Baxter, Catholick Theologie, 2:40: “… the immediate unavoidable consequents result-
ing from sin it self, were punishments which Christ did never undergo. (As to be 
Hateful or displeasing to God, as contrary to his Holy nature; to be related as Crimi-
nal, to lose all Right to Gods favour and Kingdom, etc.).”

123   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:275: “For the measure of punishments must be 
taken with a proportion to the dignity of the person who suffers them.”

124   Zie noot 14.
125   Burgess vermeldt de naam van “Nerinber”, Burgess, Doctrine of Justification, 2:74. 

Daarmee verwijst hij naar Nieremberg, De Adoratione, 160: “Peccata nostra non 
requirebant tantos cruciatus, ut redimeremur, superabundabat una gutta, non dicam 
cruoris, sed sudoris Iesu.” Zie ook Rivet et al., Synopsis Purioris Theologiae, 348 
(27.11); Jacomb, Romans, 526; Owen, Works, 2:97, 21:538; Van Mastricht, Theoreti-
ca-practica Theologia, 1:627a–b (5.18.37). Voor een uitvoerige opsomming van theo-
logen die de opvatting hebben verdedigd dat één druppel genoeg zou zijn geweest, zie 
Quenstedt, Systema Theologicum, 2:327–328. 

126   Feuardant, Theomachia Calvinistica, 153.
127   Denzinger, Enchiridion Symbolorum, 234 (550): “… non guttam sanguinis modicam, 

quae tamen propter unionem ad Verbum pro redemptione totius humani generis 
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dood moest sterven, is opdat Christus daarmee ons zou leren wat ons op de 
weg naar de hemel te wachten staat als wij Hem navolgen.128 

Hierbij aansluitend stellen veel rooms-katholieke theologen dat Chris-
tus niet in zijn ziel of geest heeft behoeven te lijden. Zijn lijden was feite-
lijk alleen lichamelijk van aard, en zijn geest was daarin slechts in zoverre 
betrokken dat Hij beangstigd was voor het lichamelijke lijden.129 Het is in 
hun overtuiging volstrekt onterecht om te beweren dat Christus de toorn 
van God in zijn ziel zou hebben gevoeld. Bellarminus betoogt dat Chris-
tus ook de wanhoop aan de zaligheid moet hebben ondervonden indien 
Hij de straf van de verdoemden zou hebben geleden, omdat wanhoop 
wezenlijk daarbij is ingesloten. Maar dan heeft Christus óf de zonde van 
wanhoop begaan, of Hij heeft ons niet werkelijk bevrijd.130

Enerzijds steunt deze rooms-katholieke visie op de karakteristieken 
van de distributieve rechtvaardigheid en de daarbij behorende geometri-
sche proportie: de waarde van het lijden van Christus wordt bepaald door 
de waardigheid van de persoon die geleden heeft. Daarover bestaat over-
eenstemming tussen de rooms-katholieken, Grotius en Baxter enerzijds, 
en ook veruit de meeste gereformeerde theologen anderzijds. Voor deze 
rooms-katholieke theologen is deze waardigheid van de persoon echter 
zo overweldigend, dat dit lijden proportioneel zou zijn ook indien Chris-
tus niet de dood had ondergaan. 

Die consequentie wordt echter afgewezen, zowel door Socinus als 
door de meeste gereformeerde theologen. Socinus stelt dat alle andere 
druppels tevergeefs hebben gevloeid indien één druppel van Christus 
genoeg zou zijn geweest. Dan is God of onwetend, of wreed.131 Ook veel 
gereformeerden wijzen deze consequentie af. Volgens hen zou Christus 

suffecisset …” Zie voor de bespreking van deze bul ook Bellarminus, De Indulgentiis, 
7:28 (1.4); Feuardant, Theomachia Calvinistica, 133; Alting, Problemata Theologica, 
172; Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 305 (11.2), 307 (11.4).

128   Nieremberg, De Adoratione, 160: “… requisivit ergo illam tormentorum atrocitatem, 
vitaeque austeritatem, necessitas nostra imitandi Christum patiendi, quae est regiae 
caeli via.”

129   Bellarminus, Disputationes, 1:411–416. Vgl. Ames, Bellarminus Enervatus, 1:87–95; 
Rutherford, Christ Dying, 11. Zie ook Leydecker, Verborgentheid, 283.

130   Bellarminus, Disputationes, 1:273.
131   Socinus, De Servatore, 271 (3.4); Gittichius en Lucius, De satisfactione Christi, 3–4; 

Crellius en Schlichtingius, Catechesis ecclesiarum Polonicarum, 271. Voor een reactie 
op Socinus’ passage, zie De Witte, Wederlegginge, 2:231b. Lucius’ respons op Git-
tichius is dat inderdaad één druppel genoeg zou zijn geweest, maar dat God anders 
heeft bepaald, Gittichius en Lucius, De satisfactione Christi, 22–23. Ook Luther was 
overigens die mening toegedaan, Luther, WA, 40/1:232: “Potuisset enim per unicam 
guttulam sanguinis satisfacere pro peccatis mundi.”
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niet hebben kunnen genoegdoen en kunnen verlossen, als Hij niet de 
dood had ondergaan naar lichaam en naar ziel. Henricus Alting beant-
woordt de vraag “of men terecht en vroom kan zeggen dat één enkele 
druppel van het bloed van Christus zou hebben kunnen volstaan om de 
mensen te verlossen” ontkennend. Niet alleen de waardigheid van de per-
soon maar ook de zwaarte van de straf is van belang. Als dit niet wordt 
erkend, geeft men te veel toe aan de socinianen die stellen dat de dood 
van Christus niet noodzakelijk was, aldus Alting.132

De meeste gereformeerden stellen echter dat Christus wel de eeuwige 
dood heeft ondergaan, omdat dit de gedreigde straf was, en God (die zijn 
wet handhaaft) deze bedreiging ook heeft uitgevoerd. Hier blijkt het 
belang van de wetshandhaving (zie hoofdstuk 5). Hoe het dan volgens 
veel gereformeerde theologen mogelijk is dat Christus zowel de eeuwige 
dood heeft ondergaan, alsook reeds na drie dagen opstond, komt aanslui-
tend ter sprake in § 7.4.2. 

7.4.2.  ‘Moest Christus de eeuwige dood ondergaan?’ bevestigend 
beantwoord

De belangrijkste reden voor de meeste gereformeerde theologen om de 
vraag of Christus de eeuwige dood moest ondergaan bevestigend te 
beantwoorden, is dat zij de dispensatie van de wet afwijzen. De eeuwige 
dood is niet alleen de straf in de bedreiging geweest, maar ook in de uit-
voering (HC 5.12-6.18). Om de gelovigen van de straf der wet te verlos-
sen, moest Christus zelf die straf dragen. Hij droeg de straf die zou volgen 
op hun wetsovertreding.133 Een straf kan pas gelden als een (plaatsver-
vangende) voldoening als ze gelijk (aequalis) is aan de straf waartoe de 
schuldenaar verplicht is.134 Daarom heeft Christus de dood, als scheiding 

132   Alting, Problemata Theologica, 2:172–173: ‘An vere et pie dicatur, unicam sanguinis 
Christi guttam sufficere potuisse redimendis hominibus?’ […] Gutta autem sangui-
nis non fuisset satis gravis poena.” Zie ook Voetius, Selectae Disputationes, 2:247; De 
Witte, Wederlegginge, 2:231–232; Owen, Works, 12:564; Baxter, Catholick Theologie, 
2:16; Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 285 (8.13); 305 (11.2); 307 
(11.4); Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 1:627 (5.18.37). Burgess, Doc-
trine of Justification, 2:74,325,415; Manton, Works, 1:422; Flavel, Works, 3:160. Overi-
gens had (aldus Scultet) ook Maccovius aanvankelijk beweerd dat een druppel bloed 
van Christus had kunnen voldoen, maar kwam hij later op die uitspraak terug; zie 
Van Asselt, “Maccovius Affair”, 225.

133   Leydecker, Verborgentheid, 298: “Dus wy belijden / dat hy onder de Goddelijke wet 
zijnde geworden, den ganschen eisch des zelfs volbracht en vervuld heeft / om ons 
het recht des eeuwigen levens te verwerven, Rom. 5:19.”

134   Witsius, Disputatio de satisfactione, § xi: “… nulla poena, vera satisfactio sit, nisi quae 
debitorum reatui aequalis sit.”
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van God, en als kwelling, ondergaan.135 Zijn lijden betrof daarom niet 
alleen en allereerst zijn lichaam, maar zijn ziel.136 

De relatie tussen overtreding en schuld of straf is (uiteraard) naar geo-
metrische proportie.137 De waarde van de persoon kan dus de waarde van 
de straf die wordt ondergaan vergroten, aangezien de waarde toeneemt 
als de persoon belangrijker is. Christus kon plaatsvervangend voor velen 
de straf dragen, omdat Hij als God-mens een oneindige waarde aan zijn 
lijden gaf (D.L. II.4).138 Maar de waardigheid van de persoon kan niet het  
type straf compenseren dat door de wet wordt verordend, aldus Turretti-
ni.139 De plaatsvervangende persoon kan niet bewerkstelligen dat de 
strafmaat wordt verlaagd.140 Anders zou de straf zelfs geheel kunnen wor-
den opgeheven.141 De dood van Christus stemde daarom overeen in gra-
den, delen en soort met wat er was gedreigd.142 Leydecker bekritiseert “... 
de Papisten, die het gewigt van Christi vernederinge wegnemen / als sy 
alleen op een lichamelijk lijden steroogen / en sijn ziels lijden looche-

135   Owen, Works, 12:492: “Of this punishment in general there are two parts: (1.) Loss, 
or separation from God, […]; (2.) Sense or pain […]. All this we say Christ under-
went, as shall be farther manifested.”

136   Ames, Medulla, 95–96 (1.22.12); Voetius, Selectae Disputationes, 2:236: “Secunda iti-
dem est circa subjectum, partes scil. humanae naturae patientis; an Sponsor noster 
immediate in anima pro nobis poenas nostras patiendo meritus sit.” Essenius, Trium-
phus crucis, 49: “At non sine afflictione, quam lex sentiri voluit.” Chewney, Anti-Socin-
ianism, 19–20.

137   Burgess, Doctrine of Justification, 1:148.
138   Zie ook Junius, Refutatio, 669–671; Binning, Works, 178–179,352,436. Burgess, Doc-

trine of Justification, 2:442; Jacomb, Romans, 493,544,561.
139   Turrettini, Institutio, 474 (14.11.28): “Dignitas Personae potest augere poenae, quam 

patitur dignitatem, ut eo gravior censatur, quo illustrior est Persona quae patitur; sed 
non potest ipsam speciem poenae a Lege sancitam compensare. At mors sola respon-
det Legi et justitiae convenit.” Evenzo Ball, Covenant of Grace, 291: “But the worth 
and excellency of his person, was neither to dispence with time, nor grievousnesse of 
his punishments, but to make the passion of one availeable for many.” Essenius, Tri-
umphus crucis, 46: “Mortem expressit lex, ea proinde gustari debuit.”

140   Owen, Works, 17:129. Evenzo Maccovius, “Anti-Socinus”, 113; Voetius, Selectae Dis-
putationes, 2:248: “… ad Socini exceptionem […] respondent, per distinctionem, 
concedendo si dignitatem personae respicias, negando, si veritatem comminationis 
divinae.”

141   Ball, Covenant of Grace, 291: “Otherwise if it might have dispensed with one degree 
of extremity of punishment due to sin, it might also have dispensed with two, and 
consequently with all.”

142   Ames, Medulla, 95 (1.22.6): “…eosdem plane gradus, membra, et species repraesen-
tans.” Essenius, Triumphus crucis, 113: “Mors quam pertulit Christus […] est ea 
quam Adamus suo peccato incurrit.”
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nen”,143 Als de zoon van de vorst bereid is zijn leven te geven voor een 
verrader, wordt hij, aldus Rutherford, wellicht opgehangen aan een gou-
den ketting en met een kroon op zijn hoofd of onthoofd met een zilveren 
bijl – maar evengoed moet hij sterven.144

Toch heeft Christus niet eindeloos lang geleden (Hij is immers na drie 
dagen opgestaan uit de doden). Veel gereformeerde theologen onderschei-
den tussen de wezenlijke en de accidentele kenmerken van de eeuwige 
dood. Christus’ dood werd wel gekenmerkt door de wezenlijke kenmerken 
maar niet door de accidentele.145 De gewetenskwelling bijvoorbeeld die de 
verdoemden in de hel ervaren, heeft Christus niet ondergaan, aangezien dit 
een gevolg is van inherente zonden en niet van toegerekende zonden.146 
Ook de tijdsduur die de straf van de veroordeelde mensen eeuwig maakt, 
is een accidenteel kenmerk. Dat mensen eindeloos worden gestraft, is 
omdat zij eindige wezens zijn, aldus Owen:

Eeuwigheid is niet absoluut in de vloek van de wet aanwezig, maar is 
bepalend voor een eindig schepsel dat door de wet wordt vervloekt. 
Als een zondaar op eenmaal voor zichzelf datgene kon voldoen wat 
overeenkomt met de goddelijke rechtvaardigheid jegens zijn overtre-
ding, en daardoor voldoening teweeg kon brengen, dan zou er een 
einde komen in de tijd aan zijn straf. Maar een eindig en in alle opzich-
ten beperkt schepsel dat zijn eeuwigheid gezondigd heeft tegen een 
eeuwige en oneindige God, moet voor altijd daarin blijven. Hiervan 
was Christus vrij. De waardigheid van zijn persoon was zo dat Hij 
volledig kon voldoen aan de goddelijke rechtvaardigheid in een 
beperkte tijd. En daarna ontbond God rechtvaardig de verschrikkin-
gen van de dood.147

143   Leydecker, Verborgentheid, 286.
144   Rutherford, Christ Dying, 125.
145   Owen, Works, 10:447; Turrettini, De satisfactione Christi disputationes, 280–281 

(10.3–5). Ryssenius beschuldigt Coccejus van socinianisme, omdat Coccejus zou 
stellen dat Christus niet de eeuwige dood heeft ondergaan. Allinga verdedigt Cocce-
jus door erop te wijzen dat Coccejus het ontkent indien ‘eeuwig’ ‘altijddurend’ bete-
kent; zie Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 199.

146   Owen, Works, 12:492. Evenzo Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 140: “Een 
vloek te worden, past de borg, gehaet te zijn, past alleen den sondaer.”

147   Owen, Works, 12:493: “Eternity is not absolutely in the curse of the law, but as a finite 
creature is cursed thereby. If a sinner could at once admit upon himself that which is 
equal in divine justice to his offence, and so make satisfaction, there might be an end 
of his punishment in time; but a finite and every way limited creature, having sinned 
his eternity in this world against an eternal and in finite God, must abide by it for 
ever. This was Christ free from. The dignity of his person was such as that he could 
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Dat Christus de eeuwige dood heeft ondergaan, wordt dus zowel 
bevestigd als gespecificeerd. Christus heeft de eeuwige dood geleden, zo 
zegt Leydecker, maar “…lijdende niet de eeuwige dood in duursaamheid, 
maar in gewigte voor een korten tijd; en gevende aldus niet het zelfde, dat 
de wet eiste/ maar iets anders/ dat als aequivalent of evenwigtig, na Gods 
oordeel/ wierd opgenomen, in plaats van het gene wy hadden moeten 
lijden”,148 Ook Hoornbeek stelt dat Christus een equivalent van de eeu-
wige straf heeft gedragen.149 Diverse auteurs maken de vergelijking met 
een betaling van een vader voor zijn zoon. De zoon is verplicht een 
bepaald bedrag in zilveren munten te betalen, maar de vader betaalt in 
zijn plaats met gouden munten.150 

De waarde van Christus’ offer wordt, kortom, bepaald door de geom-
etrische proportie, niet door de aritmetische. Dat Hij tegelijk niet minder 
dan de dood moest ondergaan, is omdat God de straf uitvoert zoals die 
was gedreigd. Christus kwam om de straf op zich te nemen, niet om die 
te verminderen. De eeuwigheid is niet zozeer een temporele eigenschap 
van de dood die Christus onderging, maar een een kwalitatieve, waarmee 
de intensiteit van zijn lijden wordt aangeduid.

7.5.  Het debat van Baxter en Owen over solutio eiusdem en solutio 
tantidem

De discussies met het socinianisme over rechtvaardigheid en proportio-
naliteit leiden halverwege de zeventiende eeuw tot een confrontatie tus-
sen John Owen en Richard Baxter.151 Volgens Owen moet de voldoening 
door Christus worden opgevat als een betaling van hetzelfde (solutio eius-

fully satisfy divine justice in a limited season; after which God in justice loosed the 
pains of death.”

148   Leydecker, Verborgentheid, 305.
149   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:535. 
150   Rutherford, Christ Dying, 125: “A debter oweth ten thousand Millions to a Prince, to 

be payd in silver, at so many severall termes; the Surety of this broken debter payeth 
the whole summe at one terme, and in gold, the excellentest mettal.” De Witte, 
Wederlegginge, 2:230: “…even als of een vader betaelde voor den zoone / en met 
goude specien van ghelde in plaets van zilvere tot gelijck-weerdige summe. Zoo heeft 
Christus voor zijn volck voldaen / lijdende zoodanighe straffe als onze eeuwigh-duy-
rende straffen in ghelijck-weerdigheydt konde op-weghen...” Zie ook Essenius, Ver-
lossinge door voldoeninge, 294: “…even als of een Vader betaelde voor den Zone/ en 
met goudene specien van gelde in plaets van zilvere tot gelijk-weerdige summe.” 
Allinga, Voldoeninge tegen de Socinianen, 135: “Een kleine klomp gout door een borg 
betaelt, voldoet voor de schuld van een groter klomp silver.”

151   Over het verloop van de controverse en over de diverse geschriften van Owen en 
Baxter, zie de “Prefatory Note” in Owen, Works, 10:430.



-  393  -

dem) dat gelovigen vanwege hun zonden verschuldigd waren, maar vol-
gens Baxter is dat onterecht. Jezus’ voldoening is een betaling van iets 
gelijkwaardigs (solutio tantidem) geweest. 

In diverse publicaties wordt aandacht aan deze polemiek tussen Owen 
en Baxter besteed.152 Opvallend genoeg is er echter niemand die aandacht 
geeft aan het belang van de onderscheidingen in distributieve en com-
mutatieve rechtvaardigheid, en in geometrische en aritmetische propor-
tionaliteit. Hieronder zal worden betoogd dat volgens Baxter het eigenlijke 
geschilpunt de vraag betreft of er een geometrische danwel een aritmeti-
sche proportie bestaat tussen overtreding en straf, maar volgens Owen of 
de strafmaat retributief of consequentialistisch bepaald wordt.

In 1647 publiceert Owen zijn Death of Death in the Death of Christ.153 
Daarin bekritiseert hij op meerdere punten de opvattingen van Grotius 
over de proportionaliteit van het lijden van Christus.154 Een reactie op de 
uitspraken van Owen vindt in 1649 plaats, als Baxter kritiek op Owen 
ventileert in zijn Aphorismes.155 Baxters bezwaar is onder andere dat in de 
visie van Owen voldoening en vergeving niet samen kunnen gaan.156 Met 
zoveel woorden maakt hij het verwijt dat Owen de voldoening door 
Christus opvat, niet als een voldoening aan een rector maar als een beta-
ling aan een creditor.157 Baxter beroept zich voor zijn eigen visie op Robert 
Parker (1564-1614), Rivet, Ball, Camero en vooral op Grotius.158 Owen 
geeft zijn reactie, waarbij hij ingaat op de betekenis van termen als solutio 
eiusdem, solutio tantidem en op de vraag of Christus’ dood equivalent is 
aan de verschuldigde straf.159

Op grond van het feit dat Owen contra Baxter stelt dat de straf pro-
portioneel dient te zijn aan de overtreding, verwijten Clifford en Boersma 
aan Owen een commercialistische visie op de voldoening.160 Zij stellen 

152   Warfield, “Review”, 475–476; Cunningham, Historical Theology, 2:306–309; Boersma, 
A Hot Pepper Corn, 245–249; Trueman, Claims of Truth, 199–226; Packer, Redemp-
tion and Restoration, 236,247; Trueman, John Owen, 106–107,115–116; Moore, 
“Atonement”, 132–135; Tay, “Priesthood”, 195–212; Tay, “Oblation and Intercession”, 
162–169; Trueman, “Atonement and the Covenant of Redemption”, 207–223.

153   Owen, Works, 10:139–428.
154   Ibid., 10:268–273; Trueman, Claims of Truth, 212.
155   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:138; Trueman, Claims of Truth, 214–215.
156   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:140; Baxter, Catholick Theologie, 2:68–69; Brown 

of Wamphray, Life of Justification Opened, 451.
157   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:138.
158   Vgl. tevens Baxter, Everlasting Rest, 142.
159   Owen, Works, 10:429–479.
160   Williams, “Double Payment”, 484; Trueman, Claims of Truth, 221, verwijzend naar Clif-

ford, Atonement and Justification, 112–113,126–127. Boersma, A Hot Pepper Corn, 220.
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daarmee impliciet dat Owen de voldoening door Christus zou zien als 
geschied volgens aritmetische proportie. Deze critici onderkennen echter 
niet dat er een tweeledige proportionaliteit is – aritmetisch of geome-
trisch. Indien Owen inderdaad een aritmetische proportionaliteit zou 
hebben verdedigd, zou hun kritiek terecht zijn geweest. Dat doet hij ech-
ter nadrukkelijk niet. In zijn Diatriba de Iustitia (1653) gaat Owen uitvoe-
rig in op de kwestie of er commutatieve en distributieve rechtvaardigheid 
aan God kan worden toegeschreven.161 Hij sluit zich aan bij de opvatting 
die (zegt hij) bij zijn landgenoten gebruikelijk is, namelijk dat commuta-
tieve niet, maar distributieve rechtvaardigheid wel aan God kan worden 
toegeschreven.162 Ook is meer dan duidelijk dat Owen stelt dat de voldoe-
ning plaatsvindt jegens God als rector, en niet als dominus.163 En tevens 
stelt hij dat het dispuut niet gaat over vergoeding maar over vergelding.164 
Financiële aanduidingen moeten in de leer der voldoening door Christus 
worden vermeden.165

Enkele auteurs (Carl. R. Trueman, Edwin Tay, Garry Williams) heb-
ben gewezen op de misinterpretatie van Clifford en Boersma.166 Trueman 
en Williams beweren dat volgens Owen het lijden van Christus niet 
kwantificeerbaar zou zijn, maar dat de waarde ervan volledig afhankelijk 
is van het besluit van God.167 Dat is echter aantoonbaar onjuist: Owen 
hecht veel waarde aan de proportionaliteit tussen zonde en straf. Een ade-
quater respons op Boersma en Clifford is om te constateren dat Owen  
 

161   Owen, Works, 10:500–504.
162   Ibid., 10:464,504.
163   Vgl. de citaten bij noot 105, 101 en 102. Zie verder ibid., 19:100–102; 2:424: “That 

God in this matter is to be considered as the chief, supreme, absolute rector and gov-
ernor of all, — as the Lord of the law, and of sinners; but yet so as an offended ruler: 
not as an offended person, but as an offended ruler, who hath right to exact punish-
ment upon transgressors, and whose righteousness of rule requires that he should so 
do”; zie ook het beroep van Williams op Owen: Williams, “Man Made Righteous”, 
4:112,271; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:292.

164   Owen, Works, 10:443: “We inquire not about payment, but suffering.”
165   Ibid., 2:444: “It appears, from what hath been spoken, that, in this matter of satisfac-

tion, God is not considered as a creditor, and sin as a debt.” Zie tevens ibid., 2:136,442. 
Vgl. ook noot 102. 

166   Trueman, Claims of Truth, 221; Tay, “Priesthood”, 212–215; Williams, “Double Pay-
ment”, 484.

167   Williams, “Double Payment”, 486,506,512; Trueman, “Atonement and the Covenant 
of Redemption”, 211. Trueman zegt (217): “The efficacy, the value, the very nature, of 
Christ’s mediation is entirely determined by the terms of the covenantal structure of 
salvation.” Voor de gedachte van de kwantificeerbaarheid van de zonde en de straf, 
zie bijvoorbeeld Essenius, Triumphus crucis, 46 (noot 73).
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geen aritmetische proportie verdedigt maar een geometrische. Dit is ech-
ter door geen van de genoemde auteurs naar voren gebracht.

7.5.1. Equivalentia – consequentialistisch of retributief?
Of de voldoening door Christus als een solutio eiusdem of als een solutio 
tantidem moet worden beschouwd, is terminologisch ingewikkeld. Owen 
verdedigt het idem, maar vele andere gereformeerde theologen bepleiten 
het tantundem. Betekent dit dan dat zij zich aan de zijde van Baxter scha-
ren en dat Owen een eenling is? Zo wordt het regelmatig voorgesteld, 
maar ten onrechte.

Basisgedachte bij alle betrokkenen is dat er een proportionaliteit 
bestaat tussen de strafbare overtredingen en de straf die Christus heeft 
ondergaan. Anders dan voor de antinomianen (die zoals nog zal blijken, 
een aritmetische proportie voorstaan) geldt voor ongeveer alle gerefor-
meerde theologen dat zij een geometrische proportie bepleiten. Gewoon-
lijk wordt deze proportionaliteit aangeduid met het begrip equivalentia: 
er is een gelijke waarde tussen de straf die verdiend is en de voldoening 
die Christus heeft volbracht. Zo schrijft Lubbertus:

Wij erkennen dat wij de eeuwige dood schuldig zijn. Maar laten wij 
zien of Christus daarom de eeuwige dood stierf, dat is voor eeuwig in 
de dood moest blijven? Wij antwoorden van niet. Christus stierf een 
dood die equivalent was aan de eeuwige dood.168 Want niet slechts hij 
voldoet voor een zondaar die dezelfde straf ondergaat als wat de zon-
daar moet ondergaan, maar ook hij voldoet voor een zondaar die een 
equivalente straf ondergaat.169 

Deze equivalentie kan echter geïnterpreteerd worden op twee manieren: 
als een solutio eiusdem of als een solutio tantidem. Hoewel equivalentie bij 
diverse schrijvers fungeert als alternatieve aanduiding voor de solutio 
tantidem, mag geen van beide interpretaties worden uitgesloten.170

168   Lubbertus, De Servatore, 370,377: “ …fatemur nos mortem aeternam debuisse. Sed 
videamus, an Christus propterea aeternam mortem obire, h.e. in aeternum in morte 
manere debuerit? Nos respondemus quod non. […] Christus obiit mortem aeternae 
morti aequivalentem” (377). 

169   Ibid., 386–387: “Nam non tantum satisfacit pro peccatore, qui eandem poenam pen-
dit, quam peccator pendere debet; sed etiam is pro peccatore satisfacit, qui pendit 
poenam aequivalentem.”

170   Burgess, Doctrine of Justification, 2:74: “…tantundem, or that which is equivalent”; 
Owen, Works, 10:439: “…tantundem, that is, equivalent”; Baxter, Methodus, 3:46: “…
aequivalentis seu tantidem”; contra Boersma, A Hot Pepper Corn, 246.
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De discussie tussen Owen en Baxter over idem en tantundem is feite-
lijk een discussie over de vraag of er dispensatio van de wet heeft plaatsge-
vonden. Baxter stelt, evenals Grotius, dat wetshandhaving alleen kan 
plaatsvinden als de zondaar in eigen persoon lijdt. Plaatsvervangende 
straf maakt wetshandhaving onmogelijk.171 Baxters stelregel is dat als een 
ander betaalt, deze ook iets anders betaalt (dum alius solvit, aliud solvi-
tur).172 En wie stelt dat er iets anders (aliud) wordt betaald, zegt daarmee 
dat er niet hetzelfde (idem) wordt betaald. Plaatsvervangende straf sluit 
dus voor Baxter het idem uit. 

Volgens Baxter zijn er twee consequenties verbonden aan de opvatting 
dat Christus hetzelfde (idem) zou hebben ondergaan als wat de wet van 
zondaren eist. De eerste consequentie is dat Christus’ voldoening wordt 
opgevat als een financiële betaling, volgens commutatieve rechtvaardig-
heid en aritmetische proportie. In financiële schulden is de persoon die 
betaalt immers niet van invloed. En dit is dan ook precies hetgeen hij aan 
Owen verwijt. De tweede consequentie is te stellen dat niet Christus vol-
doet, maar de zondaar zelf. In deze optie wordt gesteld dat de zondaar zelf 
de handelende persoon is: de zondaar ondergaat (in Christus) de straf die 
behoort bij zijn eigen overtredingen (vgl. § 4.5.3-4.).173 Volgens Baxter 
beweert Owen inderdaad dat de zondaar zelf (alhoewel in Christus) het 
idem betaalt. Hieraan verbindt Baxter de conclusie dat Owen op dit punt 
antinomiaans is (vgl. § 7.6.).174 Maar zoals reeds bleek, is dat niet Owens 
positie.175

Hoe denken andere gereformeerde theologen over de alius-ali-
ud-kwestie? Velen stellen dat Christus iets anders heeft voldaan dan de 

171   Voor de visie van Grotius, zie Grotius, De satisfactione ed. 1617, 47–48; Grotius, De 
satisfactione ed. 1990, 150–153. Zie verder § 5.4.1. Voor de visie van Baxter, zie Bax-
ter, Aphorismes of Justification, 1:80–81; Baxter, Catholick Theologie, 2:50; Baxter, Uni-
versal Redemption, 83. Zie verder § 5.7.1. Evenzo Stillingfleet, “Two Discourses”, 
3:245.

172   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:140; Baxter, Confession, 273: “Dum alius solvit, 
simul aliud solvitur.” Vgl. Owen, Works, 10:443. Ook Polhill, Speculum Theologiae in 
Christo, 60. Deze zegswijze is afkomstig van Grotius, De satisfactione ed. 1617, 79; 
Grotius, De satisfactione ed. 1990, 196–197.

173   Baxter, Universal Redemption, 24,49,81,83,377; Baxter, Confession, 289–290: “The 
Idem is the perfect Obedience, of the full Punishment of man himself. […] It is Sup-
plicium ipsius Delinquentis. […] If therefore the thing due were paid, it was we our 
selves Morally or Legally that suffered.” Vgl. Boersma, A Hot Pepper Corn, 248.

174   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:164; Van den Brink, “John Owen on Impetration 
and Application”, 88.

175   Owen bespreekt de alius-aliud-kwestie in Owen, Works, 10:443–444. Kritiek op Bax-
ter, Confession, 289–290. (zie daarvoor noot 173) is tevens te vinden in Brown of 
Wamphray, Life of Justification Opened, 446–447.
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zondaar zelf zou hebben voldaan, omdat er sprake is van distributieve 
proportionaliteit en niet van commutatieve. Een genoegdoening van straf 
houdt rekening met de persoon die de genoegdoening verricht, waardoor 
de genoegdoenende persoon (de “alius”) beïnvloedt wat er wordt genoeg-
gedaan (het “aliud”). Het is in deze zin dat bijvoorbeeld Essenius, Polhill 
en Leydecker het alius-aliud-onderscheid verdedigen.176 Hetzelfde geldt 
voor Leydecker: Christus heeft iets anders voldaan dan wat wij verschul-
digd waren.177 Maar dit betekent niet dat zij ook, zoals Baxter, de dispen-
satio zouden voorstaan en de wetshandhaving zouden afwijzen. Leydecker 
verdedigt met klem de gedachte dat Christus onder de wet gekomen is en 
de gedreigde straf plaatsvervangend heeft ondergaan.178 Hetzelfde geldt 
voor de andere gereformeerde theologen (zie § 5.6.). In deze optiek wordt 
het verschil tussen betaling en voldoening gehonoreerd, maar tegelijker-
tijd gesteld dat de proportie van Christus’ lijden werd bepaald door de 
uitvoering van de straf der wet.

Wat is nu de positie van Owen? Owen verdedigt de gedachte dat 
Christus’ lijden en de proportie daarvan voortvloeit uit de handhaving 
van de wet. Die gedachte vat hij samen in de term solutio eiusdem. Tege-
lijk stelt hij dat dit plaatsvond volgens geometrische proportie. Zijn punt 
is dat de straf die Christus draagt proportioneel moet zijn aan de schuld 
der zonden die Hem zijn toegerekend. Zijn verdediging van de solutio 
eiusdem is dan ook feitelijk niets anders dan de verdediging van de toere-
kening van de zonden aan Christus. De straf die Christus draagt, vindt 
een retributieve rechtvaardiging. Dit wordt duidelijk in hetgeen Owen 
expliciteert in zijn omschrijving van de beide vormen van solutio: bij een 
solutio eiusdem wordt datgene voldaan dat in de verplichting omschreven 
is; in de solutio tantidem iets dat niet in de verplichting was omschreven. 
Het verschil tussen beide is blijkbaar voor Owen dat de eerste wetshand-
having impliceert (daarom spreekt hij over obligation), de tweede dispen-
satie.179

176   Essenius, Triumphus crucis, 519; Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 60; Leydec-
ker, De veritate, 450; Leydecker, Synopsis, 285; Leydecker, Verborgentheid, 304.

177   Leydecker, De veritate, 450–451: “Christi Satis passionem non esse Solutionem pro-
prie dictam, quae est eiusdem rei, quae debetur, adeoque ipso facto liberat; sed Satis-
factionem, qua aliud solvitur, quam erat in obligatione,  nempe aequivalens.” Zie 
tevens Leydecker, Synopsis, 285: “At Satisfactio solutioni stricte dictae contradistin-
guitur, eaque idem quod debetur, non datur, sed quid aliud, quam erat in obligatione, 
quamvis tantundem et aequivalens.”

178   Leydecker, Verborgentheid, 297–298.
179   Owen, Works, 10:265: “Now, there may be a twofold satisfaction: — First, By a solu-

tion, or paying the very thing that is in the obligation, either by the party himself that 
is bound, or by some other in his stead: as, if I owe a man twenty pounds, and my 
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Hiertegenover staat Baxters opvatting (en ook die van Grotius en Stil-
lingfleet) die neerkomt op een pleidooi voor een consequentialistische 
rechtvaardiging van de strafmaat. De proportionaliteit van de strafmaat die 
Baxter voorstaat, is niet een proportionaliteit tussen de zonden die Christus 
zijn toegerekend en de daarbijbehorende straf, maar de proportionaliteit 
tussen de straf en het door de strafuitoefening bereikte effect.180 De mate 
van de voldoening door Christus moest zodanig zijn dat God met behoud 
van zijn gouvernementele rechtvaardigheid vergeving aan zondaren kon 
schenken, aldus Baxter.181 De dood van Christus is proportioneel aan de 
eeuwige dood van de zondaar – niet omdat Christus zelf de eeuwige dood 
zou hebben ondergaan, maar omdat Christus’ dood hetzelfde effect 
bewerkstelligt als wat de dood van de zondaar zou teweegbrengen (name-
lijk: bevestiging van Gods gouvernementele rechtvaardigheid).182 De 
waarde van de voldoening moet worden bepaald op grond van de vraag of 
de doelen van het bestuur worden bereikt, en niet worden afgeleid uit de 
grootte van de straf.183

Volgens Stillingfleet wordt de strafmaat in een goed geordende staat 
bepaald door de uitwerking die misdaden hebben op de vrede en het wel-
zijn van de gemeenschap; de straf van Christus moet proportioneel zijn 
in dit opzicht dat het kwalijke effect van de misdaden door zijn genoeg-

friend goeth and payeth it, my creditor is fully satisfied. Secondly, By a solution, or 
paying of so much, although in another kind, not the same that is in the obligation, 
which, by the creditor’s acceptation, stands in the lieu of it ; upon which, also, freedom 
from the obligation followeth, not necessarily, but by virtue of an act of favour” [cur-
sivering toegevoegd].

180   Baxter, Catholick Theologie, 2:40–41: “The true Reason of the satisfactoriness of 
Christ’s sufferings was, that they were a most apt means for the demonstration of the 
Governing Justice, Holiness, Wisdom and Mercy of God, by which God could attain 
the ends of the Law and Government, better than by executing the Law on the world 
in its destruction (as in general was before intimated).”

181   Ibid., 2:41: “The measure of the satisfaction made by Christ was, that it was a full 
saIvo to Gods Justice, and demonstration of it, that he might give Pardon and Life to 
Sinners.”

182   Baxter, Poor Man’s Family Book, 2:78: “And Christ’s sufferings are satisfactory to 
divine justice, not because they are the very same, in subject, matter, or duration, 
with what was due to us; but because they better attain the ends of the Governor and 
Lawgiver aforesaid, than the damnation of all the world would have done. Their apti-
tude to that end, was their satisfactory and meritorious dignity.” Zie tevens noot 180.

183   Baxter, Methodus, 3:49: “Neque ex magnitudine poenarum praecipue satisfactionis 
valor aestimandus est: neque necesse fuit Christum tantum poenarum dolorem pas-
sum esse, quantum omnes damnandos, immo quantum unum damnatum pati 
oportebat. […] Ratio autem peculiairis satisfactionis, ut ex qua ejus valor aestiman-
dus est, fuit peculiaris aptitudo Humiliationis Christi ad fines Regiminis obtinendos.”
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doening wordt opgeheven.184 Een plaatsvervangende straf is niet een 
genoegzame genoegdoening omdat het overeenkomt met de strafeis van 
de overtreden wet, maar omdat de rector bereid is de plaatsvervangende 
straf te aanvaarden.185 Baxter wijst nadrukkelijk af dat Christus’ lijden kan 
worden beschouwd als een vervulling van de dreiging van de wet – het is 
een voldoening in plaats van onze wetsvervulling, en om te voorkomen 
dat God de bedreiging aan ons zal vervullen.186

Baxter maakt zijn opvatting helder door te stellen dat Christus niet aan 
de wet heeft voldaan, maar aan de heerser (rector). Niet de wet is de norm 
en regel die beslist wanneer een voldoening genoegzaam is, maar de heer-
ser zelf bepaalt dit.187 Het is waar dat de straf die Christus heeft ondergaan 
in algemene zin van dezelfde soort was als die zondaren ondergaan, maar 
zijn straf was niet datgene waartoe zij verplicht waren.188 Noch in kwanti-
tatieve zin (numerice), noch in kwalitatieve zin (quoad speciem poenarum) 
heeft Hij de straf ondergaan die de verdoemden moeten dragen; Hij is 
immers niet gestraft met de haat van God, het verlies van de Heilige Geest, 
wanhoop of met een beschuldigend geweten.189 Het is dus, aldus Baxter, 
niet juist om de straf van Christus te zien als de vervulling van datgene 

184   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:248.
185   Outram, De Sacrificiis, 261: “At poena vicaria, qua aliud solvitur atque id, quod in 

obligatione ponitur, primo ac proprie non versatur circa legis obligationem ad poe-
nam, sed circa voluntatem ejus, penes quem est poenae veniaeque jus.” Evenzo Still-
ingfleet, “Two Discourses”, 3:233: “Not that the very same was to be undergone, as 
appears by the Sacrifice of Atonement on the Day of Expiation; which was not that 
which the People of Israel were to have suffer’d without it, but it was what God 
appointed and Accepted instead of their Punishment.”

186   Baxter, Universal Redemption, 49: “Christs sufferings were nor a fulfilling of the Laws 
Threatning (though he bore its Curse Materially;) but a satisfaction for our not fulfill-
ing the Precept, and to prevent Gods fulfilling the Threatning on us.” Baxter, Metho-
dus, 3:45: “Christi igitur poena, non fuit omnino legis illius poenalis impletio seu 
executio; sed causa ne executione impleretur.” Zie ook Burton, Hallowing of Logic, 
333: “For Baxter, then, Christ satisfied for our sins not through fulfilling the law but 
by enabling it to be relaxed on our behalf.” 

187   Baxter, Life of Faith, 308; Baxter, Catholick Theologie, 1:69; Baxter, Methodus, 3:47: 
“Proprie loquendo, Christus non ipsi Legi satisfecisse dicendus est; (neque Legisla-
tori illius Legis qua tali tantum) sed Rectori qua supra Leges est.” Zie voor andere 
citaten ook de verwijzingen bij Boersma, A Hot Pepper Corn, 249n365,253.

188   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:137: ‘”…for we affirme that Christs suffering was 
of the same kinde of punishment, (at least in the main;) but yet not the very same in 
the obligation.”

189   Baxter, Methodus, 3:45–46: “Immo jam probatum est, quoad speciem poenarum (viz. 
Odium Dei, Spiritus amissionem, Desperationem, Conscientiae accusationes, etc.) ut 
plurimum Christum non eandem sustinuisse poenam, quam damnati, et quae pecca-
toribus debita fuit: Multo minus numerica eandem dedit.”
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waartoe zondaren die de wet hebben overtreden, verplicht waren. De 
mate van de voldoening wordt bepaald door de doeleinden van het 
bestuur:

Maar hier dient u te onderscheiden tussen voldoening overeenkom-
stig commutatieve gerechtigheid, vanwege een schuld of een schade; 
en voldoening overeenkomstig distributieve gouvernementele gerech-
tigheid, vanwege een overtreding of misdrijf. De mate van de eerstge-
noemde voldoening is zoveel om het verlies van de eigenaar te 
compenseren – niet alleen zoals als het voorwerp voor een ander 
waard was, maar wat het waard was voor hem. Maar de mate van de 
laatstgenoemde voldoening is zoveel als dienend is voor de doelein-
den van het bestuur, in plaats van feitelijke gehoorzaamheid; of zoveel 
dat het volstaat ten dienste van de doeleinden van het bestuur om het 
leed dat het misdrijf heeft veroorzaakt, te herstellen of te voorkomen 
dat het dat zou teweegbrengen.190

Het doel van Christus’ offer is dus volgens Baxter de voldoening aan de 
gouvernementele gerechtigheid van God.191 De equivalentie ligt voor 
Baxter niet in de proportie van straf, gelijk aan dat wat de uitverkorenen 
verschuldigd zijn, maar God heeft díe mate van straf van Christus gevor-
derd die geschikt zou zijn om de uiteindelijke bedoelingen van Gods wet 
te bereiken, namelijk de manifestatie van Gods gerechtigheid, het juiste 
bestuur over het schepsel en de handhaving van het gezag van de wetge-
ver. De directe oogmerken (nearest ends) van de wet werden door de vol-
doening van Christus weliswaar niet vervuld, maar de uiteindelijke 

190   Baxter, Christian Directory, 4:269: “But here you must distinguish betwixt satisfaction 
in Commutative Justice, for a debt, or injury, and satisfaction in distributive Govern-
ing Justice, for a fault or crime: The measure of the former satisfaction, is so much as 
may compensate the owners loss; not only so much as the thing was worth to another, 
but what it was worth to him: But the measure of the later satisfaction is, so much as 
may serve the ends of Government instead of actual obedience; or so much as will 
suffice to the Ends of Government, to repair the hurts which the crime hath done, or 
avoid what it would do.” De passage is tevens te vinden in Baxter, Practical Works, 
6:511–512.

191   Jenkyn, “Essay”, li: “In plain English, the theory means, that the curses of the law were 
due to men for their sins,—that Christ became a substitute for men,—that the law 
could inflict no curse upon an innocent Substitute,—and that the Lord did not suffer 
the curses of the law, but answered ‘the end of the law’, by suffering what would have 
the same effect in moral government, as if he had endured the identical punishment 
threatened.”
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oogmerken (remote ends) wel.192 Dit impliceert echter voor Baxter dat 
slechts in oneigenlijke zin kan worden gezegd dat Christus de wet heeft 
vervuld.193

Ook Baxters afwijzing van de epieikeia is hier van belang (zie  
§ 5.7.1.).194 Zodra de zondaar niet in eigen persoon wordt gestraft, vindt 
er naar zijn overtuiging geen uitvoering meer plaats van de straf die bij de 
overtreding van de wet was gedreigd. Volgens hem kan een solutio eius-
dem alleen worden voldaan door de zondaar zelf. Owen echter bestrijdt 
die gedachte. Er heeft, zegt Owen, weliswaar een relaxatio van de wet 
plaatsgevonden door middel van epieikeia, maar dat heeft de strafmaat 
onveranderd gelaten.195 God accepteert weliswaar dat een ander betaalt, 
maar niet dat iets anders wordt betaald.196 Wat men volgens Owen zou 
moeten bewijzen om aan te tonen dat zijn opvatting verkeerd is, is de 
stelling “dat gegeven de versoepeling van de wet betreffende de persoon 
die zou lijden, de Heere Christus niet de straf heeft ondergaan die in de 
wet was vastgelegd.”197

192   Baxter, Universal Redemption, 390: “Nay, consider further, that the equivalency lay 
not in the proportion of Punishment (pain or loss) equal to that whch was due to all 
or to the Elect; but in the sufficient aptitude of that Degree or [sic: of] Punishment, 
which Christ bore (becoming a publick spectacle of shame, for the demonstration of 
Justice, etc.) from the exceeding Dignity of the person, to be a means to Gods obtain-
ing the remote ends of his Law, (viz. the demonstration of Justice, and right govern-
ing the Creature, and preserving the Authority of the Lawgiver) though the nearest 
ends of that Law were not attained (viz. the personal obedience of man, and for want 
of that, his personal suffering.)”; zie ook Packer, Redemption and Restoration, 220. 

193   Baxter, Universal Redemption, 86–87: “Christ might improperly be said to satisfie the 
ends of the Law: I mean the remote Ends which are not Essential to it; but not the 
immediate nearest end. […] Christ did not satisfie the Law it self, I mean the sence of 
the Law,) but the Legislator.” Vgl. Boersma, A Hot Pepper Corn, 248n363. Zie voor 
eenzelfde positie, Stillingfleet, Works, 3:303: “For no more is necessary to the delivery 
of another person than the satisfying the ends of the Law and Government, and if 
that may be done by an equivalent suffering, though not the same in all Respects, 
then it may be a proper Surrogation.”

194   Baxter, Confession, 108: “It is not by any exemption, exception, exposition kat’epie-
ikeian, or any preventive Dispensation (if such a thing may be) by which Believers are 
freed from the Laws obligation to punishment.”

195   Owen, Works, 10:443: “A commutation of persons is allowed, Christ undergoing the 
penalty of the offence; though he were not the person offending, I cannot but still 
suppose that he paid the idem of the obligation.”

196   Ibid., 10:441.
197   Ibid., 10:444: “When Mr B. or any man else shall be able to draw out any conclusion 

from thence, ‘That, granting the relaxation of the law as to the persons suffering, the 
Lord Christ did not undergo the penalty constituted therein’.”
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Wanneer de discussie tussen Baxter en Owen wordt bezien vanuit de 
vraag of de straf(maat) retributief of consequentialistisch wordt gerecht-
vaardigd, is helder dat veruit de meeste gereformeerde theologen aan de 
zijde van Owen staan en niet aan die van Baxter. Dit betoogt Owen zelf 
overigens ook.198 Hij wijst erop dat wat hem betreft de discussie niet gaat 
over de uitwerking van de voldoening maar over het karakter van de 
ondergane straf – een duidelijke aanwijzing dat volgens Owen de discus-
sie de vraag betreft of de straf consequentialistisch van aard is.199 Som-
mige gereformeerde theologen duiden hun retributieve positie aan met 
solutio eiusdem, anderen met solutio tantidem. Polhill bijvoorbeeld verde-
digt de retributieve opvatting maar stelt tevens: “Er was inderdaad geen 
uitvoering [van de straf] volgens de strenge of strikte letter ervan en dat 
kon ook niet behalve jegens de zondaar zelf; er was niettemin een uitvoe-
ring in een billijke zin [volgens epieikeia] jegens onze borg Jezus Christus, 
ook al was zijn voldoening niet het idem, precies datgene wat de letter van 
de wet eiste.”200 Leydecker ziet Christus’ offer (evenals Baxter) als een 
solutio tantidem, omdat hij solutio eiusdem wil reserveren voor aritmeti-
sche proportie.201 Maar (anders dan Baxter) geeft hij aan de solutio tanti-
dem een retributieve invulling. Leydecker stelt dat Christus de wet van 
God heeft gehoorzaamd en die straf heeft gedragen:

Want Christi dood is een volkomene genoegdoeninge geweest / even 
na den eisch van Gods gerechtigheid, Rom. 8:4. Dat in dit werk geen 
afstellinge of afschaffinge van de Wet geschied zy / ook geen ontslag 

198   Ibid., 10:438: “The first of these, and that with the concurrent suffrage of far the great-
est number of protestant divines, I assert with sundry arguments.” 

199   Ibid., 10:439: “It is of the nature of the penalty undergone, and not of the efficacy of 
the satisfaction made thereby, that I there dispute.” Evenzo ibid., 10:440: “About the 
end of satisfaction in the place opposed I speak not, but only of the nature of the 
penalty undergone, whereby it was made.” Ibid., 10:438: “It was merely about the 
nature of the penalty that Christ underwent that I discoursed.”

200   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 16: “Indeed, an execution of it in the rigour 
or strict letter of it there was not, neither could that be but upon the Sinner himself; 
yet there was a kind of execution of it in an equitable sense in our Sponsor Jesus 
Christ: his Satisfaction, though it was not the idem, the very same which the letter of 
the Law called for.” Vgl. ibid., 60,335,336,342,371. Zie ook Burgess, Doctrine of Justi-
fication, 2:442–443; 2:74: “…Christ in some respects did, or suffered the idem, the 
very same that we should have done; in other respects tantundem, or that which is 
equivalent (2:74).” Voor eenzelfde positie zie Jacomb, Romans, 489.

201   Leydecker, Synopsis, 286: “… aequivalens, aequipollens, tantundem, respondens mer-
itae poenae judicio et justitiae Divinae, servata geometrica proportione, qualem 
spectandam esse in justitiae destributiva [sic] notant Jureconsultia, uti in commuta-
tiva Arithmetica proportio obtinet.”
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van de verbintenis tot de Wet, dat is / of tot gehoorzaamheid, of tot 
straffe indien men zondigde. Want Christus heeft onze obligatie, of 
verbintenisse tot straffe op sig overgenomen / de vloek van de Wet 
gedragen / en ons altijd verbonden gelaten tot gehoorsaamheid der 
Wet, welke zoo wel altijd durende is/ als God altoos heilig is.202 

In diverse geschriften, waaronder zijn publicatie tegen de antinomianen, 
neemt Leydecker expliciet afstand van de opvattingen van Baxter.203 
Daarbij komt dat Leydecker in 1695 de publicatie verzorgt van een 
geschrift van John Brown of Wamphray.204 Voor een groot deel is dit boek 
een kritiek op Baxter. Ook Baxters consequentialistische duiding van tan-
tundem wordt door Brown c.q. Leydecker bekritiseerd.205 Daarin staan zij 
aan de zijde van Owen en niet aan de zijde van Baxter. Het blijkt zodoende 
dat de meeste gereformeerde theologen een consequentialistische dui-
ding van de mate van Christus’ lijden afwijzen. Hij moest de retributieve 
eis van de wet vervullen en daartoe de eeuwige dood ondergaan.

7.5.2. Satisfactio, solutio en vergeving 
Er is nog een bijkomend belangrijk punt in het debat over solutio eiusdem en 
solutio tantidem, namelijk de vraag hoe dit vraagstuk zich verhoudt tot het 
concept van vergeving. De algemene opvatting (van zowel de socinianen, 
Grotius en de gereformeerde theologen) is dat een privaatrechtelijke beta-
ling volgens commutatieve rechtvaardigheid en aritmetische proportie ver-
geving onmogelijk maakt (hoofdstuk 6). Christus’ voldoening geschiedde 
volgens distributieve rechtvaardigheid en geometrische proportie. Vol-
gens veel gereformeerde theologen is de vergeving een vrucht en gevolg 
van Christus’ genoegdoening. Maar Grotius, Baxter en anderen brengen 
een andere visie op de verhouding van voldoening en vergeving naar 
voren, waarin het onderscheid tussen solutio eiusdem sive tantidem een 
belangrijke rol speelt. In De Satisfactione schrijft Grotius het volgende:

De schuld te vergeven is een daad van de crediteur of van de regeerder, 
als men de schuldige ontslaat van de verplichting tot straf of tot [de 
betaling van de] geldschuld. De opheffing van de verplichting wordt in 
het recht ‘vrijspraak’ (liberatio) genoemd. Deze vrijspraak gebeurt soms 
na een voorafgaande betaling, soms zonder enige betaling. Sommige 

202   Leydecker, Verborgentheid, 294.
203   Leydecker, Oeffeningen, 56–62; Leydecker, Heerlykheid, **, **2; Leydecker, “Preface 

in Brown”, [iv].
204   Brown of Wamphray, Life of Justification Opened.
205   Ibid., 446–447.
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vormen van betaling spreken ipso facto vrij, andere niet. Een betaling 
spreekt ipso facto vrij als er precies datgene (idem) wordt voldaan 
waartoe men verplicht was. En het is hetzelfde of de schuldenaar dat 
voldoet, of dat iemand anders dat doet voor hem, met de bedoeling 
dat die persoon daarvan wordt vrijgesproken. Waar nu hetzelfde 
wordt betaald hetzij door de schuldenaar zelf of door een ander uit 
naam van de schuldenaar, daar geschiedt geen vergeving (remissio); 
want de crediteur of de regeerder onderneemt geen actie omtrent de 
schuld. Dus als iemand de straf heeft ondergaan die hij schuldig was, 
dan is er wel sprake van vrijspraak maar niet van vergeving. En de 
bekendmaking van een zodanige vrijspraak van het recht van de cre-
diteur noemen de rechtsgeleerden in eigenlijke en strikte zin een 
kwijtschelding (apoche). Maar elke andere betaling maakt niet ipso 
facto vrij, te weten indien iets anders betaald wordt dan hetgeen in de 
verplichting aanwezig is. Dan is het nodig dat er een zekere daad door 
de crediteur of regeerder bijkomt, en die daad wordt terecht en 
gewoonlijk vergeving genoemd. Een dusdanige betaling die ofwel kan 
worden aanvaard ofwel kan worden geweigerd, heeft in het recht de 
bijzondere naam van voldoening (satisfactio); en voldoening staat dus 
soms tegenover betaling in striktere zin.206 

Een solutio wordt voldaan door het geld te overhandigen aan de crediteur, 
waarbij deze niet de mogelijkheid heeft de betaling af te wijzen. Bij een 
satisfactio daarentegen is er altijd de bijkomende voorwaarde dat degene 
aan wie de schuld moet worden voldaan, bereid is de voldoening te aan-
vaarden. Wezenlijk voor een satisfactio is, aldus Grotius, dat het een  
 
solutio recusabilis is – een betaling die mag worden geweigerd.207 Of 
anders gezegd: het begrip acceptatio is onlosmakelijk aan het begrip satis-
factio verbonden: het feit dat God het lijden van Christus aanvaardt als 
een voldoening voor de zonden, is een blijk van zijn goedheid.208 Deze 

206   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 78–79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192–193. 
Zie over het begrip voldoening ook Grotius, Inleidinge, 1:204: “Leesting ofte gemoed-
hebbing is opbrenging van iet anders in plaetze van ’t gund iemand schuldig is, met 
des inschulders wille tot schuld-lossing.”

207   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 80; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194: “…satis-
factio (hoc est solutio recusabilis)…”. Vgl. Essenius, Triumphus crucis, 340,523: 
“Satisfactio stricte sumta est solutio recusabilis” (340). Zie ook noot 92-93 in hoofds-
tuk 6.

208   De discussie over de rol van acceptatio in de verzoeningsleer vond in de Middeleeu-
wen uitvoerig plaats. Leydecker verwijst naar de disputatie tussen de scholasticos, 
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goedheid noemt Grotius vergeving. Voldoening en vergeving sluiten 
elkaar niet dus uit, zoals Socinus had beweerd, maar veronderstellen 
elkaar. Elke voldoening, zo betoogt Grotius, impliceert vergeving.209

In deze optiek maakt een solutio eiusdem vergeving onmogelijk. Blijk-
baar is voor Grotius een solutio eiusdem altijd een solutio propria, een 
privaatrechtelijke betaling. Voldoening en vergeving zijn dus volgens 
hem slechts dan te combineren als er sprake is van een solutio tantidem. 
Inmiddels is duidelijk (§ 7.5.2.) dat in Grotius’ visie het tantumdem ver-
der reikt dan alleen de voorwaarde dat de voldoening geschiedt volgens 
geometrische proportie. Essentieel is ook dat er iets anders wordt gege-
ven dan hetgeen in de bedreiging van de wet wordt geëist. De solutio tan-
tidem veronderstelt blijkbaar de dispensatie van de wet. Dispensatie van  
 
 

Leydecker, Synopsis, 287–288: “Zij disputeren of Christus heeft voldaan voor onze 
zonden overeenkomstig de strengheid van de rechtvaardigheid, zodat zijn voldoe-
ning gelijkwaardig zou zijn aan de schuld van onze zonden zoals ze zijn in zichzelf, 
los van een genereuze aanvaarding? Een ontkennend antwoord verdedigt Scotus in 
boek 3, distinctie 19, eerste vraag; en daarmee stemmen Durandus, J. Medina en J. de 
Rada en anderen in. Maar een bevestigend antwoord verdedigt Thomas, boek 3, 
vraag 1, artikel 2; vraag 48 artikel 2. Het merendeel van de thomisten valt hem bij, en 
sommigen van hen voegen er zelfs bij, dat de voldoening van Christus dermate over-
eenstemt met de strengheid van de rechtvaardigheid, dat God volstrekt verplicht was 
ze te aanvaarden toen deze Hem werd aangeboden. Het blijkt dat de scotisten het 
begrip voldoening misbruiken, maar zonder succes. Terecht verzetten de thomisten 
zich tegen hen, want het woord [voldoening] impliceert niet deze misvatting van de 
scotisten.” (“Libuit hic disputationis inter Scholasticos meminisse. Nam disputant, 
utrum Christus satisfecerit pro peccatis nostris secundum rigorem Justitiae, ut illius 
Satisfactio aequivalens sit debito peccatorum nostrorum secundum se, citra libera-
lem Dei acceptationem? Negativam tuebatur Scotus in III. Distinct. xix. Qu. Unica et 
consentiunt Durandus, J.Medina, J. de Rada, aliique. At affirmativam defendit 
Thomas III. Qu. I. Art. 2. Qu. XLVIII. Art. 2. cui adstipulantur ut plurimum Thomis-
tae, quorum aliqui etiam addunt, Satisfactionem Christi talem esse ex rigore Justitiae, 
ut eam oblatam Deus absolute acceptare debuerit. Scotistas abusos esse voce Satisfac-
tionis apparet, at male; jure se illis opponentibus Thomistis, neque enim ipsa vox 
eorum errorem implicabat.”) Ook Voetius verwijst naar dezelfde passage van Scotus: 
Voetius, Selectae Disputationes, 2:285. Socinus stelt dat Calvijn de scotiaanse accepta-
tio-opvatting huldigt, Gomes, “Socinus and Calvin on Merits”. Voor een bestrijding 
van de gedachte dat Scotus de waarde van het offer van Christus volledig van accep-
tatio afhankelijk zou maken, zie Yang, “Scotus Reconsidered”. Voor de passage waar-
naar Leydecker verwijst, zie Scotus, Opera Omnia, 7.1.412–423. 

209   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 80; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 194–195: “… 
omnis satisfactio (hoc est solutio recusabilis) ideo admittatur, ut remissioni sit locus.” 
Rabbie’s vertaling is hier incorrect; hij vertaalt als volgt: “… all satisfaction (i.e. refus-
able performance) is admitted on the condition that there is room for remission.” 
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de wet, solutio tantidem en vergeving zijn voor Grotius onlosmakelijke 
concepten, die staan tegenover wetshandhaving en solutio eiusdem. 210

De receptie van dit aspect van Grotius’ visie op de voldoening in de 
gereformeerde theologie ligt complex. Enerzijds wordt het onderscheid 
tussen betaling (solutio [propria]) en voldoening (satisfactio, solutio 
recusabilis) dankbaar aanvaard.211 Het onderscheid wordt door veel gere-
formeerde theologen gebruikt om duidelijk te maken dat de voldoening 
door Christus niet in privaatrechtelijke termen en volgens aritmetische 
proportie, maar in publiekrechtelijke termen en volgens geometrische 
proportie moet worden geduid. Petrus van Mastricht bijvoorbeeld ont-
kent dat Christus door een solutio in eigenlijke zin heeft betaald, aange-
zien een betaling slechts burgerlijke schuld wegneemt, terwijl onze schuld 
crimineel van aard is.212 Leydecker onderstreept eveneens dit verschil: “…
geld is evenweerdig in de hand van een Irus als van eenen Craesus; en een 
eygentlijk gezegde betalinge gaat niet verder / als de verbintenis tot een 
geldzomme. Maar in dit geval / waarmen van criminele schulden straffen 
handelt / is het ander werk.”213 Straf kan niet, zoals geld, van hand tot 
hand gaan.214 

Een voorbeeld van vergaande instemming met Grotius op dit punt is 
bij Essenius te vinden, die een kernpassage van Grotius letterlijk over-
neemt (overigens zonder enige verwijzing naar zijn bron):215 

210   Aldus ook Baxter, Christian Directory, 4:269 (noot 190).
211   Bijvoorbeeld bij Baxter, Methodus, 3:50; Essenius, Triumphus crucis, 340; Goodwin, 

Works, 5:31; De Witte, Wederlegginge, 2:253; Leydecker, Verborgentheid, 304; Bull, 
Works, 4:73.

212   Van Mastricht, Theoretica-practica Theologia, 613b: “Haec [solutio] in praesenti 
redemptionis nostrae negotio, locum habere non potest, quod 1. solutio tantum tollat 
reatum civilem; quando reatus noster est criminalis.”

213   Leydecker, Verborgentheid, 305. Irus was een arme bedelaar, een personage in de 
Odysseus van Homerus; Croesus was de schatrijke koning van Lydië in de zesde 
eeuw B.C. Zie ook ibid., 303.

214   Leydecker, Synopsis, 284: “…maxime cum passio unius nequeat fieri alterius, uti qui-
dem pecunia de manu in manum transire potest.” 

215   Grotius, De satisfactione ed. 1617, 78–79; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 192,194; 
Essenius, Triumphus crucis, 518–519. Het gaat mede om het citaat zoals vertaald bij 
noot 206.
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Grotius, De Satisfactione Essenius, Triumphus Crucis

Contingit ergo liberatio interdum 
antecedente solutione aliqua, inter-
dum citra omnem solutionem.

Ista obligationis destructio sive li-
beratio contingit interdum antece-
dente solutione aliqua, interdum 
citra omnem solutionem.

Sed alia solutio ipso facto liberat, 
alia non ipso facto. Ipso facto liberat 
solutio rei plane eiusdem quae erat 
in obligatione. Perinde autem est 
ipse reus solvat, an alius pro eo hoc 
animo ut ipse liberetur; quod ideo 
notandum est, quia si alio animo 
alius idem solvat, liberatio non con-
tingit (1. Si poenae, 1. In summa D. 
de condictione indebiti; 1. Cassius 
D. de solutionibus). Vbi ergo idem 
solvitur aut a debitore, aut ab alio 
nomine debitoris, nulla contingit 
remissio; nihil enim circa debitum 
agit creditor aut rector. Quare siquis 
poenam pertulerit quam debet, li-
beratio hic erit, remissio non erit. 
Ac talis liberationis professionem in 
iure crediti proprie ac stricte apo-
chèn vocant iurisconsulti (1. Si ac-
cepto § 1 D. de acceptilationibus).

Sed alia solutio ipso facto liberat, 
alia non ipso facto. Ipso facto liberat 
solutio rei plane ejusdem quae erat 
in obligatione. Perinde autem est 
ipse reus solvat; an alius pro eo, hoc 
animo ut ipse liberetur: 

atque hic nulla contingit 
remissio, nihil enim circa debitum 
agit creditor aut rector. Quare si 
quis poenam pertulerit quam debet, 
liberatio hic erit; remissio non erit. 
Talis liberationis professionem in 
jure crediti proprie ac stricte apo-
chèn vocant Iurisconsulti.
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Alia vero quaevis solutio ipso facto 
non liberat, puta si aliud quam 
quod in obligatione est, solvatur 
(1.1 § 2 D. de rebus creditis). 
Sed necesse est actum aliquem ac-
cedere creditoris aut rectoris, qui 
actus recte et usitate remissio appel-
latur. Talis autem solutio quae aut 
admitti aut recusari potest admissa 
in iure speciale habet nomen satis-
factionis, quae interdum solutioni 
strictius sumptae opponitur (1. Sa-
tisfactio D. de solutionibus).

Alia vero quaevis solutio ipso facto 
non liberat, puta si aliud, quam 
quod in obligatione est, solvatur. 

Sed necesse est actum aliquem ac-
cedere creditoris aut rectoris, qui 
actus recte & usitate remissio voca-
tur. Talis autem solutio quae aut ad-
mitti, aut recusari potest, admissa 
in jure speciale habet nomen satis-
factionis, quae interdum solutioni 
strictius sumtae opponitur, L. Satis-
factio D. de solut.

Atque hinc vera causa petenda est, 
cur poenae corporalis vicarius ipso 
facto reum solvendo poenam ne-
queat liberare: hoc enim accidit pri-
mo et per se non quia alius solvit - 
id quippe liberationem non 
impedit, dum ea sit solventis volun-
tas -, sed quia solvit aliud quam 
quod est in obligatione. Est enim in 
obligatione afflictio ipsius qui deli-
quit, unde dici solet noxam caput 
sequi; 
quod in aliis quoque obligationibus 
ad factum mere personalibus videre 
est, ut in sponsalium contractu et in 
obligatione operarum officialium (l. 
Operae D. de operas libertorum). 
In his enim omnibus, si alius solvat, 
ipso facto liberatio non sequetur, 
quia simul aliud solvitur. Quare ut 
ex poena unius alteri liberatio con-
tingat, actus quidam rectoris debet 
intercedere.

Atque hinc causa petenda est cur 
poenae corporalis vicarius ipso fac-
to reum solvendo poenam liberare 
nequeat: hoc enim accidit primo & 
per se, non quia alius solvit (id 
quippe liberationem non impedit, 
dum ea sit solventis voluntas) sed 
quia solvit aliud quam quod est in 
obligatione. Est enim in obligatione 
afflictio ipsius qui deliquit: noxam 
caput sequitur. Atque ita sonat to 
rhèton legis divinae. 
Quod in aliis quoque obligationibus 
ad factum mere personalibus videre 
est, ut in sponsalium contractu, et 
in obligatione operarum officiali-
um. In his enim omnibus, si alius 
solvat, ipso facto liberatio non se-
quetur: quia simul aliud solvitur. 
Quare ut ex poena unius alteri libe-
ratio contingat, actus quidem Rec-
toris debet intercedere. 
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De onderscheiding tussen solutio en satisfactio vindt dus onder gere-
formeerde theologen aanvaarding, maar zij ontkennen dat er alleen van 
een satisfactio sprake kan zijn als er met iets anders wordt voldaan dan 
hetgeen de wet eist. Dit blijkt bijvoorbeeld bij Leydecker. Hij prijst Gro-
tius vanwege het feit dat deze onderscheid maakt tussen een privaatrech-
telijke betaling (solutio) en een publiekrechtelijke voldoening (satisfactio), 
maar tegelijk neemt hij het hem kwalijk dat hij dit onderscheid misbruikt 
door te stellen dat er vergeving wordt geschonken zonder genoegdoening 
aan de eis van de wet.216 Dezelfde kritiek is aanwezig bij Huber; in Gro-
tius’ visie bestaat volgens Huber vergeving hierin dat God mensen vrijuit 
laat gaan – niet omdat de eis van de wet vervuld zou zijn maar omdat er 
iets anders is betaald (aliquid pretii dando) waarmee God genoegen 
neemt.217 Owen duidt het verschil als volgt: vergeving sluit niet de volle-
dige voldoening overeenkomstig de eis van de wet uit (zo Grotius), maar 
slechts dat de betaling geschiedt door degenen aan wie de vergeving 
wordt geschonken.218

Baxter echter volgt ook hier Grotius op de voet. In zijn Aphorismes 
(1649) brengt hij het bezwaar in tegen Owens opvatting dat daarin geen 
ruimte meer is voor vergeving. Als datgene wordt voldaan wat de wet eist, 
is vergeving onmogelijk geworden.219 Als de wet wordt gehandhaafd, is 
vergeving uitgesloten; daarom is er dispensatie noodzakelijk.220 Volgens 
Baxter is het onterecht te stellen dat Christus de vergeving verdiend heeft: 

216   Leydecker, Synopsis, 286: “Utique satis credo, Grotium abusum esse distinctione inter 
Solutionem et Satisfactionem, cum jam falsis Pelagianismi Principiis esset imbutus 
per Arminianos. Hinc erravit vehementer, ubi putavit Christum nos liberasse praes-
tando non illud, quod toti debito, secundum legis rigorem aequale foret, sed aliquid 
pretii dando, quo Deus Pater contentus fuerit; quique adeo reliquum remiserit sine 
expletione, quod fit aphienai i.e. missum facere.”

217   Huber, de jure civitatis, 129a (§18). Huber verwijst naar Grotius, De satisfactione ed. 
1617, 43–44; Grotius, De satisfactione ed. 1990, 144–145. De kritiek van Huber wordt 
instemmend geciteerd door de lutherse theoloog Buddeus (1667-1729), Buddeus, 
Institutiones, 816; Schaede, Stellvertretung, 546–547.

218   Owen, Works, 10:269. Op de pagina ervoor verwijst hij naar de passage van Grotius 
zoals geciteerd bij noot 93. Evenzo ibid., 10:446,475.

219   Baxter, Aphorismes of Justification, 2:142–143: “How can he call it ‘A gracious Accep-
tation, a gracious imputation, a free Application’, if it were the same thing which the 
Law required that was paid? To pay all according to the full exaction of the Obliga-
tion, needeth no favour to procure acceptance, imputation, or application.” Zie ook 
noot 156.

220   Ibid., 2:145: “If the same thing in the Obligation be paid, then the Law is executed; 
and if executed (properly and fully) then not relaxed.” Baxter vat relaxatio op als dis-
pensatio, Owen daarentegen als epieikeia. Zie hiervoor § 5.6.2.
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Hij heeft vergeving ontvangen.221 Dezelfde argumentatie volgt Stilling-
fleet: als Christus precies datgene had voldaan wat wij hadden moeten 
doen, zou het geen voldoening zijn geweest maar een betaling. Met een 
betaling van het idem zou vergeving onmogelijk zijn. Volgens hem moet 
de voldoening en de vergeving dezelfde persoon betreffen; beide zijn aan 
Christus verleend.222 Ook Williams zit op dezelfde lijn: als het idem zou 
zijn betaald, zou er geen ruimte zijn voor vergeving.223 Hij definieert, 
evenals Baxter en Grotius, een voldoening als een solutio recusabilis.224

Samenvattend: de discussie over solutio tantidem en eiusdem is vol-
gens Baxter en Williams onmisbaar om de sociniaanse kritiek te weerleg-
gen.225 Wie de wetshandhaving verdedigt en de dispensatie afwijst, is in 
hun optiek verplicht de (privaatrechtelijke) solutio eiusdem te aanvaar-
den; maar wie de solutio eiusdem aanvaardt, staat machteloos tegen de 
sociniaanse kritiek dat voldoening en vergeving elkaar uitsluiten. 

Omgekeerd is Owens bezwaar tegen Baxter niet zozeer dat deze de 
noodzaak van Gods aanvaarding benadrukt, maar dat Gods aanvaarding 
(acceptatio) zou moeten bewerkstelligen dat iets dat niet gelijkwaardig is, 
gelijkwaardig wordt. Baxters omschrijving van satisfactio als solutio 
recusabilis is voor Owen onjuist, niet omdat de betaling niet geweigerd 
zou kunnen worden, maar omdat het geen betaling is.226 De gerefor-
meerde theologen zoals Essenius en Leydecker die (evenals Baxter) satis-
factio als solutio recusabilis omschrijven, stellen (anders dan Baxter) dat 

221   Baxter, Confession, 274.
222   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:245–246: “That Christ paid a proper and rigid Satis-

faction for the Sins of Men, considered under the notion of Debts, and that he paid 
the very same, which we ought to have done; which in the Sense of the Law, is never 
called Satisfaction, but strict Payment. […] But above all things, it is impossible to 
reconcile the freeness of Remission, with the full payment of the very same which 
was in the obligation. Neither will it serve to say, ‘That though it was not free to 
Christ, yet it was to us’. For the satisfaction and remission must repsect the same 
person.” Kritiek op deze visie is te vinden bij Owen, Works, 17:131.

223   Williams, “Postscript”, 4:519: “Did Christ suffer the idem, that is, all the same for 
Kind, which the Law-threatning against Sinners included? This […] I deny, as incon-
sistent with the nature of Satisfaction, which is not a Solution of all the same in Kind.” 
Vgl. Williams, “Man Made Righteous”, 4:16,112; Williams, “Answer to Report”, 
4:292,454: “…if the Idem be paid, it’s not a Satisfaction, nor is there room for Pardon, 
nor for Gospel-terms” (292); “…the Payment of the full Idem was impossible” (454).

224   Williams, “Postscript”, 4:521.
225   Zie ook bij noot 241-243.
226   Owen, Works, 10:441,458: “The death of Christ, considered absolutely and in itself, 

may be said to be refusable as to be made a payment, — not a refusable payment; and 
that not because not refusable, but because not a payment.” Zie ook Trueman, John 
Owen, 116; Trueman, “Atonement and the Covenant of Redemption”, 217–219.
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Gods aanvaarding inhoudt dat Hij betaling door een ander accepteert, 
niet dat Hij iets anders accepteert dan de wet eist.

7.6.  Rechtvaardigheid en proportionaliteit in de antinomiaanse 
debatten

De uitvoerige analyse van de betekenis van begrippen als recht, recht-
vaardigheid en proportie biedt een zinvol instrument om te bezien wat er 
ter discussie staat in het antinomiaanse debat. Een punt dat een belang-
rijke aanzet geeft tot de derde antinomiaanse controverse, is Williams’ 
bewering dat (bezien vanuit de tweedeling van tabel 7.1.) Tobias Crisp en 
diens navolgers zonde, straf en voldoening interpreteren volgens het pri-
vaatrecht en niet volgens het publiekrecht.227 Williams zelf neemt afstand 
van elke aanduiding die financieel is: hij wil niet spreken over geldelijke 
schulden (pecuniary debts) of een geldborg (Money-Surety).228 Deze 
bewoordingen van Williams kunnen aanleiding zijn voor misverstand, 
want de scheidslijn tussen vergoeding en vergelding ligt niet bij de vraag 
of de voldoening al of niet geldelijk van aard is (straf kan immers in de 
vorm van een geldboete worden opgelegd).229 Niettemin is het punt van 
Williams helder: “Toen Christus onze schulden betaalde was dat een vol-
doening voor misdadigers, niet een betaling van geld.”230

In deze paragraaf zal aan de orde komen of de antinomianen de vol-
doening door Christus zien als een vergoeding of als een vergelding. In 
het eerste geval zal zijn lijden worden geïnterpreteerd als een privaatrech-
telijke betaling volgens commutatieve rechtvaardigheid, in het tweede 
geval als een publiekrechtelijke voldoening volgens distributieve recht-
vaardigheid (§ 7.6.1.). Daaraan verbonden is de kwestie of de proportio-
naliteit van Christus’ lijden volgens de antinomianen aritmetisch of 
geometrisch van karakter is (§ 7.6.2.). Vervolgens komt de vraag ter 
sprake of de antinomianen de voldoening door Christus beschouwen als 

227   Williams, “Gospel-Truth”, 3:15: “Whereas Christ’s paying our debts was a satisfaction 
for criminals, not a payment of money.”

228   Voor “Money-Surety” zie Williams, “Man Made Righteous”, 4:107,110–117,122, 
126,140,276; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:290; voor “pecuniary Surety” en 
“pecuniary debts”, zie Williams, “Man Made Righteous”, 4:45,106,110,111,112-
114,116,223; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:289,302,303; Williams, “Answer to 
Report”, 4:368; Williams, “Postscript”, 4:514–515.

229   Zie de opvatting van Grotius en Essenius in noot 93 en 94.
230   Williams, “Gospel-Truth”, 3:15: “Whereas Christ’s paying our debts was a satisfaction 

for criminals, not a payment of money.” Vgl. Williams, “Answer to Report”, 4:368: “… 
Surety in criminal causes, (tho’ not pecuniary) …” Evenzo Williams, “Postscript”, 
514–515. Zie ook Leydecker, De veritate, 450: “Peccata nostra, non ut Debita Civilia, 
sed ut Violationes Publicae Legis, Criminia Laesa Majestatis.”
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gedaan aan een dominus of als aan een rector. Het eerste zou laten zien dat 
zij een privaatrechtelijke interpretatie voorstaan, het laatste een publiek-
rechtelijke (§ 7.6.3.). Ten slotte volgt een analyse van de neonomiaanse 
positie (§ 7.6.4.).

7.6.1. De antinomiaanse keuze voor commutatieve rechtvaardigheid 
De eerste indruk die ontstaat bij het lezen van de antinomiaanse geschrif-
ten, is dat de antinomianen het lijden van Christus in privaatrechtelijke 
termen duiden. Crisp gebruikt veelvuldig aanduidingen als schuld (debt), 
betaling (payment), schuldeiser (creditor) en dergelijke, en vergelijkt 
zodoende de voldoening door Christus met een geldelijke betaling. Wil-
liams beweert dat Crisp niet tevreden is met een metaforische duiding 
van dergelijke verwoordingen, maar dat hij daaraan een letterlijke bete-
kenis geeft.231 De beeldspraak van een betaling is op zichzelf nog niet ver-
keerd, maar het gaat mis, aldus Williams, als het lijden van Christus in 
privaatrechtelijke termen wordt beschreven. 

Uiteraard gebruiken de antinomianen ook veelvuldig woorden als 
zonde, overtreding, misdaad en straf, die een publiekrechtelijke duiding 
veronderstellen. De vraag is dan of de antinomianen dergelijke woorden 
duiden volgens het publiek- of het privaatrechtelijke schema. Is er in 
Christus’ voldoening sprake van commutatieve of distributieve recht-
vaardigheid? Als Williams’ verwijt terecht is, zouden zij het offer van 
Christus moeten zien als een vorm van commutatieve rechtvaardigheid. 

Het oogmerk van commutatieve rechtvaardigheid is restitutie van de 
geleden schade, en daarmee van terugkeer naar de vroegere situatie (zie 
bij noot 65). In één van zijn preken stelt Crisp het volgende:

Aan de rechtvaardigheid is voldaan in de meest strikte zin, als er een 
zodanig volledige en gelijkwaardige vergoeding (recompence) is gege-
ven dat de benadeelde persoon daardoor in alle opzichten in een even 
goede toestand is als hij was voordat de schade hem was aangedaan. 
[…] Veronderstel dat de ene man de andere vermoordt, een veelvoor-
komend iets; welnu, tot volledige vergoeding van de aangerichte 
schade moet degene die geslagen was, verkeren in statu quo prius, dat 
is: hij moet weer levend worden. En zolang hij niet tot het leven wordt 

231   Williams, “Gospel-Truth”, 3:15; Williams, “Man Made Righteous”, 4:45,139,276,292. 
Vergelijk Owen, die erop wijst het begrip schuld metaforisch te duiden, Owen, Works, 
10:567. Owen noemt de aanduiding debt voor zonde “a most improper expression”, 
ibid., 2:436 – een uitspraak waarnaar Williams graag verwijst, Williams, “Man Made 
Righteous”, 4:293. Over metaforisch gebruik van dergelijke uitdrukkingen, zie ook 
Williams, “Double Payment”, 489–490.
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teruggebracht, is er geen volledige vergoeding gedaan. […] Maar ik 
zeg verder dat de voldoening van Christus compleet is, zelfs in de 
meest strikte zin […] en dat in de meest strikte zin Christus een vol-
maakt herstel heeft teweeggebracht.232

Deze verwoording impliceert inderdaad dat Crisp de voldoening inter-
preteert volgens commutatieve rechtvaardigheid en niet volgens distribu-
tieve rechtvaardigheid. Deze gedachte wordt versterkt door het feit dat hij 
spreekt over schade (damage), herstel (reparation) en terugbetaling 
(repay).233 Crisp schrijft dat aan de gerechtigheid in de meest strikte zin is 
voldaan indien er een zo volledige en gelijkwaardige compensatie (recom-
pence) plaatsvindt, dat de benadeelde persoon daardoor in alle opzichten 
in een even goede toestand is als hij was voordat de benadeling plaats-
vond.234 Crisp spreekt over de reparatie (perfect reparation) die Christus 
heeft teweeggebracht.235 Ook de antinomiaan Mather geeft de indruk het 
offer van Christus als schadeloosstelling te beschouwen.236 

Ook bij Chauncy komt het punt helder naar voren. Hij schrijft in Neo-
nomianism Unmask´d: “Een borg komt onder dezelfde verplichting; het 
enige wat er verandert is de naam. Zonde wordt onze schuld genoemd, 
door Christus die onze borg is. Droeg hij niet onze eigen schulden?”237 In 
1700 reageert hij met Alexipharmacon op de visie van bisschop Stillingfleet 
jegens de antinomiaanse debatten. Chauncy maakt Stillingfleet het verwijt 
dat deze meer luistert naar Baxter dan naar Jezus, die leerde te bidden voor 
de vergeving van de schulden (debts). Dat tegenover de socinianen het 
onderscheid tussen financiële en morele schulden belangrijk zou zijn, deert  
 

232   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:247–249: “Justice is satisfied in the strictest 
sense, when there is such a plenary and equivalent recompence given, that the person 
injured thereby, is in a good estate every way as he was before the injury done […] 
Suppose one man murder another, an ordinary case; now, for a plenary recompence 
to the injury done, he that is slain must be in statu quo prius, that is, must be made 
alive again; and till he be restored to life, here is not a complete recompence made. 
[…] I say further, that the satisfaction of Christ is complete, even in the strictest sense 
[…]; and that, in the strictest sense, making a perfect reparation.”

233   Voor damage, zie ibid., 1:164–165; voor reparation ibid., 1:164; 2:14–15; 249; voor 
repay ibid., 2:15.

234   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:247.
235   Ibid., 2:249.
236   Mather, Righteousness of God, 7: “Satisfaction is a repaying and making amends for 

Wrong done.”
237   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 2:15.
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Chauncy niet. Hij stelt dat zonde een schuld is in de eigenlijke zin.238 Tegen-
over Humphrey stelt hij dat het wel degelijk mogelijk is dat mensen aan 
God volgens commutatieve rechtvaardigheid voldoen. De verplichte 
gehoorzaamheid aan de wet vindt plaats volgens commutatieve recht-
vaardigheid, aldus Chauncy.239 Het is dan ook niet verwonderlijk dat Wil-
liams concludeert dat de antinomianen het offer van Christus in 
privaatrechtelijke termen interpreteren.240

Gezien het debat met het socinianisme heeft Williams moeite met de 
antinomiaanse visie. Naar zijn overtuiging maken de antinomianen zich 
op dit punt kwetsbaar voor de sociniaanse kritiek.241 Immers, juist de 
socinianen hechten zeer aan de privaatrechtelijke interpretatie van het 
offer van Christus. Als de antinomianen daarmee instemmen, hebben zij 
geen weerwoord meer op de sociniaanse opvatting dat de voldoening 
door Christus niet noodzakelijk is.242 In zijn verdediging tegen de aanval-
len van Mather schrijft Williams daarom:

Als u God als regeerder aanmerkt en Christus als een middelaar die 
voldaan heeft voor misdadigers door in hun plaats de straf te onder-
gaan, dan vermijden we alle moeilijkheden waarmee de opvatting van 
geldschulden het werk van verlossing zo verward maakt. De belang-
rijkste kracht van de socinianen ligt in de tegenwerpingen waarin zon-
den als geldschuld worden beschouwd en de dood van Christus als 
een betaling van schuld […]. Dit is onderkend en daarom ook ont-
kend door onze beste schrijvers tegen de socinianen, zoals Lubbertus, 
Essenius, Turretini, Owen, Stillingfleet etc.243

238   Chauncy, Alexipharmacon, 1:13–14: “And why is not sin a debt in a proper sence 
enough?” 

239   Ibid., 2:15–16,20–21: “But the Almighty may engage himself in it to the crature, may 
there not be place for commutative Justice between a superiours and inferiouur 
[sic]?” … a due conformity in obedience to a Law, is commutative Justice. […] its so 
between Magistrate and People, being bound together by Covenant, and each observ-
ing his Duty to other, tis done by commutative Justice.”

240   Williams, “Gospel-Truth”, 3:15.
241   Williams, “Man Made Righteous”, 4:139: “The Impropriety of calling God a Creditor, 

and Sin a Debt, otherwise than metaphorically, I have already spoken to: The Socin-
ians have such an Advantage by it, that all men who understand the true way of 
opposing them, quit these terms.”

242   Williams, “Answer to Humphrey”, 4:292: “[I] grant, that if God were a Creditor, and 
Sin a Debt, God might forgive without Satisfaction.”

243   Williams, “Man Made Righteous”, 4:112. De verwijzingen zelf geeft Williams in zijn 
brief aan Humphrey, Williams, “Answer to Humphrey”, 4:292–293: “See this urged by 
Leideker, in his Synopsis Theol. lib. iv. cap. 6. §. 4,—7,11,20,45. by Bishop Stillingfleet, 
of the Sufferings of Christ, chap. 1. by Grotius, de Satisfact. pag. 60, 71. and by Essenius, 
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Dat zijn verwoording vatbaar is voor de kritiek van de socinianen, deert 
Chauncy niet: liever houdt hij zich aan de woorden van Jezus dan aan die 
van Baxter.244

7.6.2. De antinomiaanse keuze voor aritmetische proportie
Hieraan verbonden is de vraag naar het karakter van de proportionaliteit. 
Vindt de voldoening plaats volgens aritmetische of geometrische propor-
tie? Zoals bleek is een belangrijk verschil tussen beide de vraag of de 
waarde van de voldoening mede bepaald wordt door de persoon die vol-
doet. Als alleen de waarde van de voldoening zelf meeweegt, is er sprake 
van een aritmetische proportie en daarmee van een privaatrechtelijke 
betaling; als echter ook de waardigheid van de voldoenende persoon in 
rekening wordt gebracht, is er sprake van de geometrische proportie die 
in het publiekrecht wordt gehanteerd. Crisp nu schrijft het volgende:

De wet ziet in sommige gevallen meer op datgene dat wordt inge-
bracht om aan de wet te beantwoorden, dan op de persoon die het 
aanbrengt. De gerechtigheid van God ziet toe op de vervulling van 
zijn wil, ook al gebeurt dat niet door dezelfde persoon die betaalt. Dit 
verandert niet de natuur van de zaak; of ik nu zelf de schuld betaal of 
een ander in mijn plaats.245 

Met deze verwoordingen impliceert Crisp dat de waarde van de persoon 
niet meetelt, en het zuiver gaat om de uitwisseling van een bedrag met 
een zekere waarde. De onder gereformeerde theologen gebruikelijke visie 
dat de waarde van het offer van Christus bepaald wordt door de waardig-
heid van zijn persoon, is bij Crisp dan ook niet te vinden. Hij brengt de 
tweenaturenleer ter sprake als hij stelt dat de goddelijke natuur de men-
selijke natuur moest ondersteunen, aangezien Christus anders de onein-
dige straf niet had kunnen dragen – maar wijdt geen woord aan de 
waardigheid van de persoon die de waarde van het offer beïnvloedt.246 
Crisp bespreekt expliciet de vraag hoe de eindige betaling van één mens 

Trium. Crucis, pag. 340, 390. Dr. Owen, of Satisfact, pag. 141. saith, ‘They are the most 
improper expressions in this matter.’”

244   Zie noot 285 in hoofdstuk 5.
245   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:248: “The law in some cases, looks more upon 

the thing that is brought in to answer to it, than it doth upon the person that brings 
it. The justice of God looks upon the fulfilling of his will, although it be not by the 
same person that sinned ; this alters not the nature of the thing, whether I myself pay 
the debt or another for me.” Evenzo Mather, Righteousness of God, 10–11.

246   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 1:329.
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een oneindige waarde kan hebben. Opnieuw vermeldt hij niet de waar-
digheid van de persoon, maar hij introduceert een combinatie van god-
delijke en menselijke gerechtigheid. De goddelijke gerechtigheid is, aldus 
Crisp, inderdaad oneindig; maar die kan Christus niet voor God aandra-
gen, omdat deze gerechtigheid reeds het bezit van God de Vader is. De 
menselijke rechtvaardigheid is, anderzijds, niet evenredig aan de schade 
die is aangebracht. Toch voldoet Christus volledig, dankzij de hypostati-
sche eenheid waardoor de goddelijke gerechtigheid zijn persoonlijke  
gerechtigheid wordt. Blijkbaar mag de goddelijke gerechtigheid ‘meetel-
len’ in de betaling die Christus volbrengt.247 Crisp schrijft:

Neem de actieve en passieve gehoorzaamheid van Christus zoals ver-
richt door zijn menselijke natuur alleen, en dan is zij slechts een 
geschapen eindig iets; zij kan zich niet uitstrekken tot zo’n hoogte dat 
ze in proportie zou staan tot de belediging van de goddelijke majesteit. 
Geliefden, laat het niet vreemd zijn dat de Godheid zelf iets van zich-
zelf moet bijdragen aan de actieve en passieve gehoorzaamheid van 
Christus om deze compleet te maken.248

Deze christologische opvatting onderstreept dat Crisp uitgaat van een 
aritmetische proportie in de voldoening door Christus, en niet van een 
geometrische proportie.249 Edwards maakt, in dezelfde lijn als Crisp, 

247   Ibid., 2:246–249: “… justice should be satisfied by bringing a recompence for trans-
gression, and yet that, as it is brought, is not so much as will answer the injury that is 
done of itself. It is true, there is enough in the divine righteousness, to make the sat-
isfaction for the injury done; but how is this divine righteousness brought? […] [T]
he bare sufferings and righteousness of the human nature cannot effect it, without the 
divine nature, and the righteousness thereof; and, whereas it is urged, that the righ-
teousness of the divine nature is God’s own already, it is granted; […] [the divine 
righteousness] cannot be formally, either the whole, or any part of our righteousness; 
yet, notwithstanding the divine nature, and so the divine righteousness, by the hypo-
statical union, fit and furnish Christ to be an all-sufficient Saviour, and satisfier.”

248   Ibid., 2:229. Crisp expliciteert dat hij niet zozeer bedoelt dat de goddelijke natuur 
waarde aan de menselijke gerechtigheid verleent, maar dat God goddelijke 
gerechtigheid meedeelt: “But, what it is that God communicates (more than this, that 
he gives value to the human righteousness) and how he communicates it, is a secret 
we know not; but this we are sure of, we are made the righteousness of God in Christ; 
and that righteousness of God, is the righteousness by which we come to have our 
discharge from sin.” Vgl. ook ibid., 2:266–267. Evenzo ibid., 1:273–274: “… the righ-
teousness that Christ hath with the Father, we are the same, for ‘we are made the 
righteousness of God’.”

249   Zie ook Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:6: “[H]e is God and man so united, 
that both make but one person; and this one is he that bears our iniquities: he is so 
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aan Williams het verwijt dat Williams “the very idem” wil omverwer-
pen.250

7.6.3. De antinomiaanse afwijzing van God als rector
Een ander aspect dat inzicht geeft in de vraag of de antinomianen de vol-
doening privaatrechtelijk of publiekrechtelijk interpreteren, kan worden 
afgeleid uit de hoedanigheid van God: wordt Hij beschouwd als rector of 
als dominus? Indien God als dominus wordt beschouwd, wijst dat op een 
privaatrechtelijke duiding; indien als rector, op een publiekrechtelijke 
duiding. 

Anders dan vele gereformeerde theologen wijst Chauncy de opvatting 
af dat God rector zou zijn. Hij stoort zich eraan dat Williams veelvuldig 
spreekt over God als rector. Volgens Williams meent Crisp ten onrechte 
dat God (omdat Hij als soeverein de zaligheid heeft verordend) geen rec-
torale methode hanteert waarin Hij middelen gebruikt.251 Maar Chauncy 
bekritiseert die nadruk op God als rector:

Wat bedoelt u met een rector? […] Wat doen we met dat verklein-
woordje rector; me dunkt dat u Hem God mag noemen, onze grote 
Koning, soevereine Wetgever, die de Koning is der koningen en de 
Heer der heren en alles doet wat Hem behaagt in hemel en aarde – en 
u maakt hem een kleine morele rector. […] Waarom moeten we die 
magere titel voor God gebruiken, rector?252 

Dat de antinomianen moeite hebben met de aanduiding van God als rec-
tor, sluit aan bij hun nadruk op de eenzijdigheid van Gods genadewerk.253 

one, as that the several properties of each nature do not reserve themselves solely to 
themselves, but communicate them to the whole. The divine properties of Christ’s 
godhead are not so inseparable to it, but the virtue thereof is communicated unto his 
human nature.”

250   Edwards, Paraselene Dismantled, 93.
251   Williams, “Gospel-Truth”, 3:80: “[Crisp erroneously] thinks, because God sover-

eignly decreed what benefits he would bestow; therefore he hath, as our ruler, stated 
no rectoral method of bestowing those benefits.”

252   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:20: “What do you mean by a Rector? do you 
mean as a Rector […] What do we with this diminutive word Rector; methinks you 
mlight Entitle God, our Great King, Soveraign Lawgiver, who is King of Kings, and 
Lord of Lords, and doth whatever he pleaseth in Heaven and Earth, and you make 
him little Moral Rector. […] Why must we have this mean Title for God, Rector?”

253   Baxter maakt precies dit verwijt aan de antinomianen, namelijk dat zij stellen dat 
Gods dominium inconsistent is met zijn rectoraal bestuur, Baxter, Confession, 290; 
Packer, Redemption and Restoration, 219n6.
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Zij stellen dat de mens op geen enkele wijze kan medewerken aan zijn 
zaligheid en dat verlossing een eenzijdig Godswerk is.254 In het antinomi-
anisme is Gods voorzienigheid slechts fysiek van aard, niet moreel (zie 
voor dit onderscheid § 5.5. en 5.8.1.). De notie van God als rector gaat 
daarentegen juist uit van de eigenheid van de menselijke daden. In de 
distributieve rechtvaardigheid beloont en bestraft God goede en slechte 
daden.255 Dan moet het echter wel gaan om daden die vrijwillig zijn ver-
richt: “Sal eenigh werck eygentlick loon verdienen / zo moet het van den 
wercker zelve voort-komen,” zo stellen Essenius en De Witte.256 Als we zou-
den veronderstellen dat God de wereld zuiver door zijn heerschappij 
(dominion) bestuurt, aldus Stillingfleet, dan nemen we alle beloningen en 
straffen weg, want dan zouden de daden van de mensen niet meer zijn dan 
de gevolgen van onweerstaanbare kracht en zodoende niet vatbaar zijn 
voor beloning of straf. (De)meritum heeft alleen zin als het gaat om hande-
lingen die als de eigen daden van mensen kunnen worden beschouwd.257

Het probleem is, volgens Williams, niet zozeer dat de antinomianen 
God als dominus aanduiden, maar dat zij dit doen met afwijzing van de 
benaming van rector. Die afwijzing expliciteert dat zij de voldoening van 
Christus privaatrechtelijk duiden.

7.6.4. De neonomiaanse opvattingen over proportionaliteit
Tegenover de antinomiaanse positie kiest Williams voor een andere 
opvatting. Ten eerste legt hij volle nadruk op de waardigheid van de per-
soon van de Borg, en stelt dat de waarde van zijn offer daaruit voort-
vloeit.258 Daarmee bepleit hij een geometrische proportie. Wat Christus 
betaalde was volledig equivalent, maar het was niet in alles hetzelfde in 

254   Rutherford, Christ Dying, 470; Leydecker, Oeffeningen; De Moor, Commentarius, 
2:667; Williams, “Gospel-Truth”, 3:132,241. Zie verder Como, Blown by the Spirit, 46; 
Van den Brink, Witsius en het antinomianisme, 53–56; Van den Brink, “Calvin, Wit-
sius and the Antinomians”, 232. 

255   Zie noot 107 en 108.
256   Essenius, Verlossinge door voldoeninge, 13; De Witte, Wederlegginge, 2:101; zie ook het 

citaat bij noot 55.
257   Stillingfleet, “Two Discourses”, 3:249.
258   Williams, “Man Made Righteous”, 4:132: “[I]t was not sufficient to redeem Sinners, 

that the mere acts were done, and the sufferings endured; but that they were to be 
done and suffered by him, that was habitually holy to perfection; yea, by him, that 
was the Son of God in our nature: The value resulted from the Dignity of his Person; 
and had he not been the Son of God, he could not make Satisfaction for Sin by his 
obedience.” Ibid., 4:225: “… the divine dignity of his Person gave the legal, yea, supra-
legal Value in God’s account to what he did and suffered; for one mere Man’s doing 
and suffering what the mere Law enjoined, would not have satisfied for millions.”
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soort als wat de mens verplicht was.259 De neonomianen wijzen dus 
krachtig de betaling van het idem af.260 Ten tweede gaat het volgens Wil-
liams niet om commutatieve maar om distributieve rechtvaardigheid: de 
voldoening door Christus is geen terugbetaling vanwege geleden schade, 
maar voldoening van wat vereist is door onze ongehoorzaamheid.261 Ten 
derde benadrukt Williams het onderscheid tussen God als dominus en 
rector (zie § 5.7.2). 

De antinomiaanse reserve jegens de opvattingen van de neonomianen 
is echter niet uit de lucht gegrepen. Zoals bleek laat de benaming van God 
als rector ook ruimte voor de interpretatie die Grotius eraan gegeven 
heeft. Het is deze consequentialistische duiding die ook bij Williams (en 
zeker bij Baxter) te vinden is. Richard Baxter benadrukt het onderscheid 
tussen commutatieve en distributieve gerechtigheid, maar geeft de distri-
butieve gerechtigheid nadrukkelijk een consequentialistische invulling (§ 
7.4.2.). De mate van de straf wordt volgens Baxter niet bepaald door een 
inherente proportionaliteit tussen overtreding en straf, maar door de 
vraag of het beoogde doelmerk wordt bereikt. Ditzelfde kan regelmatig 
worden gezegd over Williams’ visie: “Onder voldoening versta ik datgene 
wat ten volle de vermeende heerlijkheid van de door de zonde geschade 
gerechtigheid bevestigt, en de doeleinden van het bestuur veilig stelt.”262 

Ook in het vraagstuk of Christus de eeuwige dood heeft moeten lij-
den, komt de opvatting van Williams naar voren. Hij stelt dat de wet 
dreigde met de eeuwige dood, en dat de eeuwigheid van deze dood 
wezenlijk is om te kunnen zeggen dat de bedreiging van de wet is uitge-
voerd. Elke zondaar kan volgens hem slechts op één manier worden ver-
lost van de eeuwige dood, namelijk door dispensatie van deze wet. 
Christus heeft de verlossing van de eeuwige dood niet bewerkstelligd 
door zelf die straf te ondergaan, maar door de (gouvernementele) gerech-
tigheid van God zodanig te bevestigen dat de dispensatie van de straf 

259   Williams, “Man Made Righteous”, 4:13: “[T]hough what Christ paid was a full equiv-
alent, yet it was not in all things the same in kind, as man was obliged to.” 

260   Voor Williams’ afwijzing, zie ibid., 4:16,112; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:292; 
Williams, “Answer to Report”, 4:453–454; Williams, “Postscript”, 4:519–520.

261   Williams, “Man Made Righteous”, 4:45: “Punishments too are called a Debt, not as 
what God owes to us as a Debt, or we to him, but as what we are obnoxious to for 
disobedience.”

262   Ibid., 4:11: “By Satisfaction, I mean, that which fully vindicates the reputative glory of 
Justice so injured by Sin, and secures the ends of Government.” Vgl. Williams, “End 
to Discord”, 5:52: “[H]e did by his death make a real, full, and proper Satisfaction to 
God’s Justice, vindicating the honour of his Justice and Government, and of the vio-
lated Law as fully, as if the pardoned Sinner had endured  the utmost Punishment 
threatned by the said Law.”
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geen inbreuk op die gerechtigheid betekende.263 Dit komt erop neer dat 
volgens Williams Christus niet de eeuwige dood heeft ondergaan.264

Vastgesteld kan worden dat het geschilpunt betreffende solutio tanti-
dem en eiusdem een belangrijke rol speelt in de antinomiaanse discussie. 
Er is echter een groot verschil tussen de discussie in de jaren 1690 en het 
vergelijkbare debat rond het jaar 1650 tussen Baxter en Owen. De positie 
van Williams en Baxter is in grote lijnen identiek: zij bepleiten niet alleen 
dat de voldoening van Christus publiekrechtelijk moet worden geduid, 
maar bovendien ook dat de strafmaat consequentialistisch wordt vastge-
steld (op grond van het beoogde effect) en niet retributief (overeenkom-
stig de verplichting van de wet). Tussen Owen en de antiomianen bestaat 
echter een aanmerkelijk verschil. In het geval van Owen kan het verwijt 
dat hij een privaatrechtelijke interpretatie van Christus’ voldoening zou 
hebben gegeven, als inadequaat worden aangemerkt; maar in het geval 
van de antinomianen doet een privaatrechtelijke duiding het meest recht 
aan hun uitlatingen en opvattingen.

7.7. Jezus’ verlatenheid aan het kruis
De discussie over de proportionaliteit van de straf van Christus krijgt een 
concrete toepassing in de vraag wat er verstaan moet worden onder de 
verlatenheid van Christus aan het kruis (Mattheüs 27:46).265 Heeft Hij 
daar de geestelijke en eeuwige dood ondergaan? Is Hij toen door Zijn 
vader bejegend als een verworpene? Heeft Hij daar de wanhoop ervaren 
die verdoemden ondervinden in de hel? 

Veel gereformeerde theologen stellen dat Christus niet alleen de licha-
melijke pijn van de kruisdood heeft ondergaan maar ook het innerlijke 
zielelijden dat kenmerkend is voor de eeuwige dood.266 Het apostolicum 
belijdt dat Hij is nedergedaald tot in de hel, wat (aldus de Heidelbergse 
Catechismus) een plaatsvervangend lijden was: “Door Zijn onuitspreke-

263   Williams, “Man Made Righteous”, 4:16: “Its [the Law’s] Threatning was eternal Death, 
as eternal: Eternity was an ingredient into the misery of every Sinner, and can be 
removed by nothing but the Lawgiver’s dispensing therewith, upon Considerations 
equally vindicating the glory of Justice, as this Eternity of Sinners torments would do: 
And it must be equivalent, not only to the eternal woe of one Offender, but at least of 
all those Sinners who escape it.”

264   Williams, “Postscript”, 4:520: “I grant, that Christ endured bodily Death, inward Ter-
rors, and many other things of the same sort, as we were to suffer. But (to name no 
more) I deny, that he endured a Spiritual Death.”

265   Mattheüs 27:46: “Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, 
lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” 
(HSV).

266   Ames, Medulla, 95 (1.22.12). Zie tevens HC 15.37; D.L. II,1.
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lijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling heeft Hij mij 
van de helse benauwdheid en pijn verlost” (HC 16.44).267 Zijn dood ging 
gepaard “met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij 
door onze zonden verdiend hadden” (D.L. II,4). Maar op deze interpreta-
tie is ook veel kritiek. In deze paragraaf komt de historie van dit debat ter 
sprake, en de doorwerking ervan in de antinomiaanse controverse.

7.7.1. Een schreeuw van wanhoop? Calvijn en zijn critici
Vooral Calvijns verwoordingen over het zielelijden van Christus hebben 
zowel bij de gereformeerden als bij hun tegenstanders veel aandacht 
gekregen. Calvijn vat het lijden van Christus op als nauwkeurig overeen-
komend met dat wat een zondaar heeft verdiend. Daaruit trekt hij ook 
consequenties voor wat Christus innerlijk ervaren heeft. In de Institutie 
(1559) schrijft hij dat Christus “in zijn ziel de vreselijke kwellingen van 
een verdoemd en verloren mens gedragen heeft”.268 In zijn verklaring op 
de Evangeliën gaat Calvijn in op de uitroep van Jezus aan het kruis. Daar-
van zegt hij dat Christus zich een schreeuw van wanhoop heeft laten ont-
glippen.269 Hij verklaart in zijn commentaar op Gal. 3:13 hoe Christus een 
vloek voor ons geworden is: “Hij zegt niet dat Christus vervloekt is 
geworden, maar: een vloek, wat meer is. Dat betekent namelijk dat de 
vervloeking van allen in Hem werd samengebracht. Als iemand dit hard 
toeschijnt, die moet zich ook schamen voor het kruis van Christus; maar 
wij roemen erin om Hem te belijden.”270 In de catechismus van Geneve 
schrijft Calvijn: “Hieruit leren wij, welk verschil er is tussen de gewetens-
kwelling die Hij heeft doorstaan, en die waarmee de zondaren gemarteld 
worden die door Gods hand worden gestraft. Want wat bij Hem tijdelijk 
was, is bij hen voortdurend; en wat bij Hem slechts als een doorn geweest 
is om Hem te steken, is bij hen een dodelijk zwaard om hen als het ware 
te doorboren.”271

267   Zie voor verschillende interpretaties van de descensus ad infernum, Jones, “Recep-
tion.”

268   Calvijn, CO 2:337 (Inst. 2.16.10): “… diros in anima cruciatus damnati ac perditi 
hominis pertulerit.” Vgl. ook Piscator op Hebr. 5:7: “In animo pariter et corpore tales 
sensit dolores, quales damnati sensuri funt in inferno, ut satisfaceret pro peccatis 
nostris, quae ut Sponsor in se susceperat”; geciteerd bij Chewney, Anti-Socinianism, 
18.

269   Calvijn, CO 45:779: “Sed absurdum videtur, Christo elapsam esse desperationis 
vocem”. 

270   Ibid., 50:209–210.
271   Ibid., 10:32.
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Socinus vindt dat Christus de eeuwige dood niet plaatsvervangend 
kon ondergaan. Immers, de eeuwige dood is (volgens Socinus) een straf 
die aan het lichaam wordt voltrokken, en deze kan dus onmogelijk door 
iemand anders dan door de zondaar zelf worden gedragen.272 Dus heeft 
Christus niet volbracht wat mensen verschuldigd waren. Crellius zegt dat 
de uitroep van Christus aan het kruis niets meer aangeeft dan alleen de 
uitwerking van zijn lichamelijke pijn op zijn geest.273

Ook van rooms-katholieke zijde komt er heftige kritiek op de zegswij-
zen van Calvijn. De Jezuïet Juan de Maldonado (1535-1583) vindt de uit-
drukkingen van Calvijn blasfemisch.274 De controversetheologen Thomas 
Stapleton (1535-1598), Bellarminus en Martinus Becanus (1563-1624) 
laten zich eveneens zeer kritisch uit over de beweringen van Calvijn.275 
Stapleton bekritiseert de woorden van Calvijn in zijn eigen verklaring 
van de vier evangeliën, een verklaring die expliciet bedoeld is als tegengif 
tegen het calvijnse en bezaanse gif.276 Becanus stelt de kwestie aan de orde 
in zijn geschrift over de vraag of de God van de calvinisten dezelfde God 
is als van de katholieken. Hij herhaalt de bewoording van De Maldonado 
dat de opvatting van Calvijn niet minder dan godslasterlijk is.277 Bellarm-
inus verwijst naar Calvijns verklaring van Matth. 27:46, naar de Institutie, 
en tevens naar Cavijns kleine catechismus.278 Als Christus de straf van de 
verdoemden zou hebben geleden, moet Hij ook de wanhoop aan de zalig-
heid hebben ondervonden, omdat dit wezenlijk daarin is ingesloten.  
 

272   Socinus, De Servatore, 250–251 (3.3): “Poena peccato ipsius Dei voluntate constituta 
aeterna mors est; quae, cum corporalis poena sit, a nemine, praeterquam ab eo ipso, 
qui peccavit praestari potest. […] At mors unius, sive alia quaecumque corporis vex-
atio alterius effici non potest.” Evenzo Socinus, Praelectiones theologicae, 99–100. Zie 
tevens Gomes, “Socinus on Satisfaction”, 227–228. Vgl. ook de citaten bij noot 110-
115.

273   Crellius, Ad librum Grotii, 25. 
274   De Maldonado, In Evangelistas, 658E: “Occludendae hoc loco voces sunt haereticorum 

plasphemiae, quorum magister Calvinus desperationis vocem hanc fuisse dicit, impium 
errorem impio etiam errore confirmans, opportuisse Christum, in quem ira Dei homi-
nibus debita effundebatur, omnes damnatorum experiri poenas, inter quas una est, 
nullam sperare salutem.” In 1888 verscheen een Engelse vertaling van De Maldonano’s 
commentaar op Matthëus, zie De Maldonado, Commentary, 2:552.

275   Voor de vele critici van Calvijn en Beza, zie Disputationes in Sedanensi Academia, 
2:492–504; Turrettini, Institutio, 2:386–387 (13.14.14); de Moor, Commentarius, 
4:131–132.

276   Stapleton, “Antidota”, [vi], 127. Vgl. ook Genebrard, Psalmi Davidis, 1:333.
277   Becanus, “De authore peccati”, 87a.
278   Feuardent, Dialogi Septem, 472–473. verwijst bovendien ook naar Calvijns commen-

taar op Hebr. 10:31 en Ps. 22:2. Zie ook Feuardant, Theomachia Calvinistica, 163–166.
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Maar dan heeft Christus óf de zonde van wanhoop begaan, of Hij heeft 
ons niet werkelijk bevrijd.279

De kritiek overziende, is kennelijk de interpretatie van de uitroep van 
Christus aan het kruis een belangrijk ijkpunt geworden in de vraag naar 
de proportie van het plaatsvervangende lijden van Christus. De betekenis 
die wordt gegeven aan de verlatenheid aan het kruis expliciteert wat als 
noodzakelijke genoegdoening wordt beschouwd: kon en moest Christus 
de eeuwige dood ondergaan? 

De gereformeerde theologen zijn goed op de hoogte van de rooms-ka-
tholieke kritiek en vinden het belangrijk die kritiek te weerleggen.280 
Soms doet men dat door Calvijns uitlatingen toe te lichten, soms door er 
afstand van te nemen. Burgess wijst erop dat een roep van wanhoop (vox 
desperationis) nog geen wanhoop zelf is, maar tegelijk geeft hij toe dat er 
enkele uitdrukkingen bij Calvijn zijn die ongepast zijn en te gemakkelijk 
aanleiding geven tot haarkloverij.281 Om het verschil tussen het lijden van 
Christus en van de veroordeelden in de hel aan te duiden, maakt Burgess 
gebruik van twee onderscheiden begrippen: satisfactio en satispassio. 
Satisfactio is een vrijwillige onderwerping aan de straf van God, maar 
satispassio gebeurt onvrijwillig. Voor de verdoemden in de hel geldt geen 
satisfactio, wel satispassio: tegen hun wil worden de eeuwige kwellingen 
hun opgelegd, en daardoor razen en tieren zij met altijddurend gehuil en 
geschreeuw. Toch kunnen zij daarmee hun schuld voor God niet vol-
doen.282

Ook de puritein in Nieuw-Engeland Thomas Hooker (1586-1647) 
gaat in op de verlatenheid van Christus aan het kruis en refereert aan de 
kritiek van de Jezuïeten, met wie hij ongetwijfeld De Maldonado en Bel-
larminus bedoelt.283 “Leren de Gereformeerden dat Christus aan het kruis 
gewanhoopt heeft?” vraagt Essenius in zijn Sylloge Locorum. Daarop luidt 
het antwoord: “Dat ontkennen wij tegen de pausgezinden.”284 Hoornbeek 
stelt dat Christus niet de straf van de verdoemden (poenas damnatorum) 

279   Bellarminus, Disputationes, 1:273; ibid., 1:410. Zie ook bij noot 130.
280   Rutherford, Christ Dying, 6; Lubbertus, De Servatore, 397a: “Non ruit in desperatio-

nem, sed luctatus est cum desperatione.” Voor een zeer uitvoerige vergelijking van 
Calvijns uitspraken met die van kerkvaders, middeleeuwse en vroegmoderne theo-
logen, zie Rivet, Catholicus Orthodoxus, 1:730–755.

281   Burgess, Doctrine of Justification, 2:317–318. Terloops merkt hij op dat zelfs De Mal-
donado Calvijn aanduidt als Suavissimus Scripturae interpres.

282   Ibid., 2:86. Zie overigens ook Leydecker, De veritate, 450–451, (citaat in noot 177) die 
een andere invulling aan satispassio geeft.

283   Hooker, Exaltation, 264–274. De uitspraak over de Jezuïeten is op p. 270-271.
284   Essenius, Sylloge, 53: “An Reformati doceant, Christum in cruce desperasse? Neg. c. 

Pontif.” Zie ook Maccovius, “Anti-Socinus”, 113.
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heeft geleden, maar de straf van diegenen die verdoemd zouden moeten 
worden (damnandorum). De wanhoop maakt daarbij geen onderdeel van 
de straf uit waarmee God de mensen straft, maar is een gevolg in het sub-
ject dat voor eeuwig moet worden gestraft.285 De puritein Thomas Brooks 
(1608-1680) stelt dat Christus wel de kwellingen van de hel onderging, 
maar niet op een helse wijze.286

Gisbertus Voetius wijdt een volledige disputatie aan de doodsangst en de 
verlatenheid van Christus (De agonia et disertione Christi).287 Daarin somt 
hij niet alleen allerlei rooms-katholieke auteurs op die hun verontwaardi-
ging over Calvijns uitspraken hebben kenbaar gemaakt, maar ook de gere-
formeerde theologen die hen van repliek hebben gediend (Robert Parker, 
André Rivet, Daniel Chamier, William Ames). Zij ontkennen dat de leer van 
de gereformeerden zou zijn dat Christus heeft gewanhoopt, in de hel is 
geweest, gevreesd en getwijfeld heeft over de redding van zijn ziel en de straf 
van de verdoemden heeft ondergaan.288 Voetius vermeldt trouwens ook dat 
er gereformeerde theologen zijn die (evenals de rooms-katholieken) de uit-
roep van Christus slechts zien als uitdrukking van zijn vrees en angst voor 
het lichamelijke lijden en niet als onderdeel van de straf, en noemt dan met 
name Thomas Bilson (1546/7–1616), bisschop in Winchester.289

285   Hoornbeek, Socinianismi confutati, 2:660: “Christus non est passus poenas damnato-
rum, sed damnandorum, id est, eas quas non alioqui damnandi sustinere debuis-
semus. […] Desperatio inter poenas non venit, quibus a Deo afficiuntur homines, 
nec proprie ipsa poena est, sed consequens subjecti, aeternum puniendi.” Zie over de 
relatie van straf en wanhoop ook Lubbertus, De Servatore, 395a; Burgess, Doctrine of 
Justification, 2:325–326.

286   Brooks, Works, 5:102: “That Jesus Christ did feel and suffer the very torments of hell, 
though not after a hellish manner. Vgl. ibid., 5:90: “Doubtless when Christ was on the 
cross he felt the very pains of hell, though not locally, yet equivalently.”

287   Voetius, Selectae Disputationes, 2:164–172. De disputatie werd verdedigd op 29 okto-
ber en 5 november 1636, Beck, Gisbertus Voetius, 447. 

288   Voetius, Selectae Disputationes, 2:166: “Calumniantur Zuarez in Thom. p.3. qu.52.
art.8.disp.43 Becanus in Manuali. Bellarmin. loco cit. Bayllius in Catechesi, Iesuitae 
Monasterienses in Credo Calvini sequarum, Reformatorum doctrinam esse, Christum 
desperasse, fuisse in inferno, metuisse et dubitasse de salute animae, damnatorum poe-
nas perpessum etc.”

289   Ibid.: “Rejicimus ergo Pontificios qui solam mortem et cruciatum Christi corpora-
lem, nullum vero animae agnoscunt, nisi accidentalem, ex sympathia animae cum 
corpore, quod cruciabatur aut cruciandum erat. […] Etiam ex nostris Bilsonus Theo-
logus Anglus.” Robert Parker bestrijdt Bilson uitvoerig in Parker, De Descensu. Bur-
gess, Baxter en Flavel vermelden eveneens de naam van Thomas Bilson: Burgess, 
Doctrine of Justification, 2:318; Baxter, Methodus, 3:46; Flavel, Works, 1:156. 
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7.7.2. De antinomiaanse controverse over Jezus’ verlatenheid
In de antinomiaanse controverse komt ook de vraag naar voren hoe de 
verlatenheid van Christus moet worden geduid. De antinomiaanse ver-
onderstelling dat de strafmaat van Christus’ lijden volgens aritmetische 
proportie is bepaald (§ 7.5.2.), werkt door in de visie op de verlatenheid 
van Christus aan het kruis. Crisp stelt dat Christus voor God stond als de 
verworpene.290 De betaling door Christus komt overeen met wat de ver-
worpenen te verduren hebben in de hel, want God wil zelfs de laatste cent 
ontvangen. Er is slechts één verschil tussen een uitverkoren en een ver-
worpen personen: Christus heeft alles voor hen betaald wat zij anders, 
samen met de verworpenen, in eigen persoon in de hel hadden moeten 
betalen.291 Crisp prefereert de meest krasse woorden om te onderstrepen 
dat Christus de eeuwige dood heeft ondergaan: God haatte Hem, heeft 
Hem verlaten en verstoten, en zag Hem aan met afschuw en afkeer.292 
Crisp schrijft:

De toorn van God is geopenbaard van de hemel en uitgegoten op zijn 
Zoon omwille van hen; Hij onderging, gezien de mate die de gerech-
tigheid vraagt, datgene wat equivalent is aan al de kwellingen van de 
verworpenen in de hel. Zo heeft Christus even volledig de gerechtig-
heid van God voor de uitverkorenen voldaan, als de verdoemden in de 
hel doen die in eigen persoon lijden.293 

Chauncy verdedigt Crisp op eigenlijk alle punten.294 Naar zijn overtuiging 
heeft Christus precies datgene voldaan waartoe zondaren verplicht waren 
door hun overtreding van de wet der werken. Chauncy citeert vervolgens 
het gedeelte uit de verklaring van Calvijn over de uitroep van Jezus aan het 
kruis (Matth. 27:46) en eveneens Calvijns uitleg over Christus die tot een 

290   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:353.
291   Ibid., 1:278: “The truth is, wherever sin is, the justice of God will have plenary satis-

faction, even for all the sins in the world, either by the sinner himself, or by some 
surety for him; Christ, seeing he hath taken the sins of the elect upon him, must pay 
the full value; and his pay must be as full as the reprobates in hell; for God will have 
the utmost farthing. This is the difference between an elect person, and a reprobate; 
Christ first paid all that for them, which they, with the reprobate, should otherwise 
have paid, in their own persons, in hell.”

292   Ibid., 1:190; 2:7; 2:32–33. Zie tevens Williams, “Gospel-Truth”, 3:34–35.
293   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:189. Het begrip equivalentie gebruikt Crisp 

ook elders, ibid., 2:29,247, maar de betekenis ervan is onhelder.
294   Williams, “Defence”, 3:292: “I fear, I shall find him in all things of Dr. Crisp’s opin-

ion...”
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vloek geworden is (Gal. 3:13).295 Daaraan voegt hij een vergelijkbare uit-
leg van Luther over Gal. 3:14 toe.296

In de antinomiaanse opvatting maakt men geen onderscheid tussen 
accidentele en essentiële kenmerken van de plaatsvervangende straf. De 
vraag of Christus ook de wanhoop en gewetenskwelling van de verdoem-
den ervaren heeft, wordt niet beantwoord. De eeuwigheid van de straf 
wordt feitelijk niet aangemerkt als een accidenteel kenmerk, zoals bij veel 
gereformeerde theologen, maar als een essentieel kenmerk. Volgens bij-
voorbeeld Owen is de straf voor de verdoemden daarom eeuwig, omdat 
zij als eindige wezens geen oneindige straf kunnen dragen.297 Dat Chris-
tus in een eindige tijd dezelfde straf gedragen heeft, laat zien dat Hij niet 
minder betaald heeft maar meer. Hij heeft immers volledig volbracht wat 
verloren zondaren nooit zullen kunnen volbrengen.298 De antinomianen 
daarentegen stellen voortdurend dat Christus precies hetzelfde gedragen 
heeft als de verworpenen. De vraag waarom Hij dan niet eindeloos gele-
den heeft, wordt door hen niet beantwoord. Hoe het mogelijk is dat aan 
God is genoeggedaan, is niet te begrijpen, maar dat is voor het geloof ook 
niet nodig, zo zegt Crisp: “Als God zelf verklaart dat aan Hem is genoeg-
gedaan, wat zou het mij dan een zorg zijn hoe dat is gebeurd?”299

Williams vindt de antinomiaanse taal onaanvaardbaar. Hij wijdt in 
Gospel-Truth een volledig hoofdstuk aan het onderwerp “over Gods ver-
lating en afkeer van Christus toen onze zonden op Hem lagen”.300 Wil-
liams stemt met Crisp in dat de ziel van Christus de gevolgen van Gods 
toorn tegen de zonde heeft ervaren, maar verschilt van mening over de 
vraag of Christus door God verlaten was en gedurende enige tijd onder 
Gods afkeer verkeerde en door Hem gehaat werd.301 Het behoorde niet 
tot de gehoorzaamheid van Christus om gehaat en verafschuwd te wor-
den door zijn Vader, en om voor eeuwig verdoemd te worden was niet 
zijn plicht, aldus Williams.302

295   Chauncy, Neonomianism Unmask’d, 1:79–80.
296   Ibid., 1:81.
297   Zie het citaat van Owen bij noot 147.
298   Polhill, Speculum Theologiae in Christo, 63.
299   Crisp, Christ Alone Exalted Ed. 1832, 2:249: “God himself acknowledges elsewhere, 

that he is satisfied. What matter is it to me, how he is satisfied?”
300   Hoofdstuk 6 in Williams, “Gospel-Truth”, 3:34–40.
301   Ibid., 3:36: “The real difference. 1. Whether Christ was separated from God. […] 

Whether Christ was at any time under God’s abhorrence, or odious to him.” Hij wijst 
voor bekrachtiging van zijn visie naar Owen, Works, 5:203–204; Williams, “Gospel-
Truth”, 3:39–40.

302   Williams, “Man Made Righteous”, 4:45–46.
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De antinomiaanse verwoordingen over de verlatenheid van Christus 
aan het kruis bevestigen het beeld dat reeds eerder is ontstaan: de voldoe-
ning door Christus wordt consequent in privaatrechtelijke termen geduid 
en vergeleken met een financiële betaling die plaatsvindt volgens com-
mutatieve rechtvaardigheid en aritmetische proportie. De persoon van 
Christus heeft geen invloed op de vorm en inhoud van de straf.

7.8. Witsius over rechtvaardigheid en proportionaliteit
In deze paragraaf zal nader worden bezien hoe Witsius spreekt over recht-
vaardigheid en proportionaliteit, om vandaaruit zijn bemiddelingspoging in 
het antinomiaanse conflict te duiden. Witsius, als gereformeerd theoloog, 
verdedigt de voldoening van Christus en stelt dat daarin sprake is van een 
absolute noodzakelijkheid (§ 5.6.1. en 5.8.). Geen enkele vorm van onge-
hoorzaamheid ontkomt aan de vergelding van God en altijd volgt de dood als 
straf op de zonde, zo schrijft hij.303 Zijn opvatting over de noodzakelijkheid 
van de voldoening werkt door in zijn visie op de mate van straf die Christus 
gedragen heeft. In § 7.8.1. komt Witsius’ visie op proportionaliteit ter sprake, 
daarna op Christus’ lijden aan het kruis (§ 7.8.2.). Aansluitend wordt bespro-
ken welke plaats Witsius toekent aan de epieikeia (§ 7.8.3 ).

7.8.1. Witsius over proportionaliteit
De rechtvaardigheid van God bepaalt niet alleen dat elke zonde gestraft 
moet worden, maar ook de proportionaliteit van de straf, zo stelt Witsius. 
De relatie tussen zonde en verdienste vloeit niet slechts voort uit de wil van 
God, maar wordt bepaald door Gods essentiële rechtvaardigheid.304 Het 
natuurlijke recht van God (ius Dei naturale) bepaalt dus ook de mate van de 
straf. Een straf kan daarom pas gelden als een voldoening als ze gelijk is 
(aequalis) aan de schuld waartoe de schuldenaar verplicht is.305 De straf-
maat moet op rechtvaardige wijze van gelijke waarde (equivalens) zijn als 
de zonde.306 Onze verlossing heeft namelijk plaatgevonden volgens het 
wezen (forma) van de rechtvaardigheid.307 

303   Witsius, DOF, 117 (1.9.2).
304   Ibid., 61 (1.5.32): “Quoad dikaiooma Dei est, illud Justitia Dei ut fiat exigit. […] 

Dikaiooma autem Deo est, eos qui mala faciunt dignos esse morte. Rom. I. v. 32. Ergo 
inter peccatum et mortis meritum nexus est, non modo vi voluntatis, sed et Justitiae 
Divinae.” Evenzo ibid., 55–56 (1.5.22).

305   Witsius, Disputatio de satisfactione, § xi: “… nulla poena, vera satisfactio sit, nisi quae 
debitorum reatui aequalis sit.”

306   Witsius, DOF, 65 (1.5.39): “… an poena, iuste aequivalens cuilibet peccato, debet nec-
essario aeterna esse, secundum ius Dei naturale.” Evenzo Witsius, Animadversiones, 53.

307   Witsius, Disputatio de satisfactione, § xv: “Jam autem ut satisfactio est redditio 
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In twee relaties komt de vraag naar de proportionaliteit ter sprake: de 
relatie tussen zonde en straf in de bedreiging, en de relatie tussen zonde 
en straf in de uitvoering. De eerste relatie is vastgelegd in de bedreiging 
van de wet: wie zondigt zal sterven (Genesis 2:16). En volgens Witsius 
moet de uitvoering identiek zijn aan de bedreiging: de waarheid van God 
zou in het geding zijn als Hij niet zou uitvoeren wat Hij had gedreigd. De 
proportionaliteit van de straf die Christus moest ondergaan, wordt 
bepaald door de wet waaraan Hij zich onderworpen heeft. Die proporti-
onaliteit geldt namelijk ook voor de borg.308 Er heeft geen dispensatie van 
de wet plaatgevonden, maar uitvoering van de wet, en daarmee ook van 
de gedreigde straf. Er kon slechts voldoening plaatsvinden als Christus 
dezelfde straf (perpessio ejusdem poenae) zou ondergaan die God jegens 
de zondaar had gedreigd.309 Witsius spreekt over een poena condigna, een 
gelijkwaardige straf.310 Christus kon ons slechts van de vervloekte dood 
redden door zelf een vervloekte dood te ondergaan.311 

Witsius geeft in De Oeconomia een nadere beschouwing over de eeu-
wigheid van de straf.312 De bedreiging die vervat is in de wet, is immers de 
eeuwige dood.313 Maar om te bepalen welke straf Christus heeft moeten 
ondergaan, moet eerst de relatie tussen zonde en straf worden onder-
zocht. Kan er sprake zijn van een oneindige (eeuwige) straf als de zonde 
zelf eindig is?

Witsius stelt dat elke zonde is begaan tegen de oneindige majesteit van 
God, en daarmee een kwaad is dat in zeker opzicht (suo modo) oneindig 
is. Er zal dan een straf moeten volgen die eveneens in zeker opzicht (suo 
modo) oneindig is. Wie iets anders zou beweren, zegt iets dat God 
onwaardig is, en stelt daarmee een onmogelijkheid.314 Witsius formuleert 
echter voorzichtig. Hij benadrukt dat de zonde in zichzelf (absolute) niet 
oneindig kan zijn. De daad van zondigen (entitatem actus substrati) kan 

aequivalentis, eadem etiam est ratio emptionis et redemptionis, ut fiat per aliquid, 
quod ex rigore justitiae pretio par et aequale sit. Redemtionem vero nostram secun-
dum formam justitiae peractam esse, insinuat Paulus Rom. 2:24.25.”

308   Witsius, DOF, 117 (1.9.2).
309   Ibid., 159 (2.4.5): “Satisfactio illa non potest esse alia nisi praestatio eorundem prae-

ceptorum, et perpessio ejusdem poenae, quam Deus peccanti interminatus est.”
310   Ibid., 171 (2.5.4).
311   Witsius, Oeffeningen, 1:285 (1.16.35); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 288–289 

(1.16.35); Witsius, Animadversiones, 37.
312   Witsius, DOF, 65–67 (1.5.39–42). Zie voor een vergelijkbare beschouwing Burgess, 

Doctrine of Justification, 1:147–148; Jenkin, “No Sin Venial”, 177; Brooks, Works, 
6:209; Hopkins, Works of Hopkins, 2:315–316.

313   Witsius, DOF, 44–45 (1.5.1–2); 50 (1.5.11).
314   Ibid., 65 (1.5.39–40).



-  429  -

niet oneindig zijn, want een eindig schepsel kan geen daad van oneindige 
intensiteit voortbrengen. Het morele gebrek aan een zonde is evenmin 
oneindig. En zelfs als de zonde in zijn geheel (in concreto) wordt bezien, 
dan nog is het kwaad daarvan in absolute zin eindig. Daarbij komt dat 
ook niet alle slechte daden gelijkwaardig zijn. De ene zonde is erger dan 
de andere, wat onmogelijk zou zijn als alle zonden oneindig slecht waren. 

Er zijn twee zaken waardoor een eindige daad van een eindig schepsel 
toch oneindig kan worden genoemd, en dat is ten opzichte van het object 
waartegen wordt gezondigd (objective), en ten opzichte van de duur 
waarmee de zonde aanwezig blijft (extensive). De zonde wordt tegen God, 
het Oneindige Goede (infinitum bonum) gedaan en in dat opzicht is elke 
zonde oneindig. Daarbij komt dat de vlekken en smetten van de zonden 
tot in eeuwigheid zullen duren, als ze niet door het bloed van Christus 
worden uitgewist.315

De straf moet vervolgens proportioneel zijn aan de overtreding: een 
oneindige overtreding vraagt om een oneindige straf. Maar ook hier geldt 
dat deze straf niet kan bestaan in oneindig intense kwellingen. Een eindig 
schepsel is immers niet in staat oneindige kwellingen te ondergaan. Stel 
dat alleen een oneindige straf in overeenstemming zou zijn met het 
oneindige karakter van de zonde, dan zou God zelfs niet in staat zijn de 
goddelozen naar waarde (condigno) te straffen – want ze zijn ten enen-
male niet in staat zulke straf te ondergaan. Dat zou de tegenstrijdigheid 
opleveren, dat God enerzijds (gezien zijn rechtvaardigheid) gehouden 
zou zijn te straffen overeenkomstig de ernst van de zonde, maar ander-
zijds dat niet zou kunnen omdat de zondaar niet in staat is een dergelijke 
straf te dragen. Opnieuw noemt Witsius het verschil in mate van zondi-
gen: de ene zonde is ernstiger dan de andere. Als elke zonde met dezelfde 
oneindige straf zou worden gestraft, is dat in strijd met de uitspraak van 
Jezus dat het voor Sodom dragelijker zal zijn in de oordeelsdag dan voor 
Kapernaüm (Matth. 11:22,24).316

De oneindigheid van de straf ligt in dezelfde twee opzichten die eerder 
zijn genoemd: er is oneindigheid ten opzichte van het object (objective) 
en van de duur (extensive). De straf bestaat daarin dat de mens beroofd 
wordt van de gemeenschap met God, de Oneindige Goede. Deze straf zal 
ook tot in eeuwigheid duren.317 

315   Ibid., 66 (1.5.40).
316   Ibid.
317   Ibid. Vergelijk Witsius, Oeffeningen, 1.18.36 (p. 329): “Den Vloek die op elke Sonde 

van elk Mensch bedreygd is / sluyt noodsakelyk in zig een oneyndige straffe / van 
wegen de oneyndigheyd van die Majesteyd tegen welke zy begaan worden”; Witsius, 
In Symbolum et in Orationem, 1.18.36 (p. 331).
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De meeste gereformeerde theologen volstaan met te zeggen dat de 
duur van de eeuwigheid van de straf een bijkomende, niet-wezenlijke 
eigenschap is.318 Dat maakt de vraag van Baxter begrijpelijk of het dan wel 
zinvol is toch te stellen dat Christus de eeuwige dood heeft ondergaan.319 
De uiteenzetting van Witsius over de eeuwigheid van de straf geeft hier 
meer helderheid. De oneindigheid van de straf moet objective en exten-
sive worden gedefinieerd. Met andere woorden: als de straf zodanig is dat 
er aan de oneindigheid van het object (God als bonum infinitum) wordt 
genoeg gedaan, en als wordt bewerkstelligd dat de vlekken en smetten der 
zonde niet oneindig zullen voortduren, is het geoorloofd te spreken van 
een straf die overeenkomt met het oneindige karakter van de zonde. Naar 
de overtuiging van Witsius is het offer van Christus inderdaad zo geweest: 
door de hypostatische vereniging van de goddelijke en menselijke natuur 
is het lijden van Christus van een oneindige waarde.320 Dankzij zijn waar-
digheid kon Christus de eeuwige dood in een beperkte tijd ondergaan. 
De straf strekt zich voor gewone mensen over een oneindige tijd uit 
omdat zij vanwege hun eindigheid niet het oneindige kunnen bevatten. 
Maar bij Christus is het andersom: de straf aan het kruis was naar haar 
aard eindig, maar de waarde ervan is oneindig geworden vanwege de 
waardigheid van de persoon die dit lijden heeft ondergaan.321

De proportionaliteit tussen zonde en de plaatsvervangende straf is 
volgens Witsius distributief van aard. Het gaat niet om een civiele restitu-
tie, maar om een publiekrechtelijke compensatie.322 Het gegeven welke 
persoon de straf ondergaat, is daarmee van invloed op de waarde van de 
straf. Omdat Christus als God-mens geleden heeft, heeft zijn lijden een 
oneindige waardigheid, zodat zijn straf aan vele anderen kan worden toe-
gerekend en deze genoegzaam voor hen allen is.323 De duur van de straf 

318   Zo bijvoorbeeld Owen, Works, 10:269–270; 19:128; Burgess, Doctrine of Justification, 
1:89, 2:73–74; De Witte, Wederlegginge, 2:118a; Van Mastricht, Theoretica-practica 
Theologia, 615b (5.18.15).

319   Evenzo schrijft Cunningham, Historical Theology, 2:307: “The difference between the 
temporary suffering of one being and the eternal sufferings of millions of other 
beings is so great, as to their outward aspects and adjuncts, or accompanying circum-
stances, as to make it not very unreasonable that men should hesitate about calling 
them the same thing.”

320   Witsius, DOF, 149 (2.3.19); 156 (2.3.33), 167 (2.4.20). Vgl. Burgess, Doctrine of Justi-
fication, 2:78, waar hij spreekt over “the infinite evil” van de zonde en over de “infinite 
price” in de dood van Christus.

321   Witsius, Disputatio de satisfactione, § 12.
322   Ibid., § 4: “…nam non agitur de simplici et qualicunque offensae reparatione, sed de 

ea solutione, qua Judici poenam repetenti satisfit.” 
323   Witsius, DOF, 149 (2.3.19); 167 (2.4.20); 176 (2.5.12); 225 (2.9.2); Witsius, Disputatio 
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kon worden gecompenseerd op grond van de waardigheid van de per-
soon; echter, de waarheid van God liet niet toe dat de soort (species) van 
de straf zou worden veranderd.324 Ook Witsius wijst dus de rooms-katho-
lieke visie af dat alleen lichamelijk lijden had kunnen volstaan. 

Duidelijk is dat Witsius de visie van Baxter en Williams afwijst dat de 
proportionaliteit van de straf bepaald zou worden door consequentialis-
tische overwegingen. In de Animadversiones stelt hij dat Christus moest 
voldoen volgens de rigor legis, en dus ook aan de strafeisende sanctie.325 
Wat deze proportionaliteit betekent voor de vraag over Christus’ verla-
tenheid aan het kruis, komt aansluitend aan de orde in § 7.8.2.

7.8.2. Witsius over Christus’ lijden aan het kruis
Witsius benadrukt de proportionaliteit tussen zonde en straf, en de iden-
titeit van gedreigde straf en uitgevoerde straf. Dezelfde wet die voor ons 
geldt, was ook het richtsnoer voor het leven en de daden van Christus. 
Die wet had de bedreiging van de eeuwige dood. Christus heeft deze wet 
gehoorzaamd, zodat Hij de toorn van God ervaren heeft toen Hij voor 
ons leed, aldus Witsius.326 Daarom stelt hij dat Christus plaatsvervangend 
de eeuwige dood heeft ondergaan, ook in de mate die zondaren moeten 
lijden. Christus heeft de straf gedragen die verbonden is aan de overtre-
ding van de morele wet; en omdat deze straf wezenlijk bestaat in het lij-
den van de eeuwige dood, heeft Hij de eeuwige dood ondergaan.327 Als 
het apostolicum spreekt over de dood van Christus, dan gaat het daarbij 
niet alleen om de lichamelijke dood, maar ook over “de zeer intense pijn 
van de eeuwige dood”.328 Het was wezenlijk voor Christus’ voldoening dat 
Hij ook in zijn ziel de straf op de zonden zou ondergaan. 

de satisfactione, § 2.
324   Witsius, DOF, 160 (2.5.5).
325   Witsius, Animadversiones, 221: “…Sponsori tamen satisfaciendum fuit secundum 

rigorem Legis. […] Ideoque Lex in omni suo rigore, tam quoad partem sui praeci-
pientem, quam quoad sanctionem poenalem simul, est conditio illius Foederis quod 
intercedit inter Deum et sponsorem.”

326   Witsius, DOF, 153–154 (2.3.27). Zie ook ibid., 44–45 (1.5.1–2).
327   Witsius, DOF, 23 (1.3.6): “Denique ipsa lex naturae sine comminatione, et quidem 

aeternae mortis, non fuit”; Witsius, Animadversiones, 146: “…secundum legis sanc-
tionem comminatoriam meritus sit aeternum exitium.”

328   Witsius, DOF, 198 (2.6.42): “…intensissimos illos mortis aeternae dolores…” Zie ook 
Witsius, Oeffeningen, 295 (1.16.59); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 298 
(1.16.59): “Sed morti non uni: quippe cui, praeter communem animalis mortis hor-
rorem, et spiritualis atque aeternae mortis dolores inerant.” Zie voor de uitleg van de 
bedreiging met de dood (Gen. 2:16), Witsius, DOF, 45–50 (1.5.3–11).
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In § 7.7.1. kwam ter sprake dat rooms-katholieke theologen de uitleg 
van Calvijn over Christus’ uitroep aan het kruis als blasfemisch bestem-
pelden. In de Animadversiones bespreekt Witsius de kwestie. Ook antino-
mianen hadden zich immers in krasse worden over Christus’ verlatenheid 
uitgesproken. Witsius wijst op de uitdrukkingen die Calvijn heeft gebruikt 
bij diens uitleg van Gal. 3:13.329 Tevens vermeldt hij de kritiek die daarop 
is gekomen: 

Met grote hardvochtigheid in hun verwoording hebben sommige 
geleerden uit de rooms-katholieke kerk gehekeld wat Calvijn heeft 
gezegd in sectie 10 van zijn Catechismus, dat de smarten en straffen 
van Christus tot de verzoening behoorden. Calvijn had namelijk 
gezegd dat Hij in een dergelijke vervloeking is gesteld. Maar onze 
theologen hebben geantwoord [op de kritiek van de rooms- katho-
lieke theologen].330 

Witsius is van mening dat het zielelijden van Christus niet slechts een 
bijkomend gevolg was van zijn lichamelijke lijden, maar zelf ook onder-
deel uitmaakte van de voldoening.331 Dat betekent echter niet dat Witsius 
met de bewoordingen van Calvijn instemt. En zeker de uitdrukkingen 
van Crisp neemt hij niet graag voor zijn rekening: “De betreffende auteur 
[Crisp] gebruikt door zijn eigenaardige karakter dergelijke uitdrukkin-
gen voortdurend, en hij houdt ervan ze te gebruiken. Maar het ongewone 
en het harde dat in deze woorden aanwezig is, veroorzaakt bij de hoor-
ders zoveel afschuw dat ze meer verbijsterd zijn over dergelijke onver-
wachte taal, dan dat zij in staat zouden worden gesteld de zaak zelf naar 
behoren te overwegen.”332 Aansluitend gaat hij in op de vraag of Christus 
gesteund werd door het besef van Gods gunst:

Er bestaat verschil van inzicht of de ziel van Christus gedurende de 
gehele tijd van zijn uiterste lijden nooit is verkwikt geworden door 
enig gevoel van vertroostende genade. Ik zou dat niet durven zeggen. 
[…] Het lijkt niet waarschijnlijk dat de ziel van Christus altijd zozeer 

329   Witsius, Animadversiones, 43–44. Zie ook Van den Brink, “Calvin, Witsius and the 
Antinomians”, 235–237.

330   Witsius, Animadversiones, 44.
331   Ibid., 35–36: “Neque sola debiti confessio in ista vilitate atque aerumnis fuit, sed et 

pars satisfactionis.”
332   Ibid., 39. Daarmee is hij kritischer dan Chauncy, die over de zegswijzen van Crisp 

opmerkt: “But that’s his way of expressing it, he doth not like yours”, Chauncy, Neo-
nomianism Unmask’d, 1:78.
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gericht zou zijn op Gods gramschap over onze zonden (zelfs niet aan 
het kruis), dat het geloof Hem niet voortdurend zou hebben voorge-
houden wat voor een aangenaam offer Hij aan zijn Vader bracht en 
wat voor een heerlijk loon Hij zou teweegbrengen voor God, voor 
zichzelf en voor zijn uitverkorenen. Het lijden zou wel zeer zwaar zijn 
maar toch ook maar een korte tijd duren. Het kan niet anders of die 
gedachte heeft aan zijn zeer gekwelde ziel een niet te geringschatten 
verlichting gegeven. […] En wat nog meer is: op hetzelfde ogenblik 
waarop Jezus klaagde dat Hij verlaten was, hield Hij zichzelf voor dat 
God zijn sterke God was, zijn Verbondsgod. Hij was er zeker van dat 
Hij door deze kracht Gods zou worden ondersteund en dat alle belof-
ten van het verbond voor Hemzelf en voor de zijnen ‘ja en amen’ zou-
den zijn.333

Hoewel Christus de toorn van God heeft gedragen, sloot dat niet de gunst 
van God voor Hem uit: “Buiten kijf staat dat Christus vanwege zijn allervol-
maaktste heiligheid altijd zeer aangenaam voor God de Vader is geweest en 
door Hem bemind. Dat Gods liefde jegens Christus zou zijn weggenomen 
omdat Christus vrijwillig de zonden op zich heeft genomen, is onwaar. 
Integendeel, nooit heeft Hij meer de Vader behaagd dan toen Hij Hem 
gehoorzaam is geweest tot in de dood, ja de dood van het kruis. Dat is 
immers die buitengewone, onvergelijkelijke en bijna ongelooflijke  
gehoorzaamheid die de Vader heeft beloond met een daarbij passende 
beloning van onmetelijke heerlijkheid.”334

De gedachte dat Christus bepaald dezelfde straf zou hebben moeten 
ondergaan als de verdoemden in de hel, vindt Witsius daarom onaan-
vaardbaar.335 Hij zet uitvoerig uiteen dat in meerdere opzichten het lijden 
van Christus anders is dan de straf in de hel. Tenminste drie zaken onder-
scheiden het lijden van Christus van dat der verdoemden: de vlekkeloze 
heiligheid van Christus, het verbond tussen Hem en de Vader en de waar-
digheid van zijn goddelijke persoon.336 Er is daarom een groot onder-
scheid tussen de straf aan Christus en aan de verdoemden. Hoewel 
Witsius het woord satispassio niet gebruikt, hanteert hij evenals Burgess 
het onderscheid tussen satisfactio en satispassio:

333   Witsius, Animadversiones, 40–42.
334   Ibid., 42–43. Vgl. Witsius, DOF, 2.6.36 (p. 196–197).
335   Witsius, Animadversiones, 50: “Non fuit necesse Christum easdem determinate poe-

nas subire quas luent damnandi.”
336   Ibid., 51.
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De goddelozen worden gedwongen morrend, knarsetandend en 
razend met een duivelse dolheid tegen Gods rechtvaardigheid, de hun 
opgelegde straffen te ondergaan. Die straffen zullen nog des te zwaar-
der zijn als ze zichzelf ellendig vermoeien door ertegen te vechten; de 
worm van hun geweten dat hen onophoudelijk van hun misdaden 
overtuigt, knaagt zonder te sterven. Christus daarentegen heeft zijn 
lijden (hoe zwaar het ook was) vrijwillig ondergaan vanuit allerheilig-
ste liefde tot de eer van God. Hij heeft de beker die voor Hem was 
volgeschonken en gemengd, gedronken met stille onderwerping aan 
de wil van zijn Vader. Omdat Hij wist dat niets Hem overkwam van-
wege eigen zonden heeft Hij de gerustheid van een kalm geweten 
genoten. De hardheid van de onbuigzame wet en het definitieve von-
nis van een onverbiddelijke Rechter waardoor zij tot onontkoombare 
en eeuwige kwellingen veroordeeld zijn en die hen onophoudelijk 
voor ogen zweven, vermeerderen bij de zondaren nog eens te meer de 
onzalige verschrikking van de pijnigingen, door hun afschuwelijke 
wanhoop. Maar het onbuigzame en vaststaande geloof van Christus 
stelde zich voortdurend de zeer vaste beloften van de Vader voor ogen, 
namelijk het oneindige gewicht van de eeuwige heerlijkheid, en dat 
het wel zeer zware maar toch korte lijden spoedig zou volgen. Dit gaf 
zijn ziel de kracht dit lijden vastberaden te dragen, omdat Hij ook in 
de allerhevigste strijd zeker was van de gloed der overwinning.337

Christus heeft niet de accidentele zaken geleden die kenmerkend zijn 
voor de verdoemden in de hel, zoals de wanhoop, de haat jegens God en 
de godslasteringen. Die zaken komen erbij vanwege de verdorvenheid 
van deze mensen; maar Christus kon die niet ondergaan.338 

Veelzeggend is dat Witsius in de tweede editie van de Animadversiones 
een passage over John Owen toevoegt.339 Hij geeft aan dat Owen van 
mening is dat Christus dezelfde straf (idem) heeft ondergaan die de ver-

337   Ibid., 51–52. Zie ook Witsius, Disputatio de justitia Christi, 16 (§ 21): “… Patrem coele-
stem in ipsa illa derelictione ultima (cum ad ignem divinae in peccata, quae portabat, 
excandescentiae velut torqueretur vivus) ‘Deum suum’ publice professus.” Voor de 
mening van Burgess, zie Burgess, Doctrine of Justification, 2:86 (citaat in noot 282).

338   Witsius, Disputatio de satisfactione, § 11: “Et sane Christus passus est quidquid male-
dictionis, doloris et mortis Deus peccatoribus minatus fuerat et quantum omnibus 
patiendum erat: eam enim extremam poenam subiit, quae aeterna est reprobris, et 
quidquid illa dolor habet, si inordinationem desperationis, odii divini et blasphemia-
rum excipias, quae ad poenas impiorum per eorum corruptionem accedit, sed quae 
Christo patienti convenire non potuit.”

339   Witsius, “Animadversiones 1700”, 779.
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doemden in eigen persoon moeten dragen, en verwijst daarbij naar diens 
prolegomena op de verklaring van de Hebreeënbrief.340 In het gedeelte 
waarnaar Witsius verwijst, zegt Owen niet expliciet dat Christus heeft 
geleden wat de verdoemden moeten ondergaan, maar betoogt hij (slechts) 
dat Christus het idem heeft geleden. Maar die opvatting impliceert blijk-
baar volgens Witsius de onaanvaardbare opvatting dat Christus als een 
verdoemde heeft geleden.341 Witsius stelt daartegenover dat in het lijden 
van de Zaligmaker sprake was van een gelijkwaardige losprijs (equivalens 
lytron).342 

Deze toegevoegde passage over Owen is niet onopgemerkt gebleven. 
Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van de Animadversiones in 
1754 verschijnt er in de Boekzaal der geleerde Waerelt een bespreking, 
waarin expliciete aandacht aan het verschil wordt gegeven: “Zie hier twee 
grote Mannen; […] buiten twyfel beide in den grondt regtzinnige en 
eensgezinde over het gewigtig stuk van de voldoeninge, beide door een 
en dezelfde voldoeninge zalig geworden, en nu by Christus, maar nogtans 
enigszins verschillende omtrent het tantundem of idem. Hier uit is veel te 
leren.”343

7.8.3. Witsius over epieikeia en proportionaliteit
In § 5.6.2. is vermeld dat voor veel gereformeerden de epieikeia het alter-
natief is voor de abrogatio van de socinianen en de dispensatio van Gro-
tius. God handhaaft de wet, maar interpreteert deze met een zekere 
welwillendheid (epieikeia). God handhaaft zijn wet, maar staat niettemin 
als rector toe dat een borg de straf plaatsvervangend ondergaat. Deze epi-
eikeia plaatst Witsius tegenover de abrogatio, derogatio, obrogatio of 
novatio van de wet. Geen van die zaken is aan de orde, want de wet wordt 
niet veranderd; er is slechts een “uytlegginge nae billickheyt”.344 

In de vraag naar de proportionaliteit van de straf die Christus heeft onder-
gaan, brengt Witsius de epieikeia opnieuw ter sprake. Volgens Witsius zijn 

340   Owen, Works, 19:124–132. 
341   Elders spreekt Owen zich wel uit, ibid., 12:495: “—forsaken, I say, not by the disjunc-

tion of his personal union, but as to the communication of effects of love and favour; 
which is the desertion that the damned lie under in hell.” Christus onderging “the 
pains of hell”, ibid., 20:229. Anderzijds heeft Christus niet de gewetenskwelling 
ondergaan die de verdoemden tot in eeuwigheid voelen; die kon Christus niet onder-
gaan, ibid., 12:492.

342   Witsius, Animadversiones, 53.
343   Boekzaal, 79:398.
344   Witsius, DOF, 172 (2.5.6); hier geciteerd uit de Nederlandse vertaling Witsius, Ver-

bonden Gods. Vgl. noot 314 in hoofdstuk 5. 
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sommige dingen wel in algemene zin in de wet vastgelegd, maar blijft de 
meer concrete invulling onbenoemd en voor tweeërlei interpretatie vat-
baar. En juist de mogelijkheid tot nadere interpretatie maakt de voldoe-
ning door Christus mogelijk:

De wet leert dat de toegang tot het eeuwige leven voor niemand open-
staat behalve als er een absolute gerechtigheid is die in alle opzichten 
volmaakt is. Evenzo, dat elke zondaar de straf van de dood moet vol-
doen en dat de heerschappij van deze dood eeuwig is. Maar niet 
bepaald is (dubium est) of het nodig zou zijn dat de zondaar in eigen 
persoon de verschuldigde straf voldoet, of dat hij die ook kan voldoen 
in de persoon van een borg. Eveneens is het niet bepaald (dubium est), 
of degene die zal voldoen dat tot in het oneindige moet doen in opzicht 
van duur, of dat hij die zou kunnen voldoen als hij de heerschappij van 
de dood zou vernietigen door de genoegzame waarde en waardigheid 
van degene die voldoet en zo de dood zou verslinden tot overwinning. 
[…] De epieikeia […] laat de laatstgenoemde zaken toe. […] Zo wordt 
er dus gecorrigeerd wat aan de wet ontbrak door de algemeenheid 
daarvan.345

De wijze waarop de wet wordt geïnterpreteerd, mag uiteraard niet wille-
keurig zijn. Maatgevend is de bedoeling en het oogmerk van de wetgever. 
Het zijn de woorden van de wet die een bepaalde ruimte toelaten, aange-
zien woorden hun beperktheid hebben. Wat bepalend is, is de intentie 
van de wetgever.346 

Ook in de Animadversiones brengt Witsius het belang van de epieikeia 
ter sprake: “Ikzelf echter belijd dat ik met die theologen instem die geloven 
dat de Vader weliswaar van de Zoon een voldoende rantsoen heeft geëist 
dat ook in waarde overeenstemde met de schending van Zijn Majesteit; 
maar dan toch zo, dat niet alle welwillendheid (epieikeia) weg was.”347

De indruk zou kunnen ontstaan dat Witsius hier feitelijk hetzelfde 
zegt als Baxter. Baxter stelt immers dat de genoegdoening niet aan de wet 
geschiedt maar aan de wetgever. De intentie van de wetgever is bij Baxter 
bepalend voor zijn visie op de satsisfactie.348 Toch is er wel degelijk ver-
schil tussen Baxter en Witsius. Baxter bekritiseert de gedachte dat er een 

345   Witsius, DOF, 172 (2.5.6).
346   Ibid., 172–173 (2.5.6): “Sic ergo corrigitur quod legi, propter universitatem, deerat: 

non quantum ad intentionem Legislatoris Dei attinet, quae prorsus invariabilis est, et 
semper perfectissima: sed quantum ad expressam verborum formulam.”

347   Witsius, Animadversiones, 51.
348   Zie de verwijzingen in noot 187.
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interpretatie van de wet kat’epieikeian plaatsvindt.349 In plaats daarvan 
kiest hij voor de dispensatie van de wet der werken. Daniel Williams stelt 
eveneens dat God besloten heeft, dankzij de voldoening van Christus, 
dispensatie van de dreiging van de wet der werken te verlenen aan iedere 
zondaar die gelooft en zich bekeert.350 Maar Witsius wijst de gedachte van 
dispensatie af.351 Het verbond der genade is niet de afschaffing van het 
werkverbond, maar de bevestiging ervan, aangezien de middelaar alle 
voorwaarden van het werkverbond heeft vervuld en daaraan voldoening 
heeft bewerkstelligd.352 

Er is dus op dit punt verschil tussen Witsius enerzijds, en Baxter en 
Williams anderzijds, al is het verschil met Baxter beduidend groter dan 
met Williams.353 In ieder geval heeft Witsius in de Animadversiones (al of 
niet terecht) Williams’ mening zo geïnterpreteerd dat Christus “op Zich 
heeft genomen datgene voor de uitverkorenen te zullen doen wat hun 
anders zelf te doen stond”.354

7.9. Samenvatting en conclusies
7.9.1. Samenvatting
Tegenover het socinianisme verdedigen alle gereformeerde theologen dat 
de dood van Christus als een straf moet worden aangemerkt (hoofdstuk 
6). Maar hoe zwaar moest Hij worden gestraft? Die vraag raakt de relatie 
tussen straf, rechtvaardigheid en proportie. In dit hoofdstuk wordt duide-
lijk dat er in het debat met het socinianisme verschillende visies zijn op 
de genoemde relatie, en dat die verschillen doorwerken in de antinomi-
aanse controverse.

De meeste gereformeerden stellen dat de mate van de aan Christus 
voltrokken straf identiek is aan wat er in de wet werd gedreigd. Hij heeft 
dus de eeuwige dood ondergaan. De socinianen, Grotius, Baxter en Wil-
liams ontkennen dat. Volgens hen heeft God de bedreiging van de eeu-
wige dood gedispenseerd, waardoor Christus niet die straf heeft hoeven 
te ondergaan; de socinianen stellen dat Christus in het geheel geen straf 
heeft ondergaan. Grotius, Baxter en Williams menen dat Hij zoveel heeft 

349   Zie bij noot 194.
350   Williams, “Man Made Righteous”, 4:16.
351   Witsius, Oeffeningen, 1:479 (1.25.6); Witsius, In Symbolum et in Orationem, 1:477 

(1.25.6): “Nulla est condemnatio iis qui sunt in Christo Jesu: non […] quod peccatum 
illud per aliquam Dei dispensationem solutum sit actuali obligatione ad poenam.”

352   Witsius, DOF, 126 (1.ix.23).
353   Williams verwijst instemmend naar de pagina waar Essenius de epieikeia verdedigt, 

Essenius, Triumphus crucis, 340; Williams, “Answer to Humphrey”, 4:292.
354   Witsius, Animadversiones, 175.
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moeten lijden als genoegzaam was om de doeleinden van Gods wereld-
bestuur (waaronder de handhaving van zijn gouvernementele rechtvaar-
digheid) te bevestigen. Zij stellen daarmee dat de mate van de straf 
bepaald wordt door het bereikte effect. Evenals het recht om te straffen 
wordt de proportionaliteit van de straf dus in hun optiek niet retributief 
maar consequentialistisch bepaald.

Er zijn echter twee vormen van proportionaliteit, die corresponderen 
met twee vormen van rechtvaardigheid: aritmetische proportie (beho-
rend bij commutatieve rechtvaardigheid) en geometrische proportie 
(behorend bij distributieve rechtvaardigheid). Van de eerste is sprake in 
het privaatrecht, van het tweede in het publiekrecht. De socinianen stel-
len dat God straft als dominus, dus privaatrechtelijk; hun tegenstanders 
echter stellen dat God als rector straft, dus publiekrechtelijk. In het pri-
vaatrecht sluiten vergeving en voldoening elkaar uit, in het publiekrecht 
echter niet.

In de geometische proportie weegt bovendien de waardigheid mee 
van de persoon tegen wie gezondigd wordt of die straf ondergaat. Veel 
gereformeerde theologen expliciteren daarmee twee zaken. Ten eerste 
stellen zij dat een eeuwige straf op een eindige zonde daardoor gerecht-
vaardigd is: het object van de zonde (God) maakt een eeuwige straf nood-
zakelijk. Ten tweede stellen zij dat de waardigheid van Christus’ persoon 
een oneindige waarde aan zijn eindige lijden geeft. Christus heeft plaats-
vervangend de eeuwige dood moeten ondergaan (omdat God zijn bedrei-
ging bij de wet moest uitvoeren, zie hoofdstuk 5), maar deze ook in een 
beperkte tijd kunnen ondergaan omdat Hij als God-mens een oneindige 
waarde aan zijn offer heeft verleend.

Grotius, Baxter en Williams ontkennen dat Christus de eeuwige dood 
moest of kon ondergaan. Hij behoefde dit niet te doen, omdat immers de 
bedreiging van de wet was gedispenseerd. Hij kon dat ook niet onder-
gaan, omdat wanhoop, een beschuldigend geweten en haat tegen God 
deel uitmaken van de eeuwige dood. In hun optiek was de straf van 
Christus niet hetzelfde (idem) als wat de wet dreigde, maar van gelijke 
waarde (tantundem). Dat er gelijkwaardigheid is, is dankzij het feit dat 
God iets anders dan de eigenlijke, door de wet geëiste straf aanvaardt als 
genoegdoening, terwijl Hij dat had mogen weigeren (satisfactio est solutio 
recusabilis).

Over het verschil tussen solutio eiusdem en tantidem ontstaat rond 
1650 een discussie tussen Owen en Baxter. Volgens Baxter impliceert 
Owens visie dat deze de voldoening interpreteert als een privaatrechte-
lijke betaling volgens aritmetische proportie. Owen bestrijdt dat, en 
betoogt dat hij een retributieve rechtvaardiging van de strafmaat volgens 
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geometrische proportie wil handhaven tegenover de consequentialisti-
sche rechtvaardiging van Baxter.

De discussie over straf, rechtvaardigheid en proportionaliteit is 
nadrukkelijk aanwezig in de antinomiaanse controverse. De antinomia-
nen handhaven een retributieve straftheorie, maar duiden de dood van 
Christus als financiële betaling, dus in termen van commutatieve recht-
vaardigheid en aritmetische proportie. De notie van God als rector wijzen 
zij af. De neonomianen pleiten voor distributieve rechtvaardigheid en 
geometrische proportie, maar tegelijk ook voor een consequentialistische 
rechtvaardiging van de strafmaat.

Witsius poogt te bemiddelen door te pleiten voor een retributieve 
straftheorie volgens distributieve rechtvaardigheid. Opnieuw zet hij het 
concept van epieikeia in, ditmaal om de verschillen te verklaren tussen 
Christus’ lijden aan het kruis en het lijden van de verdoemden in de hel. 
De middelaar heeft intensive, niet extensive de eeuwige dood ondergaan, 
zonder de accidentele zondige kenmerken. Hoewel hij met Owen diens 
retributieve strafrechtvaardiging deelt, neemt Witsius afstand van som-
mige (in zijn ogen) te harde uitspraken die Owen en de antinomianen 
hebben gedaan.

7.9.2. Conclusies
Op grond van de uitkomsten van het onderzoek in dit hoofdstuk kunnen 
de volgende conclusies worden getrokken.
1. De meest in het oog springende vaststelling is dat de onderscheidin-

gen van distributieve en commutatieve rechtvaardigheid, en van geo-
metrische en aritmetische proportie zowel in het sociniaanse als in het 
antinomiaanse debat een essentiële rol spelen. De onderscheiding tus-
sen God als dominus of als rector, door Grotius met nadruk in hoofd-
stuk 2 van zijn De Satisfactione ingebracht in het debat over de 
voldoening, introduceert het onderscheid tussen privaatrecht en 
publiekrecht. Beide vormen van recht hebben hun eigen rechtvaardig-
heid en proportie (zie tabel 7.1.). De sociniaanse tegenwerping dat 
Christus niet de eeuwige dood heeft kunnen ondergaan, wordt door 
veel gereformeerde theologen gerepliceerd door te stellen dat Hij wel-
iswaar niet volgens aritmetische maar wel volgens geometrische pro-
portie aan de gedreigde straf heeft voldaan. De vraag of men bereid is 
deze onderscheiding wel of niet te integreren in de voldoeningsleer, 
legt de verbinding tussen de sociniaanse en de antinomiaanse debat-
ten. 

2. De tweede conclusie is dat de wetshandhaving (hoofdstuk 5) een cru-
ciale rol speelt in het vraagstuk naar de strafmaat die Christus moest 
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ondergaan. De dispensatie of abrogatie van de wet, voorgestaan door 
de socinianen en de neonomianen, impliceert dat er geen proportie 
behoeft te zijn tussen zonde en straf. De dispensatie van de wet houdt 
immers precies dit in, dat de straf in de bedreiging niet gelijk is aan de 
straf in de uitvoering. Als er daarentegen wel sprake is van wetshand-
having, moet de mate van de straf die aan de borg wordt voltrokken, 
gelijk zijn aan de mate van straf die proportioneel is aan de zonden die 
Hem zijn toegerekend. De waardigheid van de persoon speelt dus een 
grote rol in de waarde van het offer van Christus, maar vanwege de 
wetshandhaving kan toch de strafmaat daardoor niet worden verlaagd 
(zoals door veel rooms-katholieke theologen wordt voorgestaan).

 De discussie over de proportionaliteit tussen zonde en straf, zoals in 
dit hoofdstuk aan de orde gesteld, blijkt zodoende geheel in lijn met de 
uitkomsten van de vorige hoofdstukken. In hoofdstuk 4 is gebleken 
dat volgens de meeste gereformeerden niet slechts de gevolgen van de 
zonden maar de zonden zelf aan Christus zijn toegerekend. Nu blijkt 
dat dit ook kan worden geformuleerd als de opvatting dat de straf van 
Christus proportioneel is met de zonden der gelovigen. Toerekening 
en (geometrische) proportionaliteit zijn dus concepten die elkaar 
wederzijds veronderstellen.

3. De derde conclusie is dat de consequentialistische visie van Grotius 
wordt bevestigd door de analyse van zijn opvatting over de rechtvaar-
digheid van de strafmaat. Grotius bepleit niet alleen dat de rechtvaar-
diging van strafuitoefening op grond van de gevolgen van die 
strafuitoefening wordt beslist, maar eveneens dat de vraag of een 
bepaalde mate van straf rechtvaardig is, met behulp van consequenti-
alistische overwegingen wordt beantwoord. Niet alleen of er wordt 
gestraft maar ook hoe zwaar er wordt gestraft, wordt in Grotius’ optiek 
bepaald door consequentialistische overwegingen. De bewering van 
Garry Williams dat Grotius een retributieve straftheorie zou voor-
staan, wordt door de analyse in dit hoofdstuk ontkracht.

4. Een vierde conclusie betreft de discussie tussen Owen en Baxter over 
het karakter van de voldoening: is het een solutio eiusdem of een solu-
tio tantidem? Geen van hen stelt dat Christus dezelfde straf moest 
ondergaan als die zondaren verschuldigd zijn, aangezien de persoon 
die de straf ondergaat, de extensiteit van de straf beïnvloedt. Volgens 
Owen heeft Christus niet dezelfde straf geleden die zondaren onder-
gaan, maar aan dezelfde wet voldaan waaraan zij schuldig waren. Hij 
kiest voor solutio eiusdem, waarbij debiti kan worden aangevuld: 
Christus heeft betaald hetgeen volgens de wet verschuldigd was. Maar 
volgens Baxter heeft Christus aan een andere wet voldaan. Hij kiest 
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daarom voor solutio tantidem [debiti], omdat Christus juist niet heeft 
voldaan wat volgens de wet verschuldigd was, maar iets anders dat 
daaraan gelijkwaardig is. Niet de straf maar de wet is dus het referen-
tiepunt voor de vraag naar het karakter en de mate van de voldoening. 

5. Eerdere secundaire studies hebben het belang niet ingezien van het 
onderscheid tussen geometrische en aritmetische proportie. Sommi-
gen (zoals Kendall, Clifford en Boersma) verwijten ten onrechte aan 
Owen een “commercialistische” interpretatie, daarmee suggererend 
dat hij een aritmetische proportie zou voorstaan. Anderen (zoals 
Trueman en Garry Williams) wijzen weliswaar die suggestie af, maar 
hebben niet duidelijk gemaakt dat het geschilpunt tussen Owen en 
Baxter volgens Baxter ging over het type van proportionaliteit (arit-
metisch of geometrisch) maar volgens Owen over het type van straf-
rechtvaardiging (retributief of consequentialistisch). 

 Ook in de debatten tussen neonomianen en antinomianen spelen 
beide facetten door elkaar. De neonomianen verdedigen dezelfde 
positie als Baxter, de antinomianen pleiten voor een retributieve 
opvatting, maar volgens aritmetische proportie. Dit leidt tot de vijfde 
conclusie:

6. De laatste conclusie betreft het antinomianisme. De antinomiaanse 
positie wordt het meest inzichtelijk als ze wordt gezien als de opvat-
ting dat de voldoening door Christus volgens privaatrechterlijke con-
cepten moet worden geduid, dus als een financiële betaling volgens 
commutatieve rechtvaardigheid en aritmetische proportie. 

 In het antinomianisme functioneert het onderscheid tussen ius domini 
en ius rectoris niet. Er is een sterke neiging God alleen als dominus te 
beschouwen. Soms (bijvoorbeeld bij Chauncy) wordt de gedachte dat 
God rector is, expliciet afgewezen. De antinomianen hebben een voor-
liefde voor theologen van voor de confrontatie met het socinianisme. 
Dat is niet verwonderlijk, omdat daar de grotiaanse onderscheiding 
tussen rector en dominus uiteraard niet voorkomt.

 Diverse verwijten die in de loop der tijd tegen de gereformeerde 
opvatting van de toerekening zijn ingebracht, zijn zodoende door de 
antinomianen moeilijk te weerleggen. Men kan hier denken aan de 
vraag of voldoening en vergeving kunnen samengaan; of Christus de 
eeuwige dood heeft kunnen lijden; of de waardigheid van de persoon 
de waarde van het lijden bepaalt, en naar de betekenis van de twee-
naturenleer voor de voldoening. 

De uitkomsten van het onderzoek in dit hoofdstuk onderstrepen de con-
clusie die reeds in hoofdstuk 4 werd gemaakt: het antinomianisme wordt 



-  442  -

het meest inzichtelijk door het als een zelfstandige positie te zien, die niet 
alleen van het neonomianisme dient te worden onderscheiden, maar ook 
van de opvatting die door de meeste gereformeerde theologen wordt 
gehuldigd en als de mainstream gereformeerde visie kan worden aange-
merkt. De gedachte dat de antinomianen zich slechts in de wijze van 
bewoording van de meeste gereformeerde theologen onderscheiden 
maar op conceptueel niveau hetzelfde standpunt hebben, blijkt niet cor-
rect te zijn. Integendeel, de antinomianen gebruiken dezelfde woorden 
(persoonsverwisseling, toerekening van de zonden zelf, straf, vergeving) 
maar op conceptueel niveau geven ze daaraan consequent en coherent 
een andere invulling. 
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HOOFDSTUK 8 
Synthese en relevantie

Het doel van dit onderzoek is een conceptuele analyse te geven van de 
Engelse antinomiaanse controverse (1690-1700) over de toerekening van 
de zonden aan Christus, in het licht van voorafgaande dogmahistorische 
ontwikkelingen en met bijzondere aandacht voor Herman Witsius’ Ani-
madversiones Irenicae (1696). In dit laatste hoofdstuk vindt een synthese 
plaats van het onderzoek en worden enkele zaken genoemd waarvoor dit 
dogmahistorische onderzoek relevant kan zijn.

De synthese is in drie onderdelen verdeeld. Ten eerste wordt aandacht 
gegeven aan het concept van de toerekening (§ 8.1.). Daarna worden de 
relaties tussen socinianisme, arminianisme, neonomianisme en antinomi-
anisme in kaart gebracht (§ 8.2.). Als derde richt zich de aandacht op de 
positie van Witsius en zijn bemiddelingspoging in het antinomiaanse con-
flict (§ 8.3.). De relevantie van dit onderzoek betreft zowel de wetenschap 
van de geschiedschrijving (§ 8.4.) als de systematische theologie (§ 8.5.). 

8.1. Synthese: Toerekening
Gezien de belangrijke betekenis ervan in de derde antinomiaanse contro-
verse staat in dit onderzoek het concept van de toerekening (imputatio) 
centraal. Daarbij is zowel de toerekening van Adams zonde aan zijn nage-
slacht buiten beschouwing gelaten, alsook de toerekening van de gerech-
tigheid van Christus aan de gelovigen. De focus ligt op de toerekening 
van de zonden aan Christus, en, in aansluiting daarbij, op de niet-toere-
kening (vergeving) van de zonden aan de zondaar zelf. Voor de concep-
tuele betekenis van dit begrip maakt het niet uit dat de analyse tot het 
leerstuk van de voldoening beperkt blijft; de verschillen gaan slechts over 
wat er wordt toegerekend, niet over wat toerekening is.1

8.1.1. Imputatio als terminus technicus
In hoofdstuk 3 en 4 vindt een diachroon en synchroon onderzoek plaats 
naar de betekenis die vanaf de Reformatie tot aan het einde van de zeven-

1   Baxter, Justifying Righteousness, 45: “Note that it is ordinarily agreed by Protestants, that 
Christs Righteousness is imputed to us in the same sence as our sins are said to be 
imputed to him.” Een omschrijving van wat toerekening is (los van wat er wordt toege-
rekend) is o.a. te vinden bij Ball, Covenant of Grace, 60–62; Chewney, Anti-Socinianism, 
29; Voetius, Selectae Disputationes, 5:279; Owen, Works, 5:165–166.
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tiende eeuw, voornamelijk in de gereformeerde traditie, aan de toereke-
ning wordt gegeven. Het wordt dan duidelijk dat de toerekening 
gaandeweg tot een terminus technicus wordt. De vraag die vooral van 
betekenis is, betreft de relatie tussen reputatio en imputatio. De aanvanke-
lijke opvatting (gehuldigd door Luthers voorgangers en tijdgenoten, en 
waarschijnlijk ook door hemzelf) is dat imputatio wordt gebruikt in 
malam partem, reputatio daarentegen in bonam partem (§ 3.2.). Hierin 
komt verandering door de bewering van Erasmus (1516) dat imputare de 
aanduiding is voor de juridische handeling waarmee een schuldeiser een 
schuld als betaald aanvaardt (acceptum fert), alhoewel er geen feitelijke 
betaling heeft plaatsgevonden. Erasmus identificeert imputare zodoende 
met de acceptilatio. Het verschil tussen reputatio en imputatio bestaat vol-
gens hem hierin, dat reputatio een oordeel is dat wel met de werkelijkheid 
overeenstemt, terwijl imputatio dat juist niet is (§ 3.3.).

Veel protestantse theologen nemen deze laatste gedachte van Erasmus 
over en incorporeren in hun definitie van de imputatio het gegeven dat 
Gods oordeel niet met de werkelijkheid overeenstemt. Zij ontwaren daar-
mee in de definitie van de toerekening een extra argument om het gena-
dekarakter van de rechtvaardiging te onderstrepen: God erkent dat de 
schuld van de zondaar is betaald zonder dat deze daarvoor ook maar 
enige betaling heeft gedaan. Er zijn echter slechts weinig theologen die de 
imputatio aan de acceptilatio gelijkstellen. Er vindt immers in hun over-
tuiging wel degelijk een betaling plaats, namelijk in het offer van Christus 
(§ 3.3.3-4.).

Bijna alle gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw nemen 
afscheid van de erasmiaanse duiding van de toerekening (§ 3.6.). Dit 
komt voornamelijk door twee zaken: ten eerste weegt de rooms-katho-
lieke kritiek zwaar dat Gods oordeel naar waarheid is, en dat dus de impu-
tatio niet met de reputatio in strijd kan zijn. Ten tweede sluiten vanaf het 
einde van de zestiende eeuw de socinianen en de arminianen aan bij de 
door gereformeerde theologen gebruikte definiëring van imputatio, om 
hun eigen positie te beargumenten. De socinianen stellen dat er geen 
enkele noodzaak meer is om te spreken over een plaatsvervangende vol-
doening door Christus, indien God kan erkennen dat een schuld is 
betaald ook indien er geen betaling heeft plaatsgevonden (§ 3.4.). De 
arminianen stellen dat de gebruikelijke omschrijving van de toerekening 
ruimte geeft om te stellen dat God met een onvolledige betaling genoegen 
neemt: in Gods genadige schatting (gratiosa aestimatio) rekent Hij het 
onvolmaakte geloof van de gelovigen aan hen toe alsof het de volmaakte 
vervulling van de wet is (§ 3.5.). 
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Door deze twee tegenkrachten verandert de technische betekenis van 
imputatio in de zeventiende eeuw. Neonomianen, antinomianen en 
mainstream gereformeerde theologen benadrukken allen, ieder op eigen 
wijze, de opvatting dat Gods oordeel in overeenstemming met de waar-
heid is, dus dat er geen tegenstelling kan bestaan tussen imputatio en 
reputatio (§ 4.3.). Met dit accent bestrijden zij de sociniaanse en armini-
aanse posities en onderstrepen zij dat er voldoening moet plaatsvinden 
voordat God de zondaar kan vrijspreken. 

Gevolg van deze andere positiekeuze is wel dat de conceptuele invulling 
die de gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw aan imputatio 
geven, grondig verschilt van die van de zestiende-eeuwse theologen. Er is 
waarschijnlijk geen theologisch concept binnen de gereformeerde traditie 
dat gaandeweg de zestiende en zeventiende eeuw zulke grote wijzigingen 
heeft ondergaan, als het concept van de toerekening. Vanuit dogmahisto-
risch oogpunt is het daarom onmisbaar om helder zicht te hebben op deze 
diachrone veranderingen, niet alleen om de antinomiaanse discussies over 
de voldoening en de rechtvaardiging te kunnen verklaren, maar ook om de 
debatten met het socinianisme en het arminianisme te kunnen analyseren.

8.1.2. Mededeling, beoordeling en bejegening
Het blijkt mogelijk de diverse opvattingen binnen de gereformeerde tra-
ditie over de betekenis van het begrip toerekening in een aantal posities 
onder te brengen. Drie daarvan worden in dit onderzoek aangeduid met 
de naam van een representatieve persoon; zodoende wordt er onder-
scheiden tussen de positie van Piscator, de positie van Wotton en de posi-
tie van Owen (§ 3.7.). In elke positie is er een bepaalde samenhang tussen 
de subbegrippen van mededeling, beoordeling en bejegening. De positie 
van Piscator is de meest voorkomende positie onder gereformeerde theo-
logen van de zestiende eeuw. De positie van Owen kan als de mainstream 
gereformeerde opvatting in de zeventiende eeuw worden beschouwd; de 
positie van Wotton treft men aan bij de neonomianen.

In de positie van Piscator vindt er geen mededeling plaats maar bestaat 
de toerekening uit beoordeling en bejegening: God beoordeelt Christus 
als degene die zelf, in eigen persoon, de zonden heeft begaan die Hem 
worden toegerekend, en straft Hem dan ook dienovereenkomstig. In de 
positie van Wotton en Owen vindt er daarentegen wel een mededeling 
plaats, op dusdanige wijze dat Gods beoordeling (reputatio) overeenkom-
stig de waarheid is. Beide laatstgenoemde posities onderscheiden zich 
hierin van elkaar, dat volgens Wotton niet de zonden zelf aan Christus 
worden toegerekend, maar slechts het gevolg, het effect of de consequen-
tie daarvan, namelijk de straf. Als de zonden zelf aan Christus zouden 
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worden toegerekend, zou de Middelaar in Wottons overtuiging intrinsiek 
tot een zondaar worden, wat hij een ontoelaatbare opvatting acht. Owen 
daarentegen stelt dat de zonden zelf aan Christus worden toegerekend, 
wat identiek is aan de mededeling van de schuld van de zonde. 

In de positie van Owen is het onderscheid van groot belang tussen de 
diverse aspecten van de zonde: hij differentieert tussen het daad-, schuld- 
en smetaspect van de zonde, waarbij de schuld bovendien wordt onder-
scheiden in potentiële en actuele schuld (§ 4.2.1.). De potentiële schuld is 
de strafwaardigheid van de zondige daad, die intrinsiek aan elke zonde 
verbonden is; de actuele schuld is het vonnis van de rechter tot de straf-
voltrekking. De toerekening van de zonde zelf aan Christus houdt voor 
Owen in dat alleen de actuele schuld aan Christus wordt meegedeeld en 
op Hem wordt overgedragen. Door het zondebegrip zodanig te specifice-
ren, beoogt Owen twee zaken te combineren: enerzijds wordt de zonde 
zelf aan Christus toegerekend, anderzijds blijft wat aan Hem wordt mee-
gedeeld, extrinsiek. Op deze wijze kan, aldus Owen, de beschuldiging dat 
in de gereformeerde optiek Christus intrinsiek tot een zondaar zou zijn 
geworden, worden ontkend. 

Kenmerkend voor de antinomiaanse positie is dat men de differentia-
tie in het zondebegrip afwijst (§ 4.2.2.). De antinomianen stellen (evenals 
Owen) dat niet slechts de gevolgen der zonde aan Christus worden toege-
rekend, maar de zonden zelf. Voor hen betekent dit echter (anders dan 
voor Owen) dat niet slechts het aspect van de actuele schuld aan Christus 
wordt meegedeeld, maar alle aspecten van de zonde – dus ook het daad- 
en smetaspect worden in de toerekening op Hem overgedragen en niet 
alleen de actuele schuld maar ook de potentiële schuld. De toerekening 
van de zonde impliceert dan ook voor de antinomianen dat Christus wer-
kelijk tot een zondaar geworden is en dat de zondaar wiens zonden aan de 
borg zijn toegerekend, ophoudt zelf een zondaar te zijn. 

Het blijkt dat de antinomiaanse visie niet in een van de drie genoemde 
posities past en het beste als een zelfstandige, eigen positie kan worden 
aangemerkt (§ 4.6.2.). Uiteraard heeft de antinomiaanse positie enkele 
kenmerken gemeenschappelijk met de positie van Owen, maar dat legiti-
meert niet de stelling dat het antinomianisme daar dan dient te worden 
ondergebracht. De verschillen zijn dermate evident, dat het zicht op het 
antinomiaanse debat over de toerekening het meest bevorderd wordt 
door het antinomianisme als een zelfstandige positie, onderscheiden van 
de drie eerder genoemde, te beschouwen. 

In alle drie de posities van Piscator, Wotton en Owen is de overtuiging 
present dat de gedachte dient te worden verdedigd dat de zonde extrin-
siek moet blijven ten opzichte van Christus. Deze overtuiging vindt bij 
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Piscator uiting in de opvatting dat Christus slechts in de beoordeling een 
zondaar is, maar niet feitelijk door een mededeling van de zonde. In de 
visie van Wotton beoogt men de extrinsiciteit van de zonde te waarbor-
gen met de opvatting dat niet de zonden zelf maar slechts de gevolgen van 
de zonden aan Christus worden meegedeeld (§ 3.7.2. en § 4.2.3.). In de 
positie van Owen beoogt men dit aspect veilig te stellen door de medede-
ling te beperken tot het schuldaspect en niet tot de gehele zonde. In de 
antinomiaanse positie vindt men echter geen beschrijvingen hoe de toe-
gerekende zonde extrinsiek aan Christus blijft. De antinomiaanse positie 
is dan ook vatbaarder dan de andere posities voor de rooms-katholieke 
kritiek dat in de protestantse voldoeningsleer Christus als een inherente 
zondaar moet worden beschouwd.

 
8.1.3. Toerekening, straf en vergeving
Het concept van de toerekening speelt een uitermate belangrijke rol in de 
visies op straf en vergeving. Dat de voorstanders van de positie van Owen 
(en eveneens de antinomianen) niet tevreden zijn met de toerekening 
van de gevolgen der zonden alleen, maar de toerekening van de zonden 
zelf noodzakelijk achten, vloeit voort uit hun opvatting over straf. In hun 
optiek is straf slechts dan overdraagbaar indien de schuld van de zonde 
wordt meegedeeld. Straf verliest haar strafkarakter en wordt tot slechts 
lijden, als er geen schuld is. Het is, aldus de positie van Owen, niet alleen 
moreel gezien verwerpelijk een onschuldige te straffen, maar het is ook 
logisch bezien onmogelijk een onschuldige te straffen. Het lijden van 
Christus kan in deze zienswijze alleen dan als straf worden aangemerkt, 
als er eerst schuld aan Hem is meegedeeld (§ 4.2.1.). 

De voorstanders van de toerekening van alleen de gevolgen der zonde 
(de positie van Wotton) achten het daarentegen in bepaalde omstandig-
heden wel mogelijk en gerechtvaardigd onschuldigen te straffen. Zij stel-
len dat Christus als onschuldige is gestraft, en dat dit niet onrechtvaardig 
was omdat Hijzelf daarmee heeft ingestemd. 

Ook de visie op de vergeving wordt door de toerekening bepaald. 
Algemeen aanvaard is de gedachte dat vergeving bestaat in niet-toereke-
ning. In de positie van Wotton betekent dit dat zonden die worden verge-
ven, niet worden gestraft – vergeving komt neer op ongestraftheid 
(impunitas). Maar in de positie van Owen houdt vergeving in dat die zon-
den aan iemand anders (namelijk aan Christus) worden toegerekend en 
gestraft. In het eerste geval houdt vergeving in dat de zonden niet worden 
gestraft, in het tweede dat de zondaar niet wordt gestraft. 

Beide posities onderscheiden zich zodoende in de vraag of alle zon-
den moeten worden gestraft. In de positie van Owen is dat inderdaad het 
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geval: God handhaaft zijn wet, wat betekent dat Hij de gedreigde straf zal 
voltrekken indien de wet wordt overtreden. De dreiging van de dood op 
elke zonde (Gen. 2:16-17) zal dus ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
Maar de voorstanders van Wottons visie wijzen die mening af. Zij stellen 
dat God, dankzij het offer van Christus, besloten heeft tot dispensatie van 
de wet. Deze dispensatie houdt in dat, ingeval van wetsovertreding welis-
waar de dreiging van straf blijft bestaan, maar dat niettemin de straf niet 
wordt voltrokken indien de zondaar gelooft en zich bekeert.

De visie op de toerekening beïnvloedt vervolgens ook de opvatting 
over de strafmaat. In de positie van Owen is de plaatsvervangende straf 
proportioneel aan de straf die de zondaar zou ondergaan indien hij zelf 
de straf voor zijn eigen zonden zou dragen. Dit kan immers niet anders, 
aangezien het die bepaalde zonden zijn die aan de borg worden toegere-
kend. In de positie van Wotton is er geen sprake van een dergelijke pro-
portionaliteit, omdat er immers geen toerekening van de zonden zelf is. 
Daar wordt de strafmaat bepaald door consequentialistische overwegin-
gen: de omvang van de straf die de borg ondergaat, moet dusdanig zijn 
dat er (minimaal) hetzelfde effect bereikt wordt als wanneer de zondaar 
in eigen persoon zou worden gestraft (§ 7.6.4.). Hier staan een retribu-
tieve en een consequentialistische visie op de rechtvaardiging van de straf 
en op de vaststelling van de proportionaliteit van de straf tegenover 
elkaar.

De tegenstanders van de positie van Owen stellen dat er geen retribu-
tieve proportionaliteit kan zijn, aangezien Christus dan de eeuwige dood 
had moeten ondergaan (§ 7.4.). Zij gebruiken deze overweging om kri-
tiek te leveren op het kluster van wetshandhaving, toerekening, 
schuldoverdracht en retributieve proportionaliteit. De voorstanders van 
Owens positie repliceren door het concept epieikeia te introduceren. God 
interpreteert de wet met welwillendheid (epieikeia), waardoor het toege-
staan is dat een plaatsvervanger de straf ondergaat (§ 5.6.2.). De waardig-
heid van de persoon die wordt gestraft, bepaalt daarbij dusdanig de 
waarde van zijn offer, dat de tijdelijke straf die Christus onderging, toch 
proportioneel is aan de straf die de zondaren zelf voor eeuwig zouden 
hebben moeten ondergaan (§ 7.3.2.). De voorstanders van Wottons posi-
tie maken echter geen gebruik van het begrip epieikeia.

Zo blijkt dat de visie op de toerekening aanwijsbaar doorwerkt in de 
definitie van straf, de vraag betreffende de mogelijkheid van strafover-
dracht, het karakter van de vergeving en de proportionaliteit van de straf-
maat. In de positie van Wotton is er sprake van deze reeks: toerekening 
van de gevolgen der zonden alleen, vergeving als impunitas, dispensatie 
van de gedreigde strafuitvoering, consequentialistische proportionaliteit, 
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geen epieikeia. In de positie van Owen daarentegen geldt deze reeks: toe-
rekening van de zonden zelf, vergeving als gevolg van strafoverdracht, 
wetshandhaving door strafvoltrekking, retributieve proportionaliteit, wel 
epieikeia. 

Ook hier geldt dat het antinomianisme als een zelfstandige positie 
dient te worden aangemerkt. Doordat daarin toerekening wordt opgevat 
als de mededeling van alle aspecten van de zonde, is er geen ruimte voor 
epieikeia. Vergeving wordt niet gezien als niet-toerekening, maar als vol-
ledige vernietiging van de zonden (§ 6.5.4.). Op de overige punten stem-
men de antinomianen in met de positie van Owen.

In § 1.4.2. is het prima facie uitgangspunt gelanceerd dat de partici-
panten in de sociniaanse en antinomiaanse debatten beogen een coherent 
en samenhangend geheel in hun overtuiging te hebben. Dat uitgangspunt 
blijkt nu gelegitimeerd. Het is zinvol gebleken vier onderscheiden posi-
ties te omschrijven, die ieder een interne samenhang vertonen maar 
onderling over belangrijke vraagstukken verschillen. Eén van deze posi-
ties is het antinomianisme. De antinomiaanse visie op de toerekening van 
de zonden aan Christus is geen variant op de positie van Owen, maar 
manifesteert zich als een zelfstandige positie waarin andere invullingen 
worden gegeven aan de concepten van toerekening, mededeling, straf, 
vergeving en proportionaliteit.

 
8.2.  Synthese: Socinianisme, arminianisme, neonomianisme en  

antinomianisme
In deze studie is vaak gesproken over socinianisme, arminianisme, neono-
mianisme en antinomianisme. Deze -ismen zijn geen losstaande groothe-
den, maar zijn op complexe wijze met elkaar verbonden. Geen van deze 
benamingen kan overigens gelden als een apriori, nauwkeurig omschreven 
aanduiding voor een bepaalde systematische positie (zie § 1.4.3.). Niette-
min zijn het allemaal historische benamingen die door de participanten in 
de debatten al of niet als onderling gerelateerd worden gezien. 

In deze paragraaf komen de diverse posities ter sprake die door de 
verschillende theologen worden ingenomen; ook wordt besproken 
waarom het nodig is de derde antinomiaanse controverse te plaatsen in 
de bredere context van de debatten met socinianisme en arminianisme. 

8.2.1. Socinus, Grotius en het antinomianisme
Het is in deze studie duidelijk geworden dat de derde antinomiaanse con-
troverse (1690-1700) over de toerekening niet te begrijpen valt zonder ken-
nis van de discussies die gedurende de ongeveer honderd jaar daarvoor 
(gerekend vanaf de publicatie van Socinus’ De Servatore in 1594) hebben 
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plaatsgevonden. Socinus zet de gereformeerde visie op de toerekening in 
als een geducht wapen om de noodzaak en feitelijkheid van Christus’ vol-
doening te bestrijden: als God in de toerekening onze schulden als betaald 
verklaart, is het niet nodig en niet mogelijk dat Christus ervoor moest vol-
doen. Ook zijn vragen over de wetshandhaving, de samenhang van straf en 
vergeving, de proportionaliteit tussen zonde en straf en de mogelijkheid 
van strafoverdracht dwingen de gereformeerde theologen ertoe veel onder-
delen van hun voldoeningsleer opnieuw te doordenken.

Grotius bestrijdt Socinus in De Satisfactione (1617) door het onder-
scheid tussen privaatrecht en publiekrecht te benadrukken (§ 5.4.). God 
straft niet als eigenaar (dominus) of als benadeelde partij (pars laesa) 
maar als regeerder (rector). De dood van Christus is geen schadevergoe-
ding maar een vergelding, geen strikte betaling maar een voldoening. De 
noodzaak van de strafvoltrekking is volgens Grotius de noodzaak van de 
rechtshandhaving: God is gehouden zijn recht als regeerder (ius rectoris) 
te handhaven, wat Hij doet door zijn Zoon plaatsvervangend te straffen. 
De gronddwaling van Socinus is, aldus Grotius, dat deze over schuld en 
vergeving spreekt in privaatrechtelijke termen.

In de gereformeerde theologie wordt deze respons van Grotius bijna 
universeel overgenomen: God straft niet als eigenaar maar als regeerder 
(§ 5.5.). De zonden moeten niet als een geldschuld maar als morele schuld 
worden opgevat. Vergeving en voldoening vormen in publiekrechtelijk 
opzicht geen tegenstelling (zoals wel het geval is een privaatrechtelijke 
benadering), zodat de vergeving der zonden het offer van Christus niet 
overbodig maakt.

Kenmerkend voor de antinomianen is dat zij de grotiaanse onder-
scheiding tussen privaat- en publiekrecht niet in hun eigen theologie 
hebben geïncorporeerd (§ 7.6.3.). Evenals bij de gereformeerde theologen 
van voor Grotius (op wie de antinomianen zich graag beroepen) maken 
de antinomianen veelvuldig gebruik van financiële metaforen om de vol-
doening door Christus te omschrijven. Sterker nog, zij wijzen de gedachte 
af dat God als rector moet worden aangemerkt. Dit maakt hen volgens 
hun tegenstanders onnodig vatbaar voor de sociniaanse kritiek op de 
gereformeerde voldoeningsleer.

De onderscheiding tussen privaatrecht en publiekrecht is een uiter-
mate belangrijke ontwikkeling in de rechtsgeschiedenis van het Westen.2 

2   Feenstra en Winkel, Vergelding en vergoeding, 1–2,65–68, verwijzend naar R.C. van 
Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaanderen van de XIe tot de XIVe eeuw 
(Brussel, 1954), 17-24; zie ook Broers, Geschiedenis van straf- en schadevergoedingsrecht, 
85–87.
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Grotius pleit ervoor het strafrecht als onderdeel van het publiekrecht te 
zien. Socinus (die zelf ook jurist is) wil straffen daarentegen als een pri-
vaatrechtelijke aangelegenheid beschouwen. De gereformeerde theo-
logen sluiten zich op dit punt niet aan bij Socinus en oudere gereformeerde 
theologen, maar gaan mee in de moderne ontwikkeling waarin publiek- 
en privaatrecht nadrukkelijk worden onderscheiden en het strafrecht tot 
het publiekrecht gerekend wordt. Sarah Mortimer stelt dat Socinus’ hete-
rodoxie een belangrijke impuls is geweest voor intellectuele ontwikkelin-
gen, doordat hij inzet op de natuurlijke rechten van individuen.3 Met 
meer recht valt echter te verdedigen dat juist de opponenten van het soci-
nianisme voor intellectuele ontwikkeling hebben gezorgd door de twee-
deling van privaat- en publiekrecht te aanvaarden en te hanteren. 

Er zijn echter nog twee aspecten in de opvattingen van Grotius die van 
belang zijn voor de antinomiaanse controverse. Grotius bepleit ten eerste, 
zoals gezegd, een consequentialistische rechtvaardiging van de strafvol-
trekking en van de strafmaat. Dit aspect wordt door veel gereformeerde 
theologen afgewezen maar door de neonomianen overgenomen. Dit 
blijkt in de discussie tussen Owen en Baxter over het karakter van Chris-
tus’ voldoening (§ 7.5.): voldeed Hij datgene wat de wet van de zondaar 
eist (solutio eiusdem) of iets dat daaraan gelijkwaardig is (solutio tanti-
dem)? Owen verdedigt het retributieve karakter van de strafvoltrekking 
en bestrijdt de consequentialistische duiding, terwijl Baxter het publiek-
rechtelijke karakter voorstaat en aan Owen, hoewel ten onrechte, een pri-
vaatrechtelijke duiding van Christus’ offer toeschrijft. Ongeveer dezelfde 
discussie speelt in de antinomiaanse controverse, maar dan met dit ver-
schil dat de antinomianen (anders dan Owen) wel een privaatrechtelijke 
interpretatie geven aan de genoegdoening door Christus (§ 7.6.). 

De gedachte die bij Clifford en Boersma is aan te treffen dat Owen een 
commercialistische visie op de voldoening heeft (§ 7.5.1.), houdt geen 
rekening met de onderscheiding tussen geometrische en aritmetische 
proportie. Zij suggereren dat Owen met de solutio eiusdem een aritmeti-
sche proportie voorstaat. Dat Owen dat niet verdedigt, wordt eerst ten 
volle duidelijk als ook zijn discussie met het socinianisme in het idem/
tantundem-debat betrokken wordt.

Ook een ander aspect van Grotius’ visie is omstreden. Grotius stelt dat 
God de wet niet handhaaft maar dispensatie (dispensatio) toepast. Hij 
heeft wel straf gedreigd jegens de zondaren, maar Hij voert deze straf niet 
uit als iemand gelooft en zich bekeert. Volgens Grotius kan God dan ook 
niet als rechter (iudex) worden aangemerkt, aangezien een rechter aan de 

3   Mortimer, “Justice in Grotius and the Socinians”, 76,81,94.
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wet onderworpen is en de wet uitvoert (§ 5.3.2.). De neonomianen beplei-
ten eveneens de dispensatie van de wet, maar de voorstanders van de 
positie van Owen benadrukken dat God wel als rechter moet worden 
aangemerkt. Het neonomiaanse pleidooi voor dispensatie brengt de anti-
nomianen tot het verwijt dat de neonomianen (evenals Socinus) de 
afschaffing (abrogatio) van de morele wet verdedigen (§ 5.7.2.).

In 1912 beweerde W.J. Kühler dat Grotius’ De Satisfactione “bijna 
geheel vergeten” was, “alleen waarde als historisch document” had en niet 
voldeed “aan de groote verwachtingen”. Volgens hem was het “voor Crell 
een gemakkelijke taak, de zwakke punten in De Groot’s verdediging bloot 
te leggen.”4 In de voorgaande hoofdstukken is echter gebleken dat Gro-
tius’ geschrift over de voldoening zowel een grote als een diverse uitwer-
king heeft gehad. Sommige facetten van zijn repliek vinden bijkans 
universele aanvaarding onder gereformeerde theologen, andere aspecten 
worden door sommigen aanvaard maar door anderen krachtig verwor-
pen. In sommige opzichten geeft Grotius toe aan Socinus, in andere blijkt 
zijn arminiaanse opvatting, in weer andere brengt hij zaken naar voren 
die probleemloos in de gereformeerde theologie worden geïncorporeerd. 
Deze diversiteit en complexiteit in de positie van Grotius maakt het nodig 
nauwkeurig na te gaan waar en hoe zijn invloed doorwerkt.

  
8.2.2. Neonomianisme en arminianisme 
In de secundaire literatuur bestaat weinig helderheid over de vraag wat 
kenmerkend is voor het neonomianisme als historische positie (§ 1.4.3.). 
Er zijn feitelijk geen studies die aangeven waarin het neonomianisme van 
het arminianisme verschilt. Ook in de primaire literatuur wordt overi-
gens vaak de beschuldiging geuit aan het adres van de neonomianen dat 
zij arminiaans of semi-sociniaans zijn (§ 2.2.). Toch zijn de neonomianen 
zelf de overtuiging toegedaan dat zij niet arminiaans zijn. Baxter, Wil-
liams en Lorimer bijvoorbeeld benadrukken dat zij de Dordtse leerregels 
van harte onderschrijven (§ 5.7.2.).

Deze studie maakt duidelijk dat er een aantoonbaar verschil van 
inzicht bestaat tussen arminianen en neonomianen in hun opvatting over 
de toerekening. Arminius en zijn navolgers sluiten zich in hun opvatting 
over de toerekening aan bij de positie van Piscator: toerekening is een 
daad van God waarin Hij anders oordeelt dan de werkelijkheid is (§ 
3.5.3.). De neonomianen daarentegen sluiten aan bij de positie van Wot-
ton: Gods beoordeling is altijd naar waarheid en er kan dan ook geen 
tegenstelling bestaan tussen imputatio en reputatio (§ 3.7.3. en § 4.2.3.). 

4   Kühler, Socinianisme, 81,86.
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Als God het geloof toerekent tot rechtvaardigheid, beschouwt Hij volgens 
Arminius in zijn genadige schatting (gratia aestimatio) het geloof als iets 
wat het niet is, namelijk als een volmaakte gehoorzaamheid aan de wet. 
Maar de neonomianen stellen dat God het geloof beoordeelt zoals het 
daadwerkelijk is, wanneer Hij het geloof toerekent; Hij beschouwt het 
immers als een daad van gerechtigheid.5 Er bestaat dus een aantoonbaar 
verschil tussen arminianen en neonomianen in hun mening over de repu-
tatio.

8.2.3. Eerste, tweede en derde antinomiaanse controverse
Na het neonomianisme (§ 8.2.2.) vraagt nu ook het antinomianisme aan-
dacht. In de Engelse gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw 
vindt driemaal een antinomiaanse controverse plaats (§ 1.1.). De vraag 
ligt voor de hand waarin de derde antinomiaanse controverse (1690-
1700) verschilt van de eerste en de tweede, en waarin de overeenkomsten 
liggen. De eerste antinomiaanse controverse vindt plaats in New England 
in de jaren 1636-1638, de tweede in Engeland in de jaren 1640-1648. De 
overeenkomst tussen de drie verschillende golven ligt in ieder geval in de 
naam: in alle drie de gevallen spreken de tegenstanders over antinomia-
nisme. Ook is er de duidelijke overeenkomst dat zowel in de tweede als in 
de derde antinomiaanse controverse de geschriften van Crisp een belang-
rijke rol spelen. De derde controverse wordt immers geïnitieerd door de 
herpublicatie van Christ Alone Exalted in 1690 en door Williams’ reactie 
daarop in 1692 met Gospel-Truth (§ 2.2.).

Een belangrijk punt waarin de laatste controverse zich van de beide 
eerdere onderscheidt, is dat in dit geval de oppositie (mede) komt van 
neonomiaanse opponenten. Dat was niet het geval in de eerste en tweede 
controverse. De kritiek op het antinomianisme in New England komt van 
de puriteinse predikanten, zoals Thomas Hooker en Thomas Shepard 
(1605-1649). Bekende opponenten in de tweede discussie zijn de puritei-
nen Samuel Rutherford, Thomas Gataker en Anthony Burgess. Maar in 
de discussies in het laatste decennium van de zeventiende eeuw vervullen 
Richard Baxter, Daniel Williams en William Lorimer een belangrijke rol, 
waarbij elk van hen in meer of mindere mate neonomiaanse kenmerken 

5   Baxter, Catholick Theologie, 2:252,254; Baxter, Scripture Gospel Defended, 1:33,97: “For 
Righteousness to be imputed, is meant no more, but that God accounteth the person 
Righteous; But the imputing Faith to this, is but to reckon it to be what it is” (1:97). Voor 
dezelfde opvatting, zie Hotchkis, Imputation of Christ’s Righteousness, 6; Cave, Antiqui-
tates Apostolicae, 129; Bull, Examen Censurae, 51. Sherlock moet in dit licht niet als 
neonomiaan maar als arminiaan worden aangemerkt: Sherlock, Defence of Knowledge 
of Jesus Christ, 143–144.
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heeft (zie bijv. § 4.2.3. en § 5.7.1.). De bewering van Richard Taylor dat de 
discussie niet gaat over de visie van Crisp maar over die van Williams, is 
dus ten minste gedeeltelijk waar (§ 2.2.).

In de eerdere controversen speelt bovendien het verschil tussen pri-
vaatrechtelijke en publiekrechtelijke termen nog niet zo’n grote rol. Dat 
onderscheid wordt wel veelvuldig en nadrukkelijk tegen de socinianen in 
stelling gebracht (§ 5.4., § 6.3., § 6.4.1.), maar niet zozeer tegenover de 
antinomianen. Dit verschil heeft wellicht te maken met het verloop van 
het derde debat. De derde antinomiaanse discussie verplaatst zich – 
vooral vanwege de beschuldigingen jegens Williams van (semi-)socinia-
nisme – gaandeweg naar het terrein van de voldoeningsleer (§ 2.2.). 
Daarvoor stond vooral de rechtvaardigingsleer centraal. Ook in de eerste 
en tweede antinomiaanse debatten gaat het allereerst over de rechtvaardi-
ging en slechts zijdelings over de verzoening en de voldoening.

Er zijn dus genoeg redenen om alle drie de gevallen onder te brengen 
onder de gezamenlijke benaming van antinomianisme. De visie op zonde, 
schuld, toerekening, straf en vergeving zijn (in ieder geval bij vergelijking 
van de tweede en de derde antinomiaanse controverse) dermate eendui-
dig, dat het geoorloofd is te spreken over eenzelfde standpunt. De ver-
schillen zitten meer in de wijze waarop de kritiek op dit standpunt wordt 
geleverd, dan in het standpunt van de antinomianen zelf.

8.2.4. Vergelijking van antinomianisme en neonomianisme
De vergelijking van neonomianisme en antinomianisme laat enkele dui-
delijk te omschrijven verschillen zien. Deze kunnen worden samengevat 
aan de hand van de onderwerpen van de hoofdstukken 4-7: respectieve-
lijk toerekening (hoofdstuk 4), wetshandhaving (hoofdstuk 5), straf en 
vergeving (hoofdstuk 6) en proportionaliteit en rechtvaardigheid (hoofd-
stuk 7). 

Het neonomianisme erkent slechts de toerekening van de gevolgen 
van de zonden, terwijl het antinomianisme toerekening betrekt op zowel 
het daad- en schuldaspect van de zonde en op de straf. Zowel het neono-
mianisme als het antinomianisme stellen dat Gods beoordeling overeen-
komstig de waarheid is, maar terwijl dat voor de neonomianen een reden 
is om de mededeling van schuld af te wijzen (§ 4.2.3.), is het voor de 
antinomianen een reden om de overdracht van de zonde in alle aspecten 
te verdedigen (§ 4.2.2.). De toerekening van de zonden zelf zou zowel 
voor antinomianen als neonomianen impliceren dat Christus de hande-
lende persoon in de overtredingen is. Omdat de antinomianen het eerste 
aanvaarden, accepteren zij ook het tweede (§ 4.3.2.); omdat de neonomi-
anen het tweede afwijzen, bekritiseren zij ook het eerste (§ 4.3.5.).
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De neonomianen wijzen de gedachte af dat God de wet handhaaft en 
daarom genoodzaakt is als rechter straf uit te oefenen. Volgens hen vindt 
er dispensatio plaats: God besluit de gedreigde straf niet uit te voeren als 
de zondaar gelooft en zich bekeert (§ 5.6.2.; § 5.7.2.). De antinomianen 
daarentegen stellen dat God de straf altijd uitoefent jegens de zondaar. 
Omdat Christus door toerekening tot zondaar is geworden, straft God 
Hem voor de toegerekende zonden (§ 5.7.4.). Noch neonomianen, noch 
antinomianen maken hier gebruik van het concept epieikeia (§ 5.7.1.; § 
5.7.4.).

Betreffende straf en vergeving volgen de neonomianen de opvatting 
van Grotius (§ 6.3.1-2). Volgens hen kunnen en mogen ook onschuldigen 
worden gestraft (§ 6.5.1.), aangezien de legitimiteit van de straf bepaald 
wordt door de uitwerking (consequentialistische rechtvaardiging van 
straf). God straft de zonde vanwege prudentiële overwegingen. Hij straft 
dan ook de gelovigen soms voor hun zonden. De antinomianen verdedi-
gen echter een retributieve rechtvaardiging van straf: God straft de zon-
den vanwege zijn rechtvaardigheid (§ 6.5.3.). Omdat hun zonden zijn 
gestraft in Christus, zal God nimmer nog een gelovige straffen of kastij-
den (§ 6.5.4). De neonomianen stellen dat zonden wel mogen maar niet 
moeten worden gestraft (minimaal retributivisme); de antinomianen 
daarentegen stellen dat God, vanwege zijn wetshandhaving, elke zonde 
straft, hetzij aan de zondaar, hetzij aan de Borg (maximaal retributi-
visme).

Vergeving houdt volgens de neonomianen in dat de zonden aan nie-
mand worden toegerekend: niet aan de zondaar zelf, en ook niet aan 
Christus (§ 6.5.1.). Vergeving bestaat daarom in ongestraftheid (impuni-
tas). De antinomianen daarentegen stellen dat er vergeving is als de zon-
den zijn teniet gedaan. 

Ook betreffende rechtvaardigheid en proportionaliteit kunnen de ver-
schillen tussen neonomianen en antinomianen helder worden aangege-
ven. Volgens de neonomianen wordt de de rechtvaardigheid van de 
strafmaat bepaald door het bereikte effect. De persoon aan wie de straf 
wordt voltrokken, beïnvloedt de waarde van de straf. Er is in het straffen 
sprake van een distributieve rechtvaardigheid en van geometrische pro-
portionaliteit, aldus de neonomianen (§ 7.6.4.). Vanwege de dispensatio 
van de wet, wordt de strafmaat niet bepaald door de sanctie van de wet; 
daarom was het niet nodig dat Jezus de eeuwige dood zou ondergaan (§ 
7.4.1.). De antinomianen daarentegen gaan uit van een commutatieve 
rechtvaardigheid en van aritmetsiche proportionaliteit (§ 7.6.1-2.). De 
strafmaat wordt alleen door de dreiging van de wet bepaald, en de waar-
digheid van de persoon heeft geen invloed op de waarde van zijn offer. 
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Christus moest daarom de eeuwige dood ondergaan op gelijke wijze als 
de verdoemden in de hel (§ 7.7.2.).

8.3. Synthese: Witsius 
De derde antinomiaanse controverse vindt plaats tussen twee groeperin-
gen die elkaar als anti- en neonomianen aanduiden. Van beide zijden 
komt het verzoek aan de Nederlandse theoloog Herman Witsius zijn 
opvattingen te melden over de omstreden standpunten. Aan dit opval-
lende gegeven wordt in deze studie bijzondere aandacht gegeven. Als 
relatieve buitenstaander heeft Witsius geen kerkpolitieke of andere 
motieven om een van beide groeperingen te bevoordelen, noch is hij 
bevooroordeeld door een al te persoonlijke betrokkenheid, maar is hij 
(gezien het belang van een sterkere nonconformistische stroming in de 
kerk van Engeland) gebaat bij daadwerkelijke verzoening tussen de strij-
dende partijen. Dit blijkt dan ook uit zijn verklaring dat hij zich niet aller-
eerst wil richten op wat de participanten hebben gezegd, maar vooral op 
wat zij (naar zijn overtuiging) hadden moeten zeggen.6

Witsius blijkt het met geen van beide partijen volledig eens te zijn. De 
neonomiaanse opvattingen van dispensatie van de wet en de consequen-
tialistische rechtvaardiging van de straf vinden bij hem geen goedkeu-
ring. Maar de antinomiaanse gedachte dat de zonde in alle aspecten is 
overgedragen en dat het lijden van Christus in privaatrechtelijke termen 
zou moeten worden geduid, wijst hij eveneens af. Op de belangrijke pun-
ten van de discussie en ten aanzien van de centrale concepten (zoals 
zonde en schuld, toerekening, straf en vergeving, imputatio en reputatio) 
vertegenwoordigt Witsius onmiskenbaar de positie van Owen. Hoewel 
hij op details met de persoon van Owen van mening verschilt, moet Wit-
sius worden ondergebracht bij de positie waarin de overtuiging geldt dat 
niet slechts de gevolgen van de zonden maar de zonden zelf aan Christus 
worden toegerekend.

De aandacht voor Witsius’ bemiddelingspoging omvat twee aspecten: 
ten eerste wordt nagegaan welke positie Witsius, als representatief gere-
formeerd theoloog, innneemt. Ten tweede wordt zijn positie vergeleken 
met die van antinomianen en neonomianen, zodat de wijze waarop Wit-
sius aspecten van de anti- en neonomiaanse posities bijvalt of afkeurt, 
duidelijk maakt of antinomianisme en neonomianisme beide van de 
mainstream gereformeerde theologie dienen te worden onderscheiden. 

Wat het eerste doel betreft: andere gereformeerde theologen (bijvoor-
beeld Burgess, Rutherford, Owen) hebben de relevante vraagstukken 

6   Witsius, Animadversiones, 7.
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diepgravender besproken en conceptueel gezien pregnanter geëxplici-
teerd. Hun geschriften dateren echter uit een eerdere periode. De keuze 
voor Witsius’ geschrift is daarom niet zozeer ingegeven door het feit dat 
het een grondige uiteenzetting zou bieden van de mainstream gerefor-
meerde visie op toerekening, straf en vergeving, maar omdat het een 
publicatie is die zich expliciet uitspreekt tijdens en over de derde antino-
miaanse controverse. 

De keuze voor bestudering van Witsius’ Animadversiones is daarom 
voornamelijk functioneel van aard: bevestigt of ontkracht zijn geschrift 
de uitkomst van deze studie, namelijk dat neonomianisme, antinomia-
nisme en mainstream gereformeerde theologie als drie van elkaar onder-
scheiden posities moeten worden aangemerkt, wanneer het gaat over de 
toerekening van de zonden aan Christus? Voor dit vraagstuk is Witsius’ 
werk zeer geschikt: het is duidelijk dat hij een eigen positie inneemt die 
zowel van anti- als van neonomianisme moet worden onderscheiden. 

Deze opvatting zou niettemin kunnen worden weersproken met het 
gegeven dat volgens Witsius de verschillen tussen antinomianen en neo-
nomianen vooral in de bewoordingen zitten en niet zozeer in de zaak zelf 
(§ 2.6.4.). Betekent dit dat de hele discussie niet relevant is, en dat volgens 
Witsius het antinomianisme slechts een variant is binnen de mainstream 
gereformeerde theologie? Die conclusie zou te voorbarig zijn. Witsius’ 
benadering van de controverse is dat een nauwkeurige semantische spe-
cificatie van de gebruikte begrippen en concepten noodzakelijk is (§ 
2.6.4.). Zijn intentie is de spraakverwarring in het debat op te heffen, niet 
om de conceptuele verschillen te verdoezelen. 

Wel heeft Witsius een enigszins naïeve instelling gehad. Hij suggereert 
bijvoorbeeld dat de verzoening tussen antinomianen en neonomianen 
zou kunnen worden bevorderd of zelfs bereikt door eenvoudigweg te 
onderscheiden tussen schuld en zonde en door te specificeren tussen 
potentiële en actuele schuld (§ 4.5.1.). De antinomianen kennen deze dis-
tincties echter, maar wijzen ze expliciet af. Voor verzoening zou het nodig 
zijn geweest dat Witsius de rechtmatigheid van de onderscheidingen niet 
slechts zou hebben vermeld maar ook hebben beargumenteerd; dat doet 
hij echter niet.

De Animadversiones hebben in de achttiende-eeuwse Marrow Contro-
versy een opvallende rol gespeeld, aangezien dit geschrift door Maxwel 
tegen de zogeheten Marrow men wordt ingebracht (§ 2.6.5.). Verder 
onderzoek over de precieze receptie van Witsius in de Marrow Contro-
versy en van de Animadversiones in het bijzonder is gewenst.
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8.4. Relevantie voor historisch onderzoek
Dit onderzoek en de conclusies die eruit zijn getrokken, zijn in meerdere 
opzichten relevant. De relevantie wordt hier (in aansluiting bij wat gesteld 
is in § 1.2.) onderscheiden naar het terrein van de geschiedschrijving en 
van de systematische theologie. De relevantie voor het terrein van de 
geschiedenis betreft allereerst het onderzoek naar het antinomianisme  
(§ 8.4.1-2.), maar vervolgens ook breder, de methodologie van de 
geschiedschrijving (§ 8.4.3.). Daarbij wordt teruggegrepen op de metho-
dologische overwegingen die in § 1.4. zijn vermeld. De relevantie voor de 
systematische theologie komt in § 8.5. ter sprake.

8.4.1. Antinomianisme: continuïteit en discontinuïteit
De vraag is al vele malen gesteld of het antinomianisme moet worden 
gezien als een zelfstandige positie of als een variant binnen de (systema-
tische) bandbreedte van de gereformeerde theologie. In § 8.1-2. is betoogd 
dat het antinomianisme, voor zover het de visie op de toerekening betreft, 
het beste als een positie kan worden aangemerkt die onderscheiden is van 
de mainstream gereformeerde visie (de positie van Owen). Terecht stelt 
James Buchanan (1804-1870) dat het primaire verschil tussen de antino-
mianen en de hervormers ligt in de visie op de toerekening.7

De conclusie dat het antinomianisme beter kan worden begrepen 
indien het wordt beschouwd als een systematische positie die, als het gaat 
over de toerekening, onderscheiden is van de gangbare gereformeerde 
opvattingen in de zeventiende eeuw, heeft betekenis voor de vraag naar 
de continuïteit en discontinuïteit met de opvattingen van eerdere gerefor-
meerde theologen, voornamelijk de eerste en tweede generatie van de 
Reformatie. De antinomianen zelf betogen met grote stelligheid dat zij 
trouw zijn gebleven aan de reformatorische opvattingen en dat hun gere-
formeerde tijdgenoten in werkheiligheid zijn vervallen en daarmee de 
erfenis der Reformatie hebben verloochend. In veel secundaire literatuur 
wordt dit oordeel overgenomen: de antinomianen zouden in dogmatisch 
opzicht dichter dan hun opponenten staan bij de opvattingen van Luther 
en Calvijn (zie § 1.3.1.).

De vraag naar continuïteit en discontinuïteit ligt echter veel com-
plexer. Volgens Baxter zijn bijna alle antinomiaanse dwalingen ontstaan 
door een ondoordacht verzet tegen het pausdom (§ 2.3.1.). Auteurs op 
wie de antinomianen zich graag beroepen, zijn Luther, Calvijn, Zanchi en 

7   Buchanan, Doctrine of Justification, 159: “The advocates of that theory [i.e. antinomian-
ism] differed from the Reformers, first, in regard to the nature and effects of imputa-
tion.”
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Beza. Deze theologen leefden echter voordat de sociniaanse kritiek op de 
toerekening en de voldoening opkwam. Bij deze vroege gereformeerde 
theologen is dan ook nog geen scherp onderscheid te vinden tussen een 
privaatrechtelijke of een publiekrechtelijke duiding van de dood van 
Christus. Ook de visie op de toerekening is in veel gevallen overeenkom-
stig de positie van Piscator, een positie die echter in de zeventiende eeuw 
om elenchtische redenen in diskrediet raakt. De antinomianen geven de 
indruk deze ontwikkelingen niet te verdisconteren in hun eigen theolo-
gisch spreken. Het antinomianisme aan het einde van de zeventiende 
eeuw dient daarom als een vorm van repristinatietheologie te worden 
bestempeld. 

Er zijn inderdaad aspecten waarin sprake is van continuïteit tussen 
vroege gereformeerde theologen en de antinomianen, maar op andere 
aspecten is er discontinuïteit. Continuïteit is er in het gebruik van finan-
ciële metaforen en in de afwezigheid van het onderscheid tussen publiek- 
en privaatrechtelijke termen. Ook stemmen de antinomianen in met de 
gedachte van de verwisseling van handelende persoon, die in de positie 
van Piscator een belangrijke plaats inneemt (§ 4.3). Discontinuïteit is er 
echter als het gaat om de invulling van het concept toerekening. Volgens 
de antinomianen gaat aan Gods beoordeling (reputatio) een mededeling 
van zonde aan Christus vooraf; die mededeling wordt echter in Piscators 
positie ontkend. De antinomianen benadrukken dat Gods oordeel altijd 
naar waarheid is; in de positie van Piscator is de reputatio echter juist niet 
overeenkomend met de werkelijkheid. Volgens de vroege gereformeerde 
theologen bejegende God Christus alsof Hij een zondaar was, maar de 
antinomianen stellen dat God Hem strafte omdat Hij een zondaar was. 
De opvatting die aan de posities van Piscator, Wotton en Owen gemeen-
schappelijk is, namelijk dat in de voldoeningsleer de toerekening iets 
betreft dat extrinsiek is en blijft, wordt door de antinomianen afgewezen. 

De bewering dat de antinomianen leerstellig bezien dichter bij de 
reformatorische theologie staan dan hun bestrijders, houdt onvoldoende 
rekening met de ontwikkelingen die zich in de history of ideas van de 
(zestiende en) zeventiende eeuw hebben voorgedaan, voornamelijk 
merkbaar in de opkomst van socinianisme en arminianisme. Veel secun-
daire literatuur (waaronder Cooper, Como en Bozeman) geven de indruk 
deze veranderingen onvoldoende te verdisconteren in de beschrijving 
van het antinomianisme. 

8.4.2. Antinomianisme en het interconfessionele debat
Diverse recente studies (Bozeman, Como, soms ook Pederson) willen het 
antinomianisme vooral zien als een intra- en contrapuriteinse beweging: 
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de antinomianen zouden zich verzetten tegen de excessieve neiging van 
de puriteinen het leven van de gelovigen te beheersen (§ 1.3.1.). De puri-
teinse kritiek op het antinomianisme zou dan ook vooral een vorm zijn 
van zelfrechtvaardiging om de moralistische hegemonie te behouden. 
Deze duiding bevredigt echter niet: ook niet-puriteinse theologen bestrij-
den het antinomianisme (zie de studie van Stephen Hampton). Boven-
dien hebben de critici meer motieven om het antinomianisme te 
bestrijden dan alleen de verdediging van hun eigen standpunt en hun 
eigen sociale positie. Een belangrijk punt is de overweging dat ook theo-
logen van andere confessie de antinomiaanse geschriften lezen. 

Voor de antinomianen zelf blijft inderdaad de discussie beperkt tot 
een intra- en contrapuriteins debat. De kritiek die voortdurend in hun 
geschriften klinkt, is dat veel gereformeerde theologen en predikers een 
roomse leer van eigengerechtigheid brengen. Het doel van de antinomia-
nen is zover mogelijk weg te blijven van elke gedachte aan eigen verdien-
ste. Bij de antinomianen is, kortom, sprake van een zekere onverschilligheid 
en van ongevoeligheid voor het apologetische en interconfessionele 
debat.

Maar voor hun tegenstanders is er meer aan de hand dan een interne 
discussie. Theologen als Wotton, Owen en Witsius realiseren zich dat de 
geschriften van gereformeerde schrijvers ook door ‘buitenstaanders’ kun-
nen worden gelezen en daarom spannen zij zich in de gereformeerde leer 
tegen kritiek te beschermen en te verdedigen. In hun optiek geven de 
antinomiaanse geschriften een onjuist beeld van de gereformeerde ortho-
doxie. Critici zullen wellicht die boeken opvatten als zijnde representatief 
voor de gereformeerde leer. Maar deze sensitiviteit treft men bij de anti-
nomianen niet aan. 

Duidelijk is deze overweging aanwezig bij Witsius. Hij maakt zich zor-
gen voor het geval dat de antinomiaanse geschriften in handen zouden 
komen van rooms-katholieke controversetheologen. Met hun betoog 
hebben de antinomianen volgens Witsius niet alleen zichzelf maar ook de 
gehele gereformeerde leer een zeer slechte dienst bewezen (zie § 4.5.4.). 
Rutherford klaagt dat door antinomianen de rooms-katholieken verhard 
worden in hun aanklacht dat de gereformeerde leer tot een onchristelijke 
levenswandel leidt (§ 3.1.). Het verwijt van Bellarminus dat de protestan-
ten niet meer kunnen bidden “Vergeef ons onze schulden” is inderdaad 
van toepassing jegens de antinomianen, aldus Burgess.8 

De discussie over de interpretatie van Jezus’ uitroep van verlatenheid 
aan het kruis (§ 7.7.) laat zien dat de antinomiaanse opvattingen raken 

8   Burgess, Doctrine of Justification, 1:121.
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aan zaken die in het interconfessionele debat (in dit geval voornamelijk 
met rooms-katholieke theologen, maar ook socinianen en arminianen) 
een lange geschiedenis hebben. Veel gereformeerde theologen gaan in op 
de kritiek op Calvijns uitlatingen en spannen zich in een gebalanceerde 
verwoording te geven van het gereformeerde gevoelen. Daarbij zijn som-
migen ook bereid toe te geven dat Calvijns uitlatingen voor verbetering 
vatbaar zijn.

De kwestie van Christus’ verlatenheid geeft goed aan hoe de verhou-
ding tussen gereformeerde orthodoxie en antinomianisme dient te wor-
den gezien. Veel gereformeerde theologen zijn zich ervan bewust dat 
buitenstaanders de antinomianen als gereformeerde theologen beschou-
wen, en dat de antinomianen zichzelf gewoonlijk presenteren als zijnde 
van gereformeerde confessie. De antinomiaanse uitlatingen kunnen dan 
ook gemakkelijk dienen als brandstof voor kritiek op de gereformeerde 
leer. Mede daarom hechten de bestrijders van het antinomianisme eraan 
duidelijk te maken dat zij afstand nemen van de antinomiaanse opvattin-
gen. De dusdanig gemotivereerde kritiek kan zowel komen van voorstan-
ders van de positie van Owen, als van de positie van Wotton. De 
antinomianen zelf echter vinden dit onbelangrijk. Of hun overtuiging 
bijvoorbeeld wel of niet vatbaar is voor sociniaanse kritiek, deert hen niet 
(§ 7.6.1.). 

Het is voor het onderzoek naar het zeventiende-eeuwse gereformeerde 
antinomianisme van belang de gedachte los te laten dat de discussies over 
het antinomianisme adequaat kunnen worden geduid door hen alleen 
maar te zien als een intra-puriteinse strijd van puriteinse machthebbers 
en hun tegenstanders. In ieder geval spelen aan de zijde van de bestrijders 
van het antinomianisme ook andere overwegingen mee.

8.4.3. Seeing things their way
In § 1.4.1. is aandacht gevraagd voor de vraag welke historiografische 
benadering het meest geschikt is voor het historische onderzoek van de 
geschiedenis van het gereformeerde protestantisme in de zeventiende 
eeuw en van het antinomianisme in het bijzonder. Deze studie sluit zich 
aan bij de benadering die Quentin Skinner heeft voorgesteld, die door 
leidende onderzoekers van de gereformeerde scholastiek is nagevolgd en 
die gekenmerkt wordt door het principe seeing things their way. Daarmee 
worden de uitersten van ‘realistische’ en ‘idealistische’ historiografie ver-
meden.

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat deze benadering 
vruchtbaar is. Een ‘idealistische’ benadering van het antinomianisme is 
niet wenselijk. Immers, de antinomiaanse controverse in 1690-1700 is 
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geen instantiatie van een atemporeel idee, maar wordt gekenmerkt door 
allerlei niet-theologische invloeden en factoren. Het gegeven dat de gere-
formeerde theologie in Engeland gebaat is bij een krachtiger positie van 
het nonconformisme is van betekenis voor Witsius in zijn besluit positief 
te reageren op het verzoek tot bemiddeling. Interne verdeeldheid tussen 
presbyterianen en congregationalisten doet afbreuk aan de gewenste 
eensgezindheid; daarom poogt Witsius tussen beide groeperingen te 
bemiddelen. 

Daarbij speelt voor Witsius (en anderen) ook het gegeven een belang-
rijke rol dat het beeld dat buitenstaanders hebben van de gereformeerde 
overtuiging over de toerekening, negatief beïnvloed wordt door de verre-
gaande uitlatingen van de antinomianen. Witsius stelt dat de verschillen 
tussen antinomianen en neonomianen niet zozeer gaan over de zaken 
maar meer over de woorden.9 Dat is echter geen reden voor hem om zich 
niet over de kwestie uit te laten (omdat het daarvoor een te onbelangrijke 
zaak zou zijn), maar juist om zich er wel over uit te spreken. De wijze van 
bewoording is immers in interconfessioneel en apologetisch opzicht van 
het grootste belang. Deze zaken pleiten tegen een ‘idealistische’ metho-
dologie.

Anderzijds kan de antinomiaanse discussie ook niet, volgens een ‘rea-
listische’ benadering, worden opgevat als een epifenomeen dat geredu-
ceerd moet worden tot sociale, politieke en psychologische factoren. De 
mislukking van de Happy Union tussen congregationalisten en presbyte-
rianen kan alleen zinvol verklaard worden met de erkenning dat het dog-
matische verschil voor de strijdende partijen blijkbaar dermate groot is, 
dat zij het voordeel van een gezamenlijke theologische opleiding ervoor 
opofferen (vgl. § 2.2.). Ook de innerlijke coherentie in de vier beschreven 
posities pleit tegen een louter ‘realistische’ benadering. Elk van de betrok-
kenen poogt een positie te kiezen waarin de concepten van toerekening, 
zonde, mededeling, beoordeling, straf, vergeving, proportionaliteit, 
rechtvaardigheid en persoonsverwisseling een logische samenhang ver-
tonen. Als deze intentie van de betrokkenen wordt genegeerd, belemmert 
dat een adequaat zicht op de antinomiaanse controverse.

Deze studie bevat dus niet alleen een beschrijving en analyse van een 
concrete historische gebeurtenis, maar laat ook de relevantie zien van de 
gehanteerde methodologische benadering. De conceptuele coherentie 
die in elk van de vier beschreven posities aanwezig blijkt te zijn, en de 
constatering dat het antinomiaanse debat voor een substantieel deel over 

9   Witsius, Animadversiones, 6–7: “… discrepantia minus in re ipsa sit, quam in loquendi 
formulis et docendi methodo.”
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de coherentie van de relevante concepten gaat, pleit ervoor de hier 
gebruikte methode te beschouwen als meer geschikt voor het historische 
onderzoek van de zeventiende-eeuwse gereformeerde orthodoxie dan de 
‘realistische’ of de ‘idealistische’ methode.

Bij de keuze voor seeing things their way is overigens het belang van 
een interdisciplinaire benadering evident. De debatten rondom antino-
mianisme en socinianisme vragen om inzicht in de rechtsfilosofische 
kwestie of de rechtvaardiging van de straf consequentialistisch danwel 
retributivistisch dient te geschieden. Binnen de gereformeerde ortho-
doxie van de zeventiende eeuw is er vergaand verschil van mening over 
de kwestie of de consequentialistische rechtvaardiging van de straf zoals 
deze door Grotius wordt voorgestaan, in de gereformeerde theologie 
dient te worden geïncorporeerd. Alhoewel dit debat plaatsvindt in een 
religieuze context, gaat het voor een belangrijk deel over de onderlinge 
samenhang van juridische concepten zoals toerekening, straf, schuld en 
vergeving.

De vraag kan overigens worden gesteld of het, juist vanuit de gedachte 
van seeing things their way, niet verkeerd is het antinomianisme als een 
zelfstandige positie te beschouwen, onderscheiden van de positie van 
Owen. Het is immers duidelijk dat de antinomianen zelf het zo niet heb-
ben willen zien. Ingeval van seeing things the antinomian way mag dan 
ook het antinomianisme niet als afzonderlijke positie worden aange-
merkt. Daarbij komt de overweging dat er wellicht sprake is van retori-
sche overdrijving, gebrekkige verwoording en wellicht ook van een 
gebrek aan doordenking van de implicaties van bepaalde opvattingen en 
zegswijzen, factoren die wellicht voldoende zijn om het antinomianisme 
te verklaren.   

Op deze vraag kan een drieledig antwoord worden gegeven. In de eer-
ste plaats hebben de opponenten het gebrek aan helderheid en aan theo-
logische doordenking bij de antinomianen gelaakt (vgl. noot 112-114 in 
§ 1.4.3. en noot 274 in § 5.7.4), waardoor de antinomianen de conclusies 
niet trekken die uit hun uitlatingen volgen. Seeing things the opponents’ 
way impliceert dus wel dat het om een zelfstandige positie gaat. Boven-
dien stellen de antinomianen zelf de centrale kwesties expliciet aan de 
orde. Crisp bespreekt de betekenis en implicaties van het concept toere-
kening; Eaton, Crisp en Chauncy spreken zich uit over de relatie van de 
begrippen zonde en schuld en van schuld en straf, en zij wijzen de onder-
scheiding af tussen actuele en potentiële schuld (§ 4.2.2.). Ten derde zou 
de onderzoeker die de bewering van de antinomianen bijvalt dat zij in 
essentie de normatieve gereformeerde theologie vertegenwoordigen, dan 
ook de antinomiaanse beschuldiging moeten bijvallen dat hun gerefor-
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meerde tijdgenoten ongereformeerd en werkheilig zijn geworden. Die 
laatste bewering is echter, methodologisch bezien, niet staande te hou-
den. Het geheel van deze gegevens rechtvaardigt dan ook dat onderzoe-
kers van de history of ideas het gereformeerde zeventiende-eeuwse 
antinomianisme als een zelfstandige positie beschouwen. 

8.5. Relevantie voor de systematische theologie
Dogmahistorisch onderzoek heeft niet alleen waarde in zichzelf, maar 
kan ook relevant zijn voor andere wetenschappelijke disciplines. Zo heeft 
het huidige onderzoek relevantie voor de systematische theologie. 

In algemene zin kan worden gesteld dat de hedendaagse systemati-
sche theologie baat kan hebben bij de studie van discussies uit het verle-
den waarin vergelijkbare vraagstukken aan de orde waren. Ten eerste, 
omdat dan wordt voorkomen dat een systematische positie ten onrechte 
wordt toegeschreven aan een historische persoon of beweging (bijvoor-
beeld: aan de gereformeerde theologie). Ten tweede, omdat de in het ver-
leden gevoerde discussies concepten of gezichtspunten kunnen aanleveren 
die het hedendaagse systematische gesprek verder helpen. 

De thematiek in de debatten met socinianisme, arminianisme, neono-
mianisme en antinomianisme is van onverminderd belang voor de syste-
matische theologie. Hedendaagse dogmatici spreken zich positief of 
negatief uit over de satisfactio poenalis. De vraag of de toerekening een 
centraal begrip is in de rechtvaardigingsleer van het Nieuwe Testament is 
een veel bediscussieerd onderwerp onder nieuw-testamentici en syste-
matisch theologen.

De huidige studie laat zien dat de mainstream gereformeerde theologen 
van de zeventiende eeuw zich bewust zijn van het gevaar zonde, schuld en 
gerechtigheid als ‘dingen’ op te vatten (reïficatie, zie § 4.2.). Zonde is geen 
substantie die van de ene persoon naar de andere kan worden verplaatst. 
De bewering van N.T. Wright dat de protestantse visie op de toerekening 
een dergelijke reïficatie impliceert, geldt in ieder geval niet voor theologen 
als Burgess, Owen en Witsius.10 De gedachte dat toerekening geldt als een 
materiële overdracht van de zonde op Christus is daarentegen wel bij de 
antinomianen te vinden. Hedendaagse systematische theologen doen er 

10   Wright, What Saint Paul Really Said, 98: “If we use the language of the law court, it 
makes no sense whatever to say that the judge imputes, imparts, bequeaths, conveys or 
otherwise transfers his righteousness to either the plaintiff or the defendant. Righ-
teousness is not an object, a substance or a gas which can be passed across the court-
room.” Wright schrijft deze visie aan de gereformeerde theologie toe, vgl. ook Horton, 
“Traditional Reformed View”, 93. Wolterstorff, Justice in Love, 262-263 citeert de pas-
sage instemmend.
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goed aan de antinomiaanse visie op de toerekening niet zomaar aan te 
merken als de historische gereformeerde positie. Kennis van de debatten 
die in de zeventiende eeuw over het antinomianisme zijn gevoerd, kan 
helpen dat te voorkomen.

Tevens kan ook het onderscheid tussen de toerekening van de gevol-
gen van de zonden en de toerekening van de zonden zelf veel betekenen 
voor het huidige dogmatische gesprek over toerekening, straf en verge-
ving. Duidelijk is geworden dat de keuze voor één van beide opvattingen 
vergaande implicaties heeft voor de conceptuele inhoud van straf, verge-
ving, proportionaliteit en strafrechtvaardiging. Diverse recente studies 
over de straf die Christus droeg, gaan (bewust of onbewust) uit van de 
gedachte dat Christus alleen de gevolgen van de zonde heeft gedragen.11 
Dat roept dan de vraag op of zijn lijden als straf kan worden aangeduid en 
of onschuldigen kunnen en mogen worden gestraft. 

Op vergelijkbare wijze is de huidige discussie over de overdraagbaar-
heid van straf gebaat bij het onderscheid tussen vergelding en vergoe-
ding, tussen geometrische en aritmetische rechtvaardigheid. Als straf 
wordt gezien als de compensatie van een financiële schuld, is het eenvou-
dig de overdraagbaarheid ervan te erkennen. Maar als straf wordt gezien 
als de compensatie van een morele schuld, rijst de vraag of straf over-
draagbaar is.12 De debatten die in de zeventiende eeuw zijn gevoerd met 
socinianisme en antinomianisme, kunnen ook nu nog conceptueel mate-
riaal aanleveren voor de actuele discussies.

Ook de (historisch bezien sociniaanse) gedachte dat vergeving en vol-
doening niet kunnen samengaan, vindt in de systematische theologie bij-

11   Marshall, Beyond Retribution, 62: “The thought is not one of legal imputation of guilt 
to Christ but of Christ’s costly solidarity with humanity in its shameful and culpable 
situation. Christ takes our guilt in the sense that, as our ‘representative substitute,’ he 
accepts the deadly consequences of our guilt.” Vgl. ook Veldhuis, Kijk op geloof, 158: 
“Je kunt dus zeggen, dat Gods straf op onze zonde niets anders is – maar ook niets 
minder- dan de ellende die wij zelf veroorzaken. [….] Het begrip ‘straf van God’ blijft 
zinvol en noodzakelijk, als we daaronder de negatieve gevolgen van menselijke zonde 
verstaan, zoals ze veroordeeld worden door God. En dan kun je ook blijven zeggen, 
dat Jezus onze straf heeft gedragen. […] Ik kan dat duidelijk maken met een eenvou-
dige vergelijking: Als iemand in zijn eigen huis moedwillig de boel in brand steekt (een 
daad van zonde), dreigt hij om te komen in de vlammen, die hij zelf heeft veroorzaakt 
(de straf). Als Jezus naar binnengaat om ons uit die vlammen te redden, raakt ook Hij 
gewond door het vuur dat wij hebben aangestoken (Hij draagt onze straf).” Evenzo 
Wolterstorff, Justice in Love, 192: “The situation is rather that the hard treatment I 
submit to counts as your punishment [cursivering in origineel].”

12   Onhelderheid over deze onderscheidingen treft men aan in Lewis, “Penal Substitu-
tion?”
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val.13 Meestal gaat deze opvatting gepaard met de gedachte dat de 
voldoening in privaatrechtelijke termen moet worden geduid. In dat 
geval sluiten vergeving en voldoening elkaar inderdaad uit. Dit is, zoals is 
gebleken, historisch bezien de opvatting geweest van de antinomianen 
binnen de gereformeerde traditie van de zeventiende eeuw. Maar de neo-
nomianen en de meeste gereformeerde theologen onderscheiden tussen 
vergeving van een financiële schuld en van een morele schuld. Deze 
onderscheiding is ook nu nog relevant. Er zijn dan, systematisch bezien, 
twee mogelijkheden om voldoening en vergeving te combineren. In de 
positie die historisch bezien door de neonomianen is ingenomen, 
bewerkstelligt Christus’ voldoening dat God de zonden aan niemand toe-
rekent, dat is: vergeeft. Hier is voldoening de noodzakelijke maar niet 
voldoende voorwaarde voor vergeving. In de positie die historisch bezien 
door de meeste gereformeerde theologen wordt voorgestaan, worden de 
zonden niet toegerekend aan de gelovigen, omdat zij wel aan Christus 
worden toegerekend. Hier is voldoening de noodzakelijke en voldoende 
voorwaarde van de vergeving. 

Ook voor het vraagstuk van de verhouding van vergeving en straf 
leveren de debatten rondom het socinianisme en het antinomianisme 
systematisch materiaal aan. Van belang is de vraag of vergeving wordt 
gezien als ongestraftheid (impunitas) van de zonde, of als ongestraftheid 
van de zondaar (§ 6.3.2.). In het eerste geval is er sprake van minimaal, in 
het tweede van maximaal retributivisme. Maximaal retributivisme stelt 
dat alle zonden moeten worden gestraft, minimaal retributivisme dat 
zonden mogen worden gestraft maar dat dit niet noodzakelijk is. Het 
minimaal retributivisme vindt men bij de socinianen, Grotius en de neo-
nomianen, terwijl de meeste gereformeerde theologen het maximaal 
retributivisme voorstaan.

De relevantie van deze historische oogst wordt zichtbaar als de zeven-
tiende-eeuwse debatten in dialoog worden gebracht met de visie van de 
Amerikaanse godsdienstfilosoof Nicholas Wolterstorff (1932-), die als 
een belangrijke participant in het gesprek over straf, vergeving en recht-
vaardigheid moet worden aangemerkt. 

Ten eerste blijken er verschillen over de vraag wat straf is. Volgens 
Wolterstorff geldt in de retributieve strafopvatting dat er sprake is van 
straf als de mate van lijden die aan het slachtoffer is aangedaan, op de 

13   Onder anderen bij Richard Cross, Eleonore Stump en Nicholas Wolterstorff; zie Cross, 
Atonement without Satisfaction;  Lehtonen, Punishment, Atonement, Merit, 189–194; 
Wolterstorff, “Forgiveness”; Wolterstorff, Justice in Love, 191–206.
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dader wordt gelegd.14 Deze omschrijving is echter beduidend anders dan 
die door de gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw wordt 
gehanteerd. Wolterstorff richt zich vooral op de visie van Anselmus van 
Canterbury (1033-1109), die echter (anders dan de gereformeerde theo-
logen in de zeventiende eeuw) geen onderscheid maakt tussen vergoe-
ding en vergelding. Anselmus betoogt in Cur Deus Homo dat de 
genoegdoening (satisfactio) die aan God moet worden gegeven, ter com-
pensatie is van de aangedane belediging (contumelia). De noodzaak van 
deze genoegddoening ligt in de eer (honor) van God.15 De gereformeerde 
theologen echter spreken over een satisfactio poenalis, waarvan de nood-
zaak niet in Gods eer maar in zijn rechtvaardigheid is gefundeerd.

De omschrijving van Wolterstorff brengt niet tot uitdrukking dat 
strafuitoefening het prerogatief is van een regeerder (rector). Daarbij 
komt dat God niet als slachtoffer van onrecht kan worden aangemerkt 
(geen commutatieve rechtvaardigheid, § 7.3.1.); maar dat zou betekenen 
dat God niet in staat is ooit te straffen. Verder maakt Wolterstorff geen 
verschil tussen aritmetische en geometrische proportie, zodat zijn 
omschrijving geen ruimte laat voor de invloed van de persoon tegen wie 
is misdaan of van de persoon die wordt gestraft. Tenslotte verdisconteert 
zijn opvatting onvoldoende het verschil tussen lijden en straf; Wolter-
storff spreekt tweemaal over injury – de dader ontvangt letsel equivalent 
aan het letsel dat hij het slachtoffer heeft aangedaan – zonder dat duide-
lijk wordt waarom het letsel aan de dader een strafkarakter zou hebben.

Ook Wolterstorffs omschrijving van vergeving vraagt aandacht. Hij 
stelt dat (volledige) vergeving en straf elkaar uitsluiten.16 De meeste gere-
formeerde theologen van de zeventiende eeuw zouden dit bijvallen als 
het gaat om de vergeving tussen mensen onderling. Dan houdt vergeving 
in dat wij ervan afzien dat de dader vanwege het ons aangedane letsel 
wordt gestraft (zie bijvoorbeeld noot 160 in § 6.4.3.). Maar bij God is dit 
anders. Als regeerder en rechter handhaaft Hij de wet en daarom is Hij 
gehouden elke zonde te straffen. Gods vergeving vindt dan ook plaats na 
strafuitoefening, niet zonder. Wolterstorff differentieert echter niet tus-
sen vergeving door mensen en door God. 

14   Wolterstorff, Justice in Love, 193-194: “The idea of retribution is the idea of redressing 
the injury done to the victim by the imposition of an equivalent injury on the wrong-
doer.” Hij spreekt in noot 194.3 over “the rationale for punishment”. Zie ook Wolter-
storff, “Forgiveness”, 18-19.

15   Anselmus, Cur Deus Homo, hoofdstuk 1.11,13-15; in Anselmus, Opera Omnia 2:68-
69,71-74: “Nihil minus tolerandum in rerum ordine, quam ut creatura creatori debi-
tum honorem auferat et non solvat quod aufert” (71).

16   Wolterstorff, Justice in Love, 198-199; Wolterstorff, “Forgiveness”, 19-20.
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 Wolterstorff differentieert evenmin tussen vergeving van financiële 
en morele schulden. In het geval van financiële schulden sluiten verge-
ving en voldoening (straf) elkaar inderdaad uit, aldus de meeste gerefor-
meerde theologen in de zeventiende eeuw. Maar vergeving van morele 
schuld is een andere situatie. Zowel in de opvatting van de absolute als 
van de hypothetische noodzakelijkheid van de voldoening is sprake van 
maximaal retributivisme: elke zonde moet worden gestraft. Deze nood-
zaak is ten minste gefundeerd op de wetshandhaving: God zou zijn func-
tie als rechter niet goed verrichten als Hij zou besluiten zonden ongestraft 
te laten.

Wolterstorff wijst de gedachte echter af dat elke zonde zou moeten wor-
den gestraft.17 Hij pleit, in aansluiting bij Joel Feinberg, voor wat deze “the 
expressive function of punishment” noemt en wat Wolterstorff zelf bestem-
pelt als reprobative punishment.18 Straf is in deze optiek een illocutionaire 
uiting van ongenoegen over de dader en zijn daad.19 Met deze opvatting 
heeft Wolterstorffs opvatting diverse aspecten gemeenschappelijk met de 
visie van Grotius. Zowel Grotius als Wolterstorff stellen dat niet-straffen 
geen inbreuk is op Gods rechtvaardigheid. Beiden benadrukken dat straf-
fen voornamelijk een illocutionaire functie heeft. Beiden stellen dat een 
daad rechtvaardig is zolang deze niet onrechtvaardig is. 

Maar diverse vragen die in de zeventiende eeuw aan de straftheorie 
van Grotius zijn gesteld, zijn zodoende ook aan Wolterstorff te stellen. 
Als straf alleen een communicatieve functie heeft, wordt dan de strafmaat 
bepaald door het effect dat de illocutie teweegbrengt? Dat zet de deur 
open voor uitzonderlijk zware straffen. Daarbij maakt deze strafopvatting 
de notie van een eeuwige straf inherent problematisch, want het is moei-
lijk de illocutionaire meerwaarde van een eeuwige straf ten opzichte van 
een tijdelijke straf te kunnen aangeven. Wolterstorffs bewering dat straf 
een afkeurende taalhandeling is jegens de dader en de daad, maakt het 
hem verder onmogelijk de dood van Christus als een straf te bezien, 
omdat straf volgens zijn omschrijving niet overdraagbaar is. Straf is 
immers aan dader en daad verbonden.

17   Wolterstorff, Justice in Love, 200; Wolterstorff, Forgiveness, 23-24: “If one believes in 
retributive punishment and holds that, whenever possible, it ought to be imposed on 
each and every wrongdoer for each and every act of wrongdoing – a preposterous 
position in my view; life would be a horror – then one will of course hold that to forego 
punishment is to violate justice.”

18   Wolterstorff, Justice in Love, 193,197; Wolterstorff, Forgiveness, 21.
19   Wolterstorff, Justice in Love, 196; Wolterstorff, Forgiveness, 20: “…the act of subjecting 

the wrongdoer to hard treatment counts as the illocutionary act of condemning him 
and his deed.”
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Ook de duiding van het concept van de toerekening is van belang. 
Wolterstorff stelt dat “zonde toerekenen” betekent dat aan iemand wordt 
toegeschreven dat hij de betreffende zonde heeft verricht.20 Daarmee 
wijst hij de identificatie van vergeving en non-imputatio (bijkans univer-
seel aanvaard in de zeventiende eeuw) af.21 De zijns inziens gebruikelijke 
visie onder protestanten dat God in de rechtvaardiging onschuldigheid 
toerekent (God imputes innocence), acht hij niet houdbaar. Deze visie 
impliceert volgens Wolterstorff dat de rechter pretendeert dat de gedaagde 
onschuldig is, terwijl de rechter weet dat de gedaagde wel schuldig is.22 

Nog afgezien van het feit dat de uitdrukking “onschuldigheid toereke-
nen” onder gereformeerde theologen niet te vinden is (Wolterstorff ver-
wijst ten onrechte naar de Westminster Larger Catechism qu. 70), geeft 
Wolterstorff blijk van een andere interpretatie van wat toerekening is. 
Zijn benadering maakt het onmogelijk dat God aan een zondaar zonden 
niet zou toerekenen, omdat God dan zonden niet zou toeschrijven die Hij 
zou moeten toeschrijven – maar dat brengt Wolterstorff in exegetische 
moeilijkheden, aangezien in 2 Korinthe 5:19 staat dat God de zonden niet 
toerekent.23 Daarbij komt dat Wolterstorffs visie op toerekening het 
onmogelijk maakt dat een zonde aan een ander dan de zondaar zelf wordt 
toegerekend. Voor de gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw 
wordt bij toerekening van de zonde aan een ander echter niet de daad van 
de zonde maar de actuele schuld overgedragen. Wolterstorff lijkt ervan 
uit te gaan dat de toerekening van een zonde de handeling van de zonde 
betreft, die inderdaad niet overdraagbaar is. Het feit dat Wolterstorff niet 
differentieert tussen zonde als daad, als potentiële en als actuele schuld 

20   Wolterstorff, Justice in Love, 258: “[to impute sin] has its ordinary meaning, that God 
[…] ascribes or attributes sin…”

21   Ibid.: “When I forgive you for some wrong you did me, I do not cease to ascribe or 
impute that wrongdoing to you; rather, in full recognition of the fact that you have 
wronged me, I forgive you for doing so. To forgive you for wronging me presupposes 
that I ascribe to you, impute to you, that you wronged me.”

22   Ibid., 263.
23   “God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen 

hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons 
gelegd” (HSV). Wolterstorff verwijst naar de Engelse vertaling (not counting their tres-
passes against them) van dit vers in ibid., 264n13, maar hij is zich er blijkbaar niet van 
bewust dat er in het Grieks het woord toerekenen (logizesthai) wordt gebruikt. Zie ook 
Wolterstorff, “Forgiveness”, 12: “Given this context, forgiveness, so I suggest, is the 
enacted resolution of the victim no longer to hold against the wrongdoer what he did 
to one – to use biblical language, no longer to count the sin against him”, waarna hij in 
een voetnoot 2 Kor. 5:19 citeert. Wolterstorffs positie komt op neer op wat Grotius 
dispensatio noemt: de strafvoltrekking wordt willens en wetens niet uitgevoerd. 
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brengt hem ertoe te snel te concluderen dat het concept toerekening de 
discussie vertroebelt.24

De wijze waarop Wolterstorff de concepten van toerekening, straf en 
vergeving bespreekt, maakt de relevantie van het historische onderzoek 
naar de systematische posities in het verleden op drie manieren zichtbaar. 
Ten eerste blijkt dat de weergave van de historische posities niet altijd 
adequaat is. Wat Wolterstorff als de gangbare protestantse visie beschrijft, 
doet geen recht aan wat de zeventiende-eeuwse gereformeerde theologen 
feitelijk hebben gezegd. Ten onrechte wordt gesuggereerd dat met een 
bespreking van Anselmus de retributieve straftheorie adequaat en 
afdoende aan de orde is gesteld. Ten tweede wordt duidelijk dat het con-
ceptuele framework waarin de gereformeerde theologen van de zeven-
tiende eeuw werkten, rijker en omvangrijker is dan dat van Wolterstorff. 
Zij betrekken in hun discussies ook de kwesties van wetshandhaving, dis-
pensatio, epikeikeia en relaxatio. Wolterstorff laat de functie van de wet 
echter buiten beschouwing.  Ten derde blijkt dat de concepten die zowel 
Wolterstorff als de gereformeerde theologen hanteren, bij de laatsten 
beduidend nauwkeuriger en fijnzinniger worden omschreven. Schuld, 
toerekening, vergeving en zonde worden nader gekwalificeerd, wat niet 
bij Wolterstorff het geval is (bij hem lijkt het concept schuld zelfs geen rol 
te spelen). Hier geldt: bene docet qui bene distinguit.

24   Ibid., 264: “I find the imputation interpretation dissipating upon close scrutiny.”
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Samenvatting

Aan het einde van de zeventiende eeuw vindt er in Engeland onder de 
zogeheten dissenters of nonconformisten een heftig debat plaats over de 
voldoenings- en rechtvaardigingsleer. Dit debat is bekend geworden als 
de (derde) antinomiaanse controverse (1690-1700). De ene groepering 
vindt dat de andere tegen de wet (anti-nomos, vandaar antinomianen) 
zijn, terwijl omgekeerd de beschuldiging wordt geuit dat men van het 
evangelie een nieuwe wet (neo-nomos, vandaar neonomianen) maakt. De 
Nederlandse theoloog Herman Witsius (1636-1708) poogt met zijn Ani-
madversiones Irenicae (1696) te bemiddelen.

Het centrale doel van dit onderzoek is een conceptuele analyse te 
geven van de Engelse antinomiaanse controverse over de toerekening van 
de zonden aan Christus, in het licht van voorafgaande dogmahistorische 
ontwikkelingen, met bijzondere aandacht voor Herman Witsius’ Ani-
madversiones Irenicae (1696). De toerekening van de zonden aan Chris-
tus is dus de kernnotie. 

Voor dit gestelde doel is het nodig de conceptuele context van het 
begrip toerekening (imputatio) niet alleen synchroon maar ook diachroon 
in kaart te brengen. In de discussie resoneren namelijk allerlei facetten uit 
debatten die in de voorgaande tijd door reformatorische theologen zijn 
gevoerd met onder anderen rooms-katholieken, socinianen en arminia-
nen. Ook waren er reeds eerder twee antinomiaanse controversen (1636-
1638 in New England en 1640-1648 in Engeland). 

Uit het onderzoek blijkt dat de invulling van het concept van de toere-
kening met andere noties samenhangt. Daarbij moet voornamelijk aan 
zeven zaken worden gedacht: zonde, recht, wet, straf, vergeving, gerech-
tigheid en proportionaliteit. De interdependentie van deze in totaal acht 
concepten maakt het mogelijk drie coherente posities te onderscheiden, 
respectievelijk aangeduid als de posities van Piscator, Wotton en Owen. 
Het neonomianisme kan worden ondergebracht bij de positie van Wot-
ton. Het antinomianisme manifesteert zich als een zelfstandige positie 
naast de genoemde drie. Witsius voegt zich naar de positie van Owen. 

De kern van deze studie treft men aan in de hoofdstukken 4-7. In deze 
hoofdstukken wordt besproken welke invullingen er door rooms-katho-
lieke, sociniaanse, arminiaanse en gereformeerde theologen in voorna-
melijk de zeventiende eeuw zijn gegeven aan de noties van toerekening 
(hoofdstuk 4), wetshandhaving (hoofdstuk 5), straf en vergeving (hoofd-
stuk 6), en van rechtvaardigheid en proportionaliteit van de strafmaat 
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(hoofdstuk 7). Per hoofdstuk wordt aansluitend besproken hoe deze 
diversiteit aan opvattingen doorwerkt in de antinomiaanse controverse 
en welke positie Witsius daarbij inneemt in zijn poging te bemiddelen.

In hoofdstuk 1 wordt het doel van de studie geformuleerd en komt de 
stand van het onderzoek naar het antinomianisme ter sprake. Veel recent 
historisch onderzoek naar het antinomianisme binnen de gereformeerde 
theologie richt zich voornamelijk op de eerste en tweede antinomiaanse 
controversen. De derde antinomiaanse controverse (1690-1700) die in 
deze studie centraal staat, heeft aanmerkelijk minder aandacht gekregen, 
ondanks de aanwijsbare doorwerking ervan in de achttiende eeuw. Over 
de ontwikkelingen gedurende de zestiende en zeventiende eeuw in de 
betekenis van de toerekening (imputatio) bestaat slechts weinig literatuur. 

Verder bevat dit hoofdstuk een aantal methodologische overwegin-
gen. Veel studies naar het antinomianisme hanteren een ‘realistische’ his-
toriografische methode. Theologische debatten worden dan beschouwd 
als epifenomenen die superveniëren op sociale, politieke of psychologi-
sche gebeurtenissen. Men zoekt hierin naar reductionistische verklarin-
gen. Dit geldt onder andere voor de studies van Como, Bozeman, Cooper 
en Parnham.

Deze studie sluit zich echter methodologisch aan bij het recente 
onderzoek naar de gereformeerde scholastiek, zoals te vinden bij auteurs 
als W.J. van Asselt, A.J. Beck, J. Coffey en R.A. Muller. Scholastiek wordt 
hierbij als een conceptueel instrumentarium beschouwd, niet als een 
inhoudelijke positie. In aansluiting bij het werk van Quentin Skinner 
wordt het principe van seeing things their way gehanteerd: de onderzochte 
denkers worden beschouwd als rationele personen die intenderen hun 
positie coherent en consistent te verwoorden. Daarmee worden zowel 
een ‘realistische’ als een ‘idealistische’ benadering vermeden: overtuigin-
gen en concepten hebben geen autonome invloed in de geschiedenis bui-
ten concrete personen om (‘idealisme’), maar evenmin kunnen ze worden 
gereduceerd tot naturalistische factoren (‘realisme’).

Hoofdstuk 2 beschrijft het verloop van de derde antinomiaanse contro-
verse (1690-1700). Dankzij de Glorious Revolution van 1689 krijgen de 
nonconformisten ruimte voor eigen theologisch onderwijs. Om dat te 
realiseren, komen presbyterianen en congregationalisten tot een happy 
union. De eenheid loopt echter stuk als de preken van Tobias Crisp 
opnieuw worden gepubliceerd en als de presbyteriaan Daniel Williams 
deze als antinomiaans veroordeelt. De congregationalist Isaac Chauncy 
verdedigt Crisp en maakt aan Williams het verwijt van neonomianisme.
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De antinomianen presenteren zichzelf als de verdedigers van vrije 
genade en van het reformatorische erfgoed. Hun beroep op de theologie 
van Calvijn en vooral van Luther is dan ook belangrijk. De antinomianen 
zoeken tevens aansluiting bij hun naamgenoten van ongeveer een halve 
eeuw daarvoor. Karakteristiek voor het (leerstellige) antinomianisme is 
de afkeer van werkheiligheid; het genadekarakter van het heil verkrijgt 
daarom grote nadruk. Dit vindt uiting in de opvatting van de persoons-
verwisseling tussen Christus en de zondaar: volgens de antinomianen 
werd Christus de handelende persoon in de zondaar en is de zondaar de 
handelende persoon in Christus’ lijden. De onderscheiding tussen de 
verwerving (impetratio) en toepassing (applicatio) van het heil verliest 
voor de antinomianen dan ook haar betekenis.

Het neonomianisme is voor een zeer belangrijk deel gevormd door de 
opvattingen van Hugo Grotius. In 1617 publiceert Grotius De Satisfactione 
waarin hij Faustus Socinus’ kritiek op de (gereformeerde) voldoeningsleer 
bestrijdt. Zijn geschrift ontvangt in gereformeerde kringen zowel veel 
waardering als veel kritiek. De voortdurende vraag is of Grotius wellicht op 
sommige punten teveel aan het socinianisme heeft toegegeven. Zijn invloed 
is vooral merkbaar bij Richard Baxter, zodat “neonomianisme” en “baxteri-
anisme” regelmatig als synoniemen worden gebruikt. Het neonomianisme 
kenmerkt zich door de opvatting dat het evangelie een wet is, met geboden 
en bedreigingen. Volgens sommigen is het ook een nieuwe wet die de oude 
wet heeft vervangen. Een derde aspect van het neonomianisme is dat men 
de toerekening van de zonden zelf aan Christus ontkent, en slechts de toe-
rekening van de gevolgen der zonden (i.c. de straf) erkent.

Herman Witsius poogt met de Animadversiones Irenicae te bemidde-
len. Witsius, hoogleraar in Franeker, Utrecht en Leiden, heeft een inter-
nationale reputatie vooral vanwege zijn De Oeconomia Foederum. Zowel 
van anti- als van neonomiaanse zijde worden hem boeken toegezonden. 
Uit de Animadversiones blijkt dat hij ten minste geschriften van Crisp, 
Chauncy en Williams heeft geraadpleegd. Aan geen van beide strijdende 
partijen geeft hij zijn volledige instemming. Hoewel de invloed in de anti-
nomiaanse controverse gering is, kent Witsius’ geschrift een zekere mate 
van populariteit in de achttiende eeuw.

In hoofdstuk 3 wordt een diachroon overzicht gegeven van de ontwikke-
ling van het concept toerekening, vanaf de verschijning van Erasmus’ 
Novum Instrumentum (1516) tot ongeveer het jaar 1600. Dankzij de 
Reformatie wordt in de loop van de zestiende en de zeventiende eeuw het 
begrip toerekening (imputatio) een technische term. Dat betekent tegelij-
kertijd dat er, voordat er van een min of meer vaststaande betekenis 
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sprake is, allerlei betekenisinhouden aan worden toegekend. Een belang-
rijke vraag betreft de relatie tussen reputatio en imputatio. Waarschijnlijk 
gebruikt Luther imputatio voor de toerekening in malam partem (bij-
voorbeeld toerekening van zonden), en reputatio in bonam partem (bij-
voorbeeld van gerechtigheid). Erasmus stelt in 1516 een andere duiding 
voor: imputatio is een zuivere denkact die niet met de feitelijkheid over-
eenkomt. Hij identificeert dit met de acceptilatio, een Romeinse recht-
sterm die inhoudt dat een schuldeiser verklaart een betaling te hebben 
ontvangen terwijl er in werkelijkheid niet betaald is.

Diverse invloedrijke studies (o.a. van McGrath) beweren dat Erasmus’ 
duiding het materiaal aandraagt voor Melanchthons rechtvaardigheids-
leer: Erasmus zou als eerste reputare en imputare hebben onderscheiden, 
Melanchthon zou aansluitend de rechtvaardiging ais een acceptilatio heb-
ben geduid. Dit blijkt echter niet correct: bijna geen enkele protestantse 
theoloog hanteert de term acceptilatio als aanduiding voor wat er in de 
rechtvaardiging gebeurt. Wel vindt bij protestantse theologen de gedachte 
brede aanvaarding dat er in de toerekening sprake is van een oordeel dat 
niet overeenstemt met de werkelijkheid: God verklaart iemand rechtvaar-
dig die het feitelijk niet is. Zo bevat het concept imputatio een argument 
voor het genadekarakter van de rechtvaardiging.

Ongeveer tot aan het begin van de zeventiende eeuw betrekken veel 
gereformeerde theologen de toerekening op twee zaken: op beoordeling 
en bejegening. Deze opvatting wordt aangemerkt als de positie van Pisca-
tor. Volgens deze positie oordeelt God dat Christus de zonden der gelovi-
gen heeft begaan, en God bejegent Hem dienovereenkomstig door Hem 
daarvoor te straffen. Vanaf het begin van de zeventiende eeuw groeit ech-
ter onder de gereformeerde theologen de onvrede met deze opvatting. De 
onvrede wordt voor een belangrijk deel gevoed door het gegeven dat 
zowel Socinus als Arminius aansluiten bij de duiding van de toerekening 
zoals Piscator die geeft. Socinus gebruikt het concept van de imputatio 
om de noodzaak van de voldoening te bestrijden, en Arminius stelt dat 
het onvolmaakte geloof zelf wordt toegerekend, waarbij God het 
beschouwt als iets volmaakts. Om de sociniaanse en arminiaanse visies te 
bestrijden, achten veel gereformeerde theologen een revisie van het con-
cept toerekening nodig.

Vanaf ongeveer 1600 zien de meeste gereformeerde theologen de toe-
rekening als betrekking hebbend niet op twee maar op drie zaken: mede-
deling, beoordeling en bejegening (de positie van Owen). Aan de 
beoordeling en de bejegening gaat in Owens optiek een mededeling van 
zonden vooraf. In de toerekening worden de zonden van de gelovigen in 
een bepaald opzicht aan Christus meegedeeld, waarna God Hem als een 
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schuldige beoordeelt en Hem dienovereenkomstig bejegent door Hem te 
straffen. De implicatie van deze duiding van de toerekening is dat Gods 
beoordeling overeenkomstig de waarheid is: dankzij de mededeling 
beoordeelt God Christus terecht als een schuldige.

Anderen (zoals Grotius en Wotton) wijzen deze visie echter af. De 
bewering dat God Christus als schuldige zou beoordelen, achten zij 
ontoelaatbaar. In plaats daarvan stellen zij dat niet de zonden zelf, maar 
slechts de gevolgen van de zonden aan Christus zijn toegerekend. God 
bejegent Christus wel alsof Hij een zondaar is, maar God beoordeelt Hem 
niet als zodanig, want de zonden zijn niet aan Hem meegedeeld. Slechts 
de straf (als effect van de zonde) wordt aan Christus meegedeeld en toe-
gerekend. In deze visie wordt het woord toerekening meestal in aspeci-
fieke zin gebruikt: het is slechts een ander woord voor mededeling.

Er zijn zodoende vanaf het begin van de zeventiende eeuw drie opvat-
tingen te onderscheiden over de betekenis van het concept toerekening: 
die van Piscator, van Wotton en van Owen. Elk van deze posities kan 
worden gekarakteriseerd aan de hand van de onderlinge relaties tussen 
mededeling, beoordeling en bejegening. Om zicht te krijgen op de rol van 
de toerekening in de antinomiaanse controverse is het nodig te bezien 
hoe antinomianisme en neonomianisme zich tot deze drie posities ver-
houden.

In hoofdstuk 4 worden de drie genoemde posities vergeleken met die van 
antinomianen en neonomianen. De antinomianen beschuldigen de neo-
nomianen ervan de toerekening geheel te ontkennen; omgekeerd maakt 
men het verwijt dat de antinomianen de toerekening beschouwen als een 
fysieke overdracht op Christus van de zonden (alsof zonde een substantie 
zou zijn).

De mededeling die men in de positie van Owen voorstaat, steunt op 
een differentiatie in het zondebegrip. Owen onderscheidt vijf aspecten: 
de daad van de zonde, de smet van de zonde, de potentiële schuld, de 
actuele schuld en ten slotte de straf op de zonde. Potentiële schuld is de 
intrinsieke strafwaardigheid van elke overtreding; actuele schuld is de 
veroordeling tot daadwerkelijke strafvoltrekking. Als de zonde wordt toe-
gerekend, wordt de zonde niet in alle aspecten aan Christus meegedeeld, 
maar slechts ten aanzien van de actuele schuld. De neonomianen stellen 
(in aansluiting bij de positie van Wotton) dat slechts de straf wordt mee-
gedeeld; de antinomianen daarentegen dat de zonde in alle aspecten aan 
Christus wordt overgedragen.

Deze verschillen werken door in de visie op de beoordeling. De neo-
nomianen stellen dat God Christus noch als zondaar noch als schuldige 
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beoordeelt. Owen stelt dat God Christus wel als een schuldige beoordeelt, 
maar niet als een (intrinsieke) zondaar. Volgens de antinomianen beoor-
deelt God Hem als een zondaar, aangezien ook het daadaspect aan Christus 
is meegedeeld. Zij verdedigen daarom de opvatting dat God Christus 
beschouwt als degene die de zonden heeft begaan die in werkelijkheid door 
de gelovigen zijn gedaan. Hierin komen zij overeen met de positie van Pis-
cator. Een verschil is dat in Piscators positie Gods beoordeling niet over-
eenkomstig de waarheid is, maar in de antinomiaanse positie wel.

Het blijkt dat de visie van de antinomianen het helderst wordt als deze 
als een afzonderlijke positie naast die van Piscator, Wotton en Owen 
wordt gezien. In conceptueel opzicht kan het antinomianisme niet als een 
variant worden gezien van de positie die de meeste gereformeerde theo-
logen innemen ten aanzien van de betekenis van de toerekening. Het 
neonomianisme voegt zich, zoals gezegd, naar de positie van Wotton.

Witsius poogt te bemiddelen door te onderscheiden tussen daad, 
smet, schuld en straf van de zonde. Hij betoogt dat niet alleen de gevolgen 
van de zonden, maar de zonden zelf aan Christus zijn toegerekend. Deze 
toerekening van de zonden houdt echter niet in dat de daad of de smet 
van de zonde op Christus zou zijn overgebracht, maar dat de actuele 
schuld (als de veroordeling tot strafvoltrekking) van de zondaar wordt 
weggenomen en op Christus overgedragen. Een persoonsverwisseling, 
alsof Christus de handelende persoon in de zonden der gelovigen zou 
zijn geworden, wijst Witsius af.

In hoofdstuk 5 komen rechtshandhaving en wetshandhaving ter sprake. 
Dit onderscheid is naar voren gebracht door Grotius in zijn respons op 
Socinus. Socinus beschouwt God als eigenaar (dominus) die jegens alle 
mensen het recht heeft om te straffen of om te vergeven. God is echter 
nooit verplicht om te straffen. Als God vergeeft, worden de zonden aan 
niemand toegerekend: niet aan de gelovige zondaar en evenmin aan 
Christus. Socinus ziet dan ook geen enkele noodzaak waarom God de 
zonden aan Christus zou toerekenen. De oude wet die de eeuwige dood 
eiste bij overtreding, is volgens de socinianen afgeschaft (abrogatio) en 
vervangen door de nieuwe wet van het evangelie.

Maar volgens Grotius heeft God soms de verplichting om te straffen. 
God is de regeerder (rector) van de wereld en moet als zodanig de werel-
dorde in stand houden. Daarom is nodig dat Hij ten minste soms straft. 
Daarmee handhaaft Hij zijn recht als regeerder (ius rectoris). Grotius fun-
deert de noodzaak van de voldoening zodoende niet in de wetshandha-
ving maar in de rechtshandhaving, namelijk het recht van de regeerder. 
De strafvoltrekking vond plaats in de dood van Christus, en nu heeft God 
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de vrijheid de zonden der gelovigen te vergeven. De wet wordt niet afge-
schaft, maar de dreiging van de wet wordt niet uitgevoerd, wat Grotius 
dispensatio noemt.  Grotius baseert de noodzaak van voldoening dus niet 
in de handhaving van de wet, maar in de handhaving van Gods recht als 
regeerder.

In Grotius’ visie heeft de toerekening van de zonden geen plaats. Toe-
rekening zou impliceren dat God zijn wet handhaaft door de straf op de 
zonden aan Christus te voltrekken. Dat is echter naar Grotius’ overtui-
ging een innerlijke tegenspraak. De wet wordt volgens hem alleen 
gehandhaafd als de zondaar in eigen persoon wordt gestraft; het feit dat 
Christus plaatsvervangend de straf ondergaat, laat zien dat God besloten 
heeft zijn wet niet te handhaven maar te dispenseren.

Grotius’ betoog voor de noodzaak van rechtshandhaving heeft bijkans 
universele navolging gevonden onder gereformeerde theologen. Velen 
van hen stellen echter, anders dan Grotius, dat God ook genoodzaakt is 
tot wetshandhaving. Omdat Gods wet die de dood dreigt ingeval van 
overtreding (Gen. 2:16), niet veranderd of afgeschaft is, moet er straf vol-
gen op elke zonde. Elke zonde wordt dan ook toegerekend, hetzij aan de 
zondaar zelf, hetzij aan Christus. Het eerste gebeurt bij ongelovige zonda-
ren, het laatste bij de gelovigen. De noodzaak om alle zonden te straffen 
en de overtuiging dat alle zonden worden toegerekend, veronderstellen 
zodoende elkaar. De meeste gereformeerde theologen wijzen daarom de 
dispensatie af. 

Wel is er verschil van mening of de noodzaak van de wetshandhaving 
hypothetisch of absoluut van aard is. Bij de absolute noodzaak van de 
wetshandhaving wordt de noodzaak om alle zonden te straffen in Gods 
natuur gefundeerd, bij de hypothetische noodzaak in Gods wil. Om het 
socinianisme het hoofd te bieden, kiezen steeds meer gereformeerde 
theologen in de zeventiende eeuw voor de absolute noodzaak. 

Grotius’ bewering dat plaatsvervanging en wetshandhaving elkaar uit-
sluiten, weerspreken de meeste  gereformeerde theologen met behulp van 
het (aan Aristoteles’ Ethica Nicomachea ontleende) concept van epieikeia. 
Dit begrip wordt meestal vertaald met “welwillende interpretatie [van de 
wet]”. Als God volgens de strenge eis van de wet (rigor legis) zou oordelen, 
zou inderdaad een plaatsvervangende straf onmogelijk zijn. Maar omdat 
de wet niet voorschrijft dat de zondaar in eigen persoon de straf moet 
dragen, heeft God als wetgever de vrijheid zijn wet zo te interpreteren dat 
er ook in het geval van een plaatsvervangende straf sprake is van wet-
shandhaving en wetsvervulling. Een belangrijk resultaat van deze studie 
is, dat de centrale rol van de epieikeia voor de zeventiende-eeuwse gere-
formeerde voldoeningsleer wordt aangetoond.
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In de antinomiaanse controverse volgen de neonomianen de visie van 
Grotius. Zij stellen dat God dispensatio toepast jegens degenen die gelo-
ven en zich bekeren. De antinomianen daarentegen verdedigen de wet-
shandhaving. Zij stellen bovendien dat de gelovigen vrij zijn van de wet, 
omdat deze in Christus is vervuld. Omdat zij van mening zijn dat er een 
verwisseling van de handelende persoon heeft plaatsgevonden tussen 
Christus en de gelovige, maken de antinomianen geen gebruik van het 
concept epieikeia. 

Witsius pleit, evenals de meeste gereformeerde theologen, voor wet-
shandhaving en rechtshandhaving beide. Gods ius rectoris is niet in zijn 
wil gefundeerd maar vloeit voort uit de noodzakelijke relatie tussen God 
als schepper en de mens als rationeel schepsel. De plaatsvervanging 
vormt geen inbreuk op de wetshandhaving, aangezien God de wet vol-
gens epieikeia interpreteert.

Hoofdstuk 6 gaat nader in op de concepten straf en vergeving. Inmiddels 
is duidelijk dat volgens Socinus de dood van Christus niet als straf hoeft 
of mag worden aangemerkt. Zijn lijden en sterven zijn een beproeving 
(afflictio), geen straf (poena). Het is, aldus Socinus, zowel logisch als 
moreel onmogelijk dat God Jezus zou straffen. Logisch, omdat het lijden 
dat aan iemand wordt aangedaan, slechts straf is als die persoon een 
schuldige is; en moreel, omdat het onrechtvaardig is de straf van een 
schuldige op een onschuldige over te dragen.

Daartegenover betoogt Grotius dat Jezus’ dood wel degelijk als straf 
moet worden aangemerkt. Volgens hem is noch het logische, noch het 
morele bezwaar van Socinus terecht. Grotius vindt dat onschuldigen 
kunnen worden gestraft, een claim die hij beargumenteert met enkele bij-
belse voorbeelden. Het is niet immoreel dat een onschuldige straf onder-
gaat indien hijzelf daarmee instemt.

Strafuitoefening in het algemeen, en ook de strafuitoefening aan 
Christus in het bijzonder, acht Grotius gerechtvaardigd als dit ten goede 
komt aan de gemeenschap. Straf moet functioneel zijn: de noodzaak van 
straffen mag in Grotius’ overtuiging alleen liggen in de gunstige uitwer-
king ervan. Als de uitwerking van het straffen uiteindelijk negatief is, is 
de regeerder verplicht niet te straffen. Grotius hanteert daarmee geen 
retributieve maar een consequentialistische rechtvaardiging van de straf. 
Ook in de dood van Christus is volgens Grotius sprake van een conse-
quentialistisch gerechtvaardigde strafuitoefening. De dood van Christus 
is een straf waarmee God zijn heerschappij toont en laat zien hoe ernstig 
Hij de zonden beschouwt, zodat de mensen de zonden vermijden en zich 
bekeren.
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Als het gaat om de definitie van straf, sluiten veel gereformeerden aan 
bij Socinus en niet bij Grotius. In plaats van de consequentialistische kie-
zen zij voor de retributieve rechtvaardiging van de straf. Zij stellen (even-
als Socinus) dat het zowel logisch als moreel niet mogelijk is dat een 
onschuldige gestraft wordt. Daarom stellen zij dat de schuld van de zon-
den eerst aan Christus moet worden overgedragen, voordat Hij kan wor-
den gestraft. Pas als de schuld op Hem is overgebracht, is het zowel logisch 
als moreel mogelijk zijn lijden als straf te beschouwen. Deze overdracht 
van de schuld vindt plaats in de toerekening van de zonden aan Christus. 
De toerekening is daarom voor veel gereformeerde theologen onmisbaar 
element in de verdediging van de plaatsvervangende straf van Christus.

Ook de visie op vergeving wordt beïnvloed door de visie op de toere-
kening. De gedachte dat vergeving bestaat in niet-toerekening (non-im-
putatio) kent zeer brede aanvaarding. Voor Socinus en Grotius betekent 
dit echter dat vergeven zonden aan niemand worden toegerekend. Een 
vergeven zonde blijft eenvoudigweg ongestraft (impunitum). Voor gere-
formeerde theologen betekent vergeving van zonden daarentegen dat de 
zondaar niet wordt gestraft, wel de zonde. Volgens hen kunnen zonden 
slechts vergeven worden nadat deze aan Christus zijn toegerekend. In 
hun optiek veronderstelt vergeving dus juist de toerekening, terwijl voor 
Socinus en Grotius de vergeving de toerekening ontkent.

In de derde antinomiaanse controverse sluiten de neonomianen zich 
aan bij Grotius in hun opvatting over straf en vergeving (de opvatting van 
Williams wordt overigens niet geheel helder). Zij maken geen scherp 
onderscheid tussen lijden en straf, en definiëren vergeving als impunitas. 
De antinomianen sluiten wel aan bij de gereformeerde theologen in hun 
visie op straf, maar niet in die op vergeving. Omdat zij (zoals bleek in 
hoofdstuk 3) de toerekening van de zonden aan Christus opvatten als een 
overdracht ook van de daad van de zonden, bestaat de vergeving der zon-
den voor hen niet zozeer in de niet-toerekening ervan, maar in de verwij-
dering of vernietiging (abolishment) ervan. De gelovigen hebben 
vergeving der zonden omdat hun zonden niet meer hun eigen zonden 
zijn maar de zonden van Christus geworden zijn en in diens dood zijn 
vernietigd. Witsius’ opvatting komt overeen met die van de meeste gere-
formeerde theologen.

Hoofdstuk 7 gaat in op rechtvaardigheid en proportionaliteit. Socinus’ 
tegenstander Covet stelt dat de zonden van de gelovigen aan Christus 
worden toegerekend en Hij daarom die straf draagt die op hun zonden 
volgt. De mate van Christus’ lijden moet gelijk zijn aan de mate van de 
straf die behoort bij de zonden der uitverkorenen. Deze straf op de zonde 
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is de eeuwige dood. Het is een gelijkwaardige betaling (solutio equiva-
lens), waarin sprake is van proportionaliteit tussen toegerekende zonde 
en straf. 

Socinus is het met deze visie niet eens. Christus stond immers reeds 
na drie dagen op uit het graf, dus onderging Hij niet de eeuwige dood. Zo 
gebruikt hij de gedachte dat de dood van Christus niet proportioneel is 
met wat de zonden van de gelovigen verdienen, als argument tegen de 
opvatting van de toerekening der zonden aan Christus.

Grotius’ positie onderscheidt zich zowel van die van Covet als van 
Socinus. Er is in Grotius’ optiek geen toerekening en dus ook geen directe 
proportionaliteit tussen zonde en straf. Christus heeft dan ook volgens 
Grotius niet de eeuwige dood ondergaan. Toch ziet Grotius wel een 
andere proportionaliteit. Jezus’ dood is weliswaar geen betaling van het-
zelfde (solutio eiusdem) maar wel een betaling van iets van gelijke waarde 
(solutio tantidem). De gelijke waarde van Christus’ straf bestaat voor Gro-
tius hierin, dat Christus’ lijden en sterven hetzelfde teweegbrengt als wat 
zou zijn teweeggebracht als de zondaren zelf zouden zijn gestraft, name-
lijk de handhaving van Gods regering over deze wereld. Evenals de nood-
zaak van straf beargumenteert Grotius de strafmaat op grond van 
consequentialistische overwegingen.

De gereformeerde theologen die dezelfde visie als Covet voorstaan, 
hebben de taak te verklaren hoe Jezus’ dood als eeuwige dood aange-
merkt kan worden. Hiertoe maakt men gebruik van het onderscheid tus-
sen aritmetische en geometrische proportie, dat overigens parallel is aan 
het onderscheid tussen respectievelijk commutatieve en distributieve 
rechtvaardigheid.

Een aritmetische proportie is van toepassing bij financiële betalingen, 
schadeloosstelling en bij restitutie, terwijl een geometrische proportie 
geldt voor strafuitoefening en beloningen. Het belangrijkste onderscheid 
is dat bij een aritmetische proportie de waardigheid van de persoon die 
de voldoening teweegbrengt, niet van invloed is op de waarde van het-
geen dat wordt voldaan, bij een geometrische proportie wel. Omdat het in 
de dood van Christus gaat om strafuitoefening is daarin, aldus de gere-
formeerde theologen, sprake van een geometrische proportie. Aangezien 
de persoon die de dood ondergaat geeft, God-mens (theanthroopos) is, 
geeft dat een oneindige waarde aan zijn offer. De dood van Christus is 
daardoor weliswaar niet in extensiteit maar wel in intensiteit proportio-
neel aan de straf die de gelovigen hadden moeten ondergaan. Ook hier 
speelt overigens de epieikeia een rol: God heeft als regeerder de vrijheid 
om de dood van Christus te interpreteren als een straf die proportioneel 
is aan wat de wet bij overtreding eist.
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In de antinomiaanse controverse sluiten de neonomianen zich aan bij 
de lijn van Grotius. Zij funderen niet alleen de noodzaak van de plaatsver-
vangende straf door Christus maar ook de proportionaliteit van de straf op 
Gods ius rectoris. Christus is zo zwaar gestraft dat het beoogde doel werd 
bereikt, namelijk de stabiliteit van Gods wereldbestuur. De antinomianen 
hebben een andere visie: volgens hen heeft Christus exact hetzelfde onder-
gaan als wat verdoemden in de hel moeten lijden. Het blijkt dat zij de dood 
van Christus beschouwen als een betaling volgens aritmetische proportie: 
zijn lijden is niet allereerst een straf maar een schadeloostelling of compen-
satie. De neonomianen uiten hierop felle kritiek.

De bekende discussie tussen Owen en Baxter over de solutio eiusdem 
en solutio tantidem moet worden bezien in het licht van het vraagstuk van 
de proportionaliteit. Volgens bepaalde studies (Clifford, Boersma) staat 
Owen een aritmetische proportie voor en duidt hij Christus’ offer duiden 
als een compensatie, terwijl Baxter een geometrische proportie verdedigt 
en het offer beschouwt als een straf. Die weergave is echter onjuist, want 
ook Owen bepleit een geometrische proportie en Christus’ offer als een 
straf. Zijn kritiek op Baxter is dat de strafmaat niet in (alleen) consequen-
tialistische termen mag worden geformuleerd. De voldoening moet, 
aldus Owen, gelijk zijn aan de straf die de gelovigen zouden ondergaan 
indien zijzelf zouden worden gestraft. Niet Owen maar Baxter is (vanuit 
het gezichtspunt van de meeste gereformeerde theologen) afwijkend, 
aangezien hij de proportionaliteit van de straf niet retributief maar con-
sequentialistisch duidt.

De verwarring is vooral terminologisch van aard. In tegenstelling tot 
Grotius en zijn navolgers verdedigen de meeste gereformeerde theologen 
een retributief gerechtvaardigde strafuitoefening. Owen gebruikt de aan-
duiding solutio eiusdem om het retributieve karakter te onderstrepen, 
anderen (zoals Van Mastricht) hanteren die omschrijving alleen in geval 
van een aritmetische proportie en geven de voorkeur aan solutio tantidem 
om duidelijk te maken dat het om een geometrische proportie gaat.

De discussie over de proportionaliteit krijgt een (retorische) toespitsing 
in de vraag wat Christus heeft uitgedrukt met zijn uitroep van verlatenheid 
aan het kruis (Matth. 27:46). Calvijn beweert dat Jezus’ uitroep een 
schreeuw van wanhoop was, wat heftige kritiek van rooms-katholieke zijde 
oplevert. Volgens de zestiende-eeuwse rooms-katholieke theologen is het 
lijden van Jezus lichamelijk van aard geweest, en heeft zijn ziel slechts gele-
den voor zover het lichamelijke lijden zijn geest beïnvloed heeft. De antino-
mianen stellen dat God zijn Zoon, de grootste zondaar, heeft verstoten  
en Hem behandeld zoals een verdoemde in de hel. De neonomianen nemen 
daarvan afstand en laken de opvatting van een aritmetische proportie.  
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De meeste gereformeerde theologen stellen dat Christus ook in zijn ziel 
geleden heeft, maar niet in extensiteit hetzelfde als de verdoemden in de 
hel. 

Witsius betoogt dat Christus de eeuwige dood moest ondergaan maar 
dan wel volgens geometrische proportie. Christus’ uitroep aan het kruis 
kan daarom niet als een schreeuw van wanhoop worden geduid. Ook van 
sommige uitdrukkingen van Owen neemt hij afstand, zonder overigens 
partij te kiezen voor Baxter. De strafmaat waaraan het lijden van Christus 
moest voldoen, kan volgens Witsius niet in alleen consequentialistische 
termen worden gekarakteriseerd.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 
vermeld en wordt de relevantie besproken. Het blijkt dat het concept van 
de toerekening op talrijke manieren met de concepten van zonde, recht, 
wet, straf, vergeving, rechtvaardigheid en proportionaliteit is verbonden. 
De duiding van elk van deze begrippen heeft invloed op de andere. 
Zodoende zijn er in de zeventiende-eeuwse debatten over de toerekening 
vier posities binnen de gereformeerde theologie te onderkennen, waar-
van het antinomianisme er een is. Het is niet mogelijk en ook niet wense-
lijk in dit opzicht het antinomianisme slechts als variant te beschouwen 
op wat de overtuiging is van de meeste gereformeerde theologen (de 
positie van Owen).

Het neonomianisme onderscheidt zich van het arminianisme in de 
visie op de toerekening. De arminianen sluiten aan bij de positie van Pis-
cator, de neonomianen bij de positie van Wotton. Het kenmerkende van 
de derde antinomiaanse controverse ligt niet zozeer in de opvattingen die 
de antinomianen verdedigen, maar in het gegeven dat de kritiek ditmaal 
voornamelijk uit neonomiaanse hoek komt. De vergelijking van de 
diverse posities met Witsius’ Animadversiones Irenicae bevestigt de opvat-
ting dat neonomianisme, antinomianisme en de positie van Witsius 
onderscheiden posities zijn, waarbij de neonomianen zich uitspreken 
voor de positie van Wotton en Witsius voor de positie van Owen.

Relevant voor het onderzoek van het antinomianisme is de conclusie 
dat het antinomianisme het beste kan worden beschouwd als een vorm 
van repristinatietheologie: men beroept zich het liefst op reformatorische 
theologen van voor de sociniaanse kritiek, waarbij het conceptuele instru-
mentarium, ontwikkeld om het socinianisme te bestrijden, wordt gene-
geerd. De kritiek op het antinomianisme van gereformeerde en 
neonomiaanse zijde komt niet allereerst voort uit politieke of sociologi-
sche overwegingen, maar komt mede voort uit de angst om voeding te 
geven aan anti-gereformeerde sentimenten bij bijvoorbeeld rooms- 
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katholieke critici van de gereformeerde leer. Een ‘realistische’ methodolo-
gie bevordert zodoende het onderzoek van het antinomianisme niet; de 
benadering volgens seeing things their way geeft wel beter inzicht in de 
antinomiaanse debatten.

Voor de systematische theologie is het belangrijk het antinomiaanse 
standpunt helder te onderscheiden van het gereformeerde standpunt 
over de toerekening. Tevens kan het antinomiaanse debat concepten en 
gezichtspunten aanreiken voor het hedendaagse systematische gesprek.

De relevantie wordt onderstreept door de gereformeerde positie in de 
antinomiaanse debatten in contact te brengen met de opvattingen van 
Nicholas Wolterstorff. Duidelijk wordt dat het conceptuele framework 
waarin de gereformeerde theologen van de zeventiende eeuw werkten, 
rijker en omvangrijker is dan dat van Wolterstorff. Ook zijn bij hen de 
concepten schuld, toerekening, straf, vergeving en zonde nauwkeuriger 
omschreven. Als de huidige systematische theologie daarvan kennis 
neemt, zal een grondiger discussie mogelijk zijn. 
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SUMMARY

Christ Made Sin
The English Antinomian Controversy (1690-1700) 

about the Imputation of Sin to Christ, with Special Attention 
for Herman Witsius’s Animadversiones Irenicae (1696)

At the end of the seventeenth century, a fierce debate takes place among 
the so-called dissenters or nonconformists about the doctrines of satis-
faction and justification. This debate is usually called the third antino-
mian controversy. One party accuses their opponents of being against the 
law (anti-nomos, therefore antinomians), while their contestants respond 
by leveling the accusation that the first party is perverting the gospel into 
a new law (neo-nomos, therefore neonomians). The Dutch theologian 
Herman Witsius (1636-1708) tries to mediate between these groups by 
writing his Animadversiones Irenicae (1696).

This study aims to provide a conceptual analysis of the English antino-
mian controversy (1690-1700) about the imputation of sin to Christ, in 
the light of preceding developments in the history of doctrine, with spe-
cial reference to Herman Witsius’s Animadversiones Irenicae (1696). The 
central issue pertains to the imputation of sin to Christ.

It is necessary, therefore, to map the conceptual context of imputation, 
not only synchronically, but also diachronically. Various facets of the con-
cept of imputation converge out of the earlier debates between Reformed 
theologians and Roman Catholics, Socinians and Arminians. In addition, 
two other antinomian controversies occurred earlier in that century, 
(1636-1638 in New England and 1640-1648 in England). 

The research makes clear that the concept of imputation coheres with 
several other concepts: law, sin, right, punishment, remission, justice and 
proportionality. The interdependence of these eight concepts makes it 
possible to distinguish three coherent positions, exemplified in the work 
of Piscator, Wotton and Owen. Neonomianism aligns closely with the 
position of Wotton. Antinomianism appears to be a separate position, 
distinguished from the other three, whereas Witsius favours the position 
of Owen.

The core of this research is presented in chapters 4-7, which explain 
the diverse use of the terminology employed by Roman Catholic, Socin-
ian, Arminian and Reformed theologians in the seventeenth century, 
specifically the concepts of imputation (chapter 4), maintenance of the 
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law (chapter 5), punishment and remission (chapter 6), and justice and 
proportionality with regard to the measure of punishment (chapter 7). In 
addition, these chapters investigate the question of how this diversity 
influences the antinomian controversy, highlighting the respective stance 
of the antinomians, neonomians and the position of Witsius in his attempt 
to mediate between them. 

Chapter 1 presents the goal of this study, and the current state of the 
research. Much recent historical research regarding antinomianism 
within Reformed theology focuses on the antinomianism in New Eng-
land (1636-1638) and on the antinomianism in England (1640-1648). 
The third antinomian controversy (1690-1700), which is the object of this 
study, has received considerably less attention, despite its obvious impact 
in the eighteenth century. Scarcely any literature exists on the develop-
ment of the concept of imputation (imputatio) during the sixteenth and 
seventeenth centuries.

Next, this chapter provides some methodological considerations. 
Many studies about antinomianism use a so-called “realistic” method of 
historiography, which regards theological debates as epiphenomena that 
supervene on social, political or psychological events. This often results 
in a reductionist analysis of the debates. Examples of this method include 
the studies of Como, Bozeman, Cooper and Parnham.

The methodology of this study, however, builds on the recent research 
in Reformed scholasticism presented in the writings of W.J. van Asselt, 
A.J. Beck, J. Coffey, A.C. Denlinger, R.A. Muller and others. Scholasti-
cism is regarded as an instrument, not as an issue of content. Utilizing the 
approach of Quentin Skinner, this study applies the principle of “seeing 
things their way” by regarding thinkers as rational persons who intend to 
put their position into words coherently and consistently. Thus, both a 
“realist” and an “idealist” approach are avoided. Convictions and concep-
tions do not have their autonomous influence in history without concrete 
persons (“idealism”), but neither can they be reduced to naturalistic fac-
tors (“realism”). 

Chapter 2 describes the development of the antinomian controversy 
(1690-1700). The Glorious Revolution (1689) provides the nonconform-
ists with the opportunity for their own theological education. In order to 
implement this, Presbyterians and Congregationalists collaborate in a 
joint effort called the Happy Union. The unity, however, breaks down over 
the republication of the sermons of Tobias Crisp. The Presbyterian, Dan-
iel Williams, condemns the sermons as antinomian, and the Congrega-
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tionalist, Isaac Chauncy, responds by defending Crisp and accusing 
Williams of neonomianism.

The antinomians present themselves as the defenders of free grace and 
of the Reformed heritage. The appeal to the theology of Calvin, and espe-
cially of Luther, is an important mark of antinomianism. The antinomians 
also seek support from the antinomian writers in the prior half century. The 
fierce rejection of righteousness by works characterizes doctrinal antino-
mianism, placing rather the full emphasis on the graciousness of salvation. 
This finds expression in their conviction regarding the exchange of person 
between Christ and the sinner. According to the antinomians, Christ 
became the acting person in the sinner, and the sinner becomes the one 
who undergoes Christ’s passion, both of these taking place by commuta-
tion. The distinction between the impetration and the application of salva-
tion, therefore, loses its significance for the antinomians.

It is important to note that neonomianism is shaped by the opinions of 
Hugo Grotius. In 1617, Grotius publishes De Satisfactione, wherein he 
opposes Socinus’ critique of the Reformed doctrine of satisfaction. In 
Reformed circles, Grotius’ publication receives much appreciation as well 
as much criticism. The question during the following decades pertains to 
whether Grotius might have conceded too much to Socinianism. His influ-
ence is particularly notable in Richard Baxter, resulting in the often synon-
ymous use of “Neonomianism” and “Baxterianism”. Neonomianism is 
characterized by the conviction that the gospel is a law, having its own pre-
cepts and threats. According to some, the gospel is viewed as a new law, 
which replaced the old one. An important aspect of neonomianism is that 
it denies the imputation of sins qua sins to Christ, rather asserting only the 
imputation of the effects of sin (i.e., of punishment) to Christ.

Herman Witsius tries to mediate between these factions with his Ani-
madversiones Irenicae. Witsius, professor in Franeker, Utrecht and Lei-
den, holds an international reputation, established by the publication of 
his De Oeconomia Foederum. Both the antinomians and neonomians 
send books to him, and a perusal of his Animadversiones proves that he 
had read at least some of the books of Crisp, Chauncy and Williams. Wit-
sius does not give his full consent, however, to either of the two quarre-
ling parties. Although Witsius’ influence in the antinomian controversy 
itself is modest, his publication receives a certain degree of popularity 
during the eighteenth century.

Chapter 3 provides a diachronic overview of the development in the 
meaning of the concept of imputation, from Erasmus’ Novum Instrumen-
tum (1516) through the year 1600. In the wake of the Reformation, the 
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concept of imputation becomes a technical term. Up until then, the term 
has a more fluid meaning, with various semantic contents attached to it. 
An important question regards the relationship between reputatio and 
imputatio. Luther seems to use imputatio for imputation in malam par-
tem (i.e., imputation of sins) and reputatio for imputation in bonam par-
tem (i.e., imputation of righteousness). In 1516, Erasmus proposes 
another distinction. He considers imputatio to be a mere mental act, 
which does not correspond with reality. He identifies this with acceptila-
tio, a term derived from Roman law, wherein a creditor declares to have 
received a payment, although in reality he has not.

Several influential studies (e.g., McGrath) claim that Erasmus’ inter-
pretation offers material for Melanchthon’s doctrine of justification. Eras-
mus is the first to distinguish between reputare and imputare, and 
Melanchthon should accordingly have defined justification as an accep-
tilatio. This, however, appears to be incorrect. Very few Protestant theolo-
gian adopt the term acceptilatio as description for God’s act in justification. 
On the other hand, however, viewing imputation as a judgment which is 
not in accordance with reality finds a broad reception among Protestant 
theologians in the notion that God declares a person just who is actually 
not just. In such a view, the concept of imputation supplies an additional 
argument for the graciousness of justification.

Up until approximately the beginning of the seventeenth century, 
imputation is seen as consisting of two things: estimation and treatment 
(e.g., Piscator). According to Piscator, when God imputes sins to Christ, 
He reckons that Christ did commit these sins, and God treats him accord-
ingly by punishing Him. At around the beginning of the seventeenth cen-
tury, however, dissatisfaction grows with this view of imputation. The fact 
that both Socinus and Arminius adopt Piscator’s position on the concept 
of imputation fuels levels of discomfort. Socinus uses the definition of 
imputation to deny the necessity of satisfaction, and Arminius states that 
imperfect faith itself is imputed, God reckoning it as being perfect. In 
order to fight the Socinian and Arminian views, a revision of the concep-
tual content of imputation is seen to be necessary.

From around 1600, most Reformed theologians see imputation as 
consisting of not two but three issues: communication, estimation and 
treatment. This position is outlined in the writings of John Owen. In 
Owen’s view, the communication of sins precedes God’s estimation and 
treatment. When the sins of the faithful are imputed to Christ, these sins 
are, in a certain sense, communicated to Him. Consequently, He is 
reputed as guilty, and God treats Him accordingly by punishing Him. 
This different interpretation of imputation produces an important impli-
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cation, namely that God’s estimation is in accordance with the truth. As a 
result of the communication of sin to Christ, God rightly reckons Christ 
as a guilty one.

Nevertheless, others like Grotius and Wotton reject this view. They 
find the thought unacceptable that Christ could rightly be reckoned as 
guilty. Instead, they assert that only the effects or consequences of sin are 
imputed to Christ, not the sins themselves. God does indeed treat Christ 
as if He were a guilty sinner, but He does not reckon Him as being truly 
so, for the sins are not communicated to Him. Only the effect of sin, 
which is punishment, is communicated and imputed to Christ. In this 
view, the word imputation is used indefinitely; it is merely another word 
for communication.

From the beginning of the seventeenth century, therefore, three dispa-
rate views of the concept of imputation exist, which can be categorized 
under the positions of Piscator, Wotton and Owen. Each of these posi-
tions can be distinguished by the relationship between communication, 
estimation and treatment.

Chapter 4 compares the three aforementioned positions with those of the 
antinomians and the neonomians. The antinomians accuse the neonomi-
ans of denying imputation completely. Conversely, the neonomians 
charge the antinomians with teaching that imputation is a physical trans-
fer of sins to Christ (as if sin is a physical substance).

Those defending Owen’s position rely on a differentiation in the con-
cept of sin. Owen distinguishes five discrete aspects of sin: the act of sin, 
the stain of sin, potential guilt, actual guilt and the punishment of sin. By 
potential guilt, he intends the intrinsic obnoxiousness of every trespass; 
by actual guilt, the ordination to punishment. When sin is imputed, it is 
not communicated to Christ in every respect, but only in regard to the 
actual guilt. The neonomians state (aligning with the position of Wotton) 
that only the punishment is communicated, whereas the antinomians 
maintain that sin is transferred to Christ in all respects.

These differences influence opinions about God’s estimation. The neo-
nomians state that God reckons Christ neither as guilty nor as a sinner. 
Owen declares that God reckons Christ as guilty, but not as being intrin-
sically a sinner. According to the antinomians, God judges Christ as both 
guilty and as a sinner, because the act of the sin is also communicated to 
Christ. They therefore defend the view that God regards the sinner as the 
one who has done what Christ actually has done, and they view Christ as 
the one who committed the sins which in fact were executed by the sin-
ner. In this point, the antinomians concur with the position of Piscator, 
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though an important distinction must be made. Piscator maintains that 
God’s estimation is not according to truth, whereas the antinomians hold 
that it is according to truth. 

It appears, therefore, that for a clear and accurate presentation of the 
antinomian position, it must be distinguished from the views of Piscator, 
Wotton and Owen. Conceptually, antinomianism should not be regarded 
as a subordinate variation of the position held by most Reformed theolo-
gians concerning the meaning of imputation. The neonomians align with 
the position of Wotton, as stated above.

Witsius attempts to conciliate the two factions by distinguishing 
between act, stain, guilt and punishment. He argues that the sins them-
selves were imputed to Christ, not only the consequences of the sins. This 
imputation of sin does not imply, however, that the act or the stain of sin 
were transferred to Christ. Rather, only the actual guilt (being the ordina-
tion unto punishment) is communicated to Christ and therefore removed 
from the sinner. Witsius rejects such a notion of commutation as if Christ 
became the acting person in the sins of the faithful.

Chapter 5 addresses the maintenance of right and law. The distinction 
between both is brought to the fore by Grotius in his response to Socinus. 
Socinus regards God as an owner (dominus) who has both the right to 
punish as well as the right to forgive everyone. However, God never has 
the obligation to punish. Socinus maintains that God simply forgives the 
sins of those who repent and believe. Forgiveness does not include, how-
ever, the imputation of sin to anyone, whether to the believing sinner or 
to Christ. According to the Socinians, the old law which demanded eter-
nal death for trespassing the law, is abolished and abrogated, and replaced 
by the new law of the gospel.

According to Grotius, however, God not only has the right to punish 
but also the obligation sometimes to punish. God is the ruler (rector) of 
the universe, maintaining order and stability in the world. So it is neces-
sary for him to punish sin at least sometimes, in order to preserve his 
right as ruler (ius rectoris). Due to the death of Christ, God remits the sins 
of the faithful. The law is not abrogated, but the sanction of the law is not 
executed, which Grotius calls dispensatio. In short, Grotius does not base 
the necessity of the satisfaction in the maintenance of the execution of the 
law, but in the maintenance of God’s right, namely his right as a ruler.

In Grotius’ view, the imputation of sin does not play any role, since 
imputation would imply that God maintains his law by executing the 
punishment of the sin against Christ. That would involve a contradiction 
according to Grotius, because the law could only be maintained if the 



-  491  -

sinner is punished in his own person. If Christ underwent the punish-
ment vicariously, that would prove that God had decided not to maintain 
his law, but rather to grant a dispensation.

Grotius’ plea for the necessity of the maintenance of God’s right finds 
nearly universal consent among Reformed theologians. In contrast to 
Grotius, however, many of them state that God not only punishes sin 
sometimes, but that he is obligated to punish every sin. This obligation to 
punish all sins stems from the maintenance of God’s law. The law of God 
threatens trespasses with death, and because this law is neither altered 
nor abrogated, punishment must follow every sin. Therefore, every sin is 
imputed, either to the sinner himself or to Christ. The first happens when 
a sinner does not believe, the second when he does believe. So, the neces-
sity of punishing every sin and the conviction of the maintenance of the 
law presuppose each other. Many Reformed theologians defend both the 
necessity of the maintenance of the law, and the maintenance of God’s 
right, and consequently, they reject the idea of a dispensation. 

Nevertheless, there is difference of opinion regarding the question 
whether the necessity to maintain the law is hypothetical or absolute in 
nature. In the case of an absolute necessity, the necessity of the mainte-
nance of the law is founded in God’s nature. In the case of a hypothetical 
necessity, it is grounded in God’s will. In order to confront Socinianism, 
a growing number of Reformed theologians adheres to the absolute 
necessity.

As noted above, Grotius taught that substitution and maintenance of 
the law exclude each other. Many Reformed theologians deny this, and 
they defend their view with the help of the concept of epieikeia (derived 
from Aristotle’s Ethica Nicomachea). This concept is often translated as 
“benevolent interpretation [of the law]”. If God would judge according to 
the strict demand of the law (rigor legis), substitution by the Mediator 
would indeed be impossible. But because the law does not prescribe that 
the sinner must bear the punishment in his own person, God as a ruler 
(rector) has the freedom to interpret his law in such a way that the law and 
the right of the ruler are maintained by means of a vicarious punishment. 
This study demonstrates the central role that epieikeia plays in seven-
teenth century Reformed soteriology, which is an important finding and 
contribution to current research. 

In the antinomian controversy, the neonomians follow Grotius’ view. 
They state that God applies a dispensation regarding those who believe 
and repent, and they consequently deny that God interprets the law 
according to epieikeia. The antinomians, on the other side, defend the 
maintenance of the law. Furthermore, they state that the faithful are 
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totally free from the law because it is perfectly fulfilled in Christ. Given 
their position on the commutation of personal actions between Christ 
and the sinner, they also do not use the concept of epieikeia. 

Along with the majority of Reformed theologians, Witsius pleads for 
both the maintenance of God’s right and his law. God’s right as a rector is 
not founded in his will but stems from the necessary relation between 
God as Creator and the human being as a rational creature. Vicarious 
satisfaction does not violate the maintenance of the law, according to 
Witsius, because God interprets his law according to epieikeia.

Chapter 6 further investigates the concepts of punishment and forgive-
ness. It is clear that according to Socinus the death of Christ needs not 
and cannot be regarded as a punishment. His sufferings and death were 
an affliction (afflictio), not a punishment (poena). Socinus asserts that it 
is both logically and morally impossible that God would punish Jesus. It 
is logically impossible because suffering can only be a punishment if that 
person is guilty. It is morally impossible because it is unjust to transfer 
punishment from a guilty person to an innocent person. 

Over against this view, Grotius argues that Jesus’ death must certainly 
be seen as a punishment. According to him, neither the logical nor the 
moral argument of Socinus is valid. Grotius states that innocent people 
can indeed be punished – a claim he substantiates with some biblical 
examples. Furthermore, it is not morally reprehensible when innocent 
people undergo punishment, if they agree to the punishment.

Grotius finds the execution of punishment in general, and the execu-
tion of the punishment of Christ specifically, justified, if this benefits the 
community. Punishment needs to be functional and limited to instances 
that obtain an advantageous effect. If the effect of punishment brings neg-
ative consequences, then the ruler is obligated not to punish. Grotius, in 
this way, does not use a retributive but rather a consequentialist justifica-
tion of punishment. Grotius views the death of Christ as an instance of a 
consequentialist justification of punishment, since God demonstrates in 
the death of Christ his right as ruler and his abhorrence of sin, thereby 
motivating people to avoid sin and repent.

Regarding the definition of punishment, many Reformed theologians 
side with Socinus and not Grotius. Instead of adhering to a consequen-
tialist view of punishment, they approve of a retributive view. Like Soci-
nus, they state that it is both logically and morally impossible for an 
innocent person to be punished. Afflictive suffering, not based on guilt, 
cannot be regarded as punishment – so it is logically impossible. Like-
wise, it is not morally permissible to punish somebody who is innocent. 
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Therefore, they state that the guilt of sin had to be communicated to 
Christ before He could be punished. It is only possible to view Christ’s 
suffering as punishment, both logically and morally, if the guilt has been 
transferred to him. This transfer of guilt took place in the imputation of 
the sins to Christ. Therefore, for many Reformed theologians of the sev-
enteenth century, imputation is the indispensable condition for defend-
ing the substitutionary character of the punishment of Christ.

The concept of imputation also influences ones view of forgiveness. 
The idea that remission consists of not imputing sins (non-imputatio pec-
catorum) was widely accepted, both in Roman Catholic and Reformed 
circles. For Socinus and Grotius, that means that sins are not imputed to 
anyone. Sins forgiven simply stay unpunished (impunitum). For many 
Reformed theologians, however, remission means that although the sin-
ner himself is not punished, sin is punished. In their view, sins can only 
be remitted after they are imputed to Christ. So, in this opinion remission 
of sin necessarily presupposes imputation, while for Socinus and Grotius, 
remission denies imputation.

In the third antinomian controversy, the neonomians side with Grotius 
in their view of punishment and forgiveness, though the position of Daniel 
Williams remains unclear. The neonomians do not make a sharp distinction 
between suffering and punishment, and like Grotius, they define remission 
as impunitas. The antinomians, on the other hand, adhere to the Reformed 
view of punishment but not of remission. Because the antinomians (as is 
clear from chapter 4) see the imputation of the sins to Christ as a transfer of 
the act of sinning, they view the remission of sin not so much as non-impu-
tatio as its removal, elimination and abolishment. The faithful enjoy the 
remission of their sins because these sins are no longer their own sins, and 
having become the sins of Christ, they are abolished in his death. Conversely, 
Witsius held to the view of most Reformed theologians, as noted above.

Chapter 7 takes up the concepts of justice and proportionality. Socinus’ 
opponent, Covet, states that the sins of the faithful are imputed to Christ 
and that He therefore bears the punishment which follows their sins. The 
measure of Christ’s passion must be equal to the measure of the punish-
ment which belongs to the sins of the elect. This punishment is eternal 
death. It is an equivalent payment (solutio equivalens), in which there is a 
proportionality between imputed sin and punishment.

Socinus disagrees. He states that since Christ rose from the grave after 
three days, He did not undergo eternal death. Socinus clearly employs the 
idea that Christ’s death was not proportional to what sins deserve as an 
argument against the view that sins are imputed to Christ.
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Grotius’ position is distinguished from both Covet and Socinus. In Gro-
tius’ view, there is no imputation and therefore no direct proportionality 
between sin and punishment. Therefore, according to Grotius, Christ did 
not undergo eternal death. However, Grotius observes a different kind of 
proportionality. Though Jesus’ death is not a payment of the same (solutio 
eiusdem), it is a payment of something with the same value (solutio tan-
tidem). For Grotius the punishment of Christ is of equal value because his 
death achieves the same end as would be reached if the sinner was pun-
ished in his own person – namely the maintenance of God’s reign. So, Gro-
tius argues for both the necessity of punishment as well as for the 
proportionality of punishment on consequentialist considerations.

Those Reformed theologians who agree with Covet, have the task of 
explaining how Jesus’ death could be regarded as an eternal death. Here 
they use the distinction between arithmetic and geometric proportion, 
which is parallel to the respective distinction between commutative and 
distributive justice.

An arithmetic proportion applies to financial payments, compensa-
tion of injury, and restitution, whereas a geometric proportion applies to 
punishments and rewards. The main difference is that under the rubric of 
an arithmetic proportion, the worthiness of the person who satisfies has 
no influence on the worth of that which is satisfied, but in the case of a 
geometric proportion the worthiness of the person does have influence. 
Because in the death of Christ a punishment takes place, there must be a 
geometric proportion, according to the Reformed theologians. Since the 
person undergoing the punishment is the God-man (theanthroopos), his 
sacrifice has an infinite value. So, the death of Christ is intensively, not 
extensively, proportional to the punishment that the faithful deserved. In 
addition, epieikeia plays a role because God, as ruler, has the liberty to 
interpret the death of Christ as a punishment that is proportional to what 
the law demands in case of transgressors. 

In the third antinomian controversy, the neonomians adhere to the 
view of Grotius. They derive not only the necessity of the vicarious pun-
ishment by Christ but also the proportionality of this punishment from 
God’s ius rectoris. Christ was punished enough to reach the goal aimed at 
in his death, that is the stability of God’s reign over the world. The antino-
mians hold a different view, namely that Christ underwent exactly what 
the damned in hell have to suffer. It becomes clear that they see the death 
of Christ as a payment according to arithmetic proportion. His suffering 
was not in the first place a punishment but a compensation and restitu-
tion. The neonomians fiercely criticize that position.
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The well-known discussion between Owen and Baxter about the solutio 
eiusdem and solutio tantidem has to be seen in the light of the question of 
proportionality. According to some studies (e.g., Clifford, Boersma), Owen 
defends an arithmetic proportion, and thus considers the sacrifice of Christ 
as a financial compensation, whereas Baxter pleads for a geometric propor-
tion, seeing the sacrifice as a punishment. This interpretation, however, is 
incorrect, because Owen also regards the death of Christ as a punishment 
according to geometric proportion. Owen’s critique of Baxter shows that 
the quantity of punishment cannot be formulated in only consequentialist 
terms. Owen insists that satisfaction must be equal to the punishment that 
the faithful would undergo, if they were punished personally. From the 
viewpoint of most Reformed theologians, Baxter and not Owen holds the 
deviant position, since Baxter interprets the proportionality of the punish-
ment not in a retributive but a consequentialist way. 

The confusion is mainly terminological in nature. Unlike Grotius and 
his followers, most seventeenth-century Reformed theologians argue for 
punishment which is retributively justified. Owen uses the term solutio 
eiusdem to underscore the retributive character, while others (like Van 
Mastricht) use that term only in the case of an arithmetic proportion, 
preferring the term solutio tantidem to explain that the retributive char-
acter is a geometric proportion.

Christ’s exclamation of desertion in Matthew 27:46 brings a rhetorical 
focus to the discussion about proportionality. Calvin states that Jesus’ 
shout was a cry of despair, which evokes a strong critique from Roman 
Catholic writers. According to the sixteenth-century Roman Catholic 
theologians, Jesus suffered primarily in his body, his soul only being 
influenced by the corporeal pain. The antinomians state that God repudi-
ated his Son, as the greatest sinner, and dealt with Him as with the damned 
in hell. The neonomians distance themselves from the view of an arith-
metic proportion. Most of the Reformed theologians state that Christ did 
suffer in his soul, but not extensively the same as the damned.

Witsius argues that Christ had to undergo eternal death, according to 
geometric proportion. Therefore, Christ’s exclamation on the cross can-
not be regarded as a cry of despair. He also distances himself from some 
of Owen’s expressions, while not siding with Baxter. Witsius insists that 
the proportion of Christ’s sufferings cannot be characterized in conse-
quentialist terms only.

Chapter 8 summarizes the central findings of this study and discusses 
their relevance. It appears that the concept of imputation is linked in 
many ways to the concepts of sin, right, law, punishment, forgiveness, 
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justice and proportionality. The interpretation of each of these concepts 
influences the meaning of the other. It is possible to clearly distinguish 
four different positions within the seventeenth-century Reformed debates 
about the imputation of sin to Christ, one of them being antinomianism. 
It is neither possible nor desirable to regard the antinomian position as 
only a variant of most Reformed theologians (e.g., the position of Owen).

 Neonomianism distinguishes itself from Arminianism in its view 
of imputation. The Arminians cohere with the position of Piscator and 
the neonomians with the position of Wotton. What is characteristic of the 
third antinomian controversy, in contrast to the two earlier controversies, 
is not the views defended by the antinomians, but rather the development 
of the neonomian critique of their positions. A close analysis of Witsius’ 
Animadversiones corroborates the conclusion that antinomianism, neo-
nomianism and the position of Witsius represent three distinct positions, 
with the neonomians maintaining the position of Wotton and Witsius 
adhering to the position of Owen.

 The relevance of this study demonstrates that antinomianism can 
best be seen as a form of repristination theology. Antinomians prefer to 
appeal to Reformed theologians prior to the Socinian crisis, which means 
that they ignore the conceptual tools developed to fight Socinianism. The 
Reformed and neonomian criticisms of antinomianism does not primar-
ily stem from political or sociological causes, but inter alia from the fear 
that antinomians fuels the anti-Reformed sentiments of Roman Catholic 
and other opponents. Consequently, a “realistic” methodological 
approach does not further the study of seventeenth-century antinomian-
ism, whereas the principle of “seeing things their way” enhances a better 
understanding of the antinomian debates.

 In Systematic Theology, it is important to distinguish clearly the 
Reformed position from the antinomian position on the imputation of 
sin. The antinomian controversy may also provide concepts and insights 
for the dialogue in systematics today.

 The relevance of this study is further underlined by bringing the 
Reformed position in the antinomian controversies in contact with the 
views of Nicholas Wolterstorff. It becomes evident that the conceptual 
framework utilized by the Reformed theologians of the seventeenth cen-
tury, is richer and more comprehensive than that of Wolterstorff. They 
also provide a more precise description of concepts like guilt, imputation, 
punishment, forgiveness and sin. A more profound discussion will be 
possible when the current participants in the dialogues about punish-
ment and forgiveness take note of the contributions of the seventeenth 
century.
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