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Samenvatting  

 
Ecclesia sine macula et ruga 
Donatist Factoren onder de ecclesiologische uitdagingen  voor de Magyaországi Református Egyház met 
name na 1989/90 
 

Aandacht voor het bovennatuurlijke is noodzaaklijk daar de aandacht op meer gericht is dan alleen het leven 
in deze wereld, en op meer dan enkel bewustzijn - het is de manier van de Geest om de weg naar de Eeuwigheid  
voor ons te openen. Daar het volle bestaan uit meer bestaat dan ons dagelijks denken en doen, moeten wij in 
verbinding staan met een wijdere en hogere werkelijkheid, namelijk, dat van onze Heer, wien wij toebehoren en 
van waaruit onze kracht stroomt. Deze kracht omringt ons en inspireert ons. Mijn leven als gemeente lid van de 
Reformatus Kerk (Magyarországi  Református Egyház) van Hongarije en als predikant en docent is verrijkt door 
de vele verschillende ervaringen van de kerk. Sommige van deze ervaringen lijken die van verval en ziekte te 
zijn, alleen een schaduw van het echte leven, tenzij wij ons de wegen van de Ene en Enige God herinneren en 
zijn verzoening met de werkelijkheid die Hij heeft geschapen. Maar al te vaak lijkt de kerk te bestaan van zielen 
achter muren zonder veel uitzicht, maar dan moeten wij de lichtstraal niet vergeten: Jezus Christus door God 
gezonden als een teken van nieuw leven en hoop, zodat wij onze opdracht kunnen vervullen door Christus te 
volgen.Waarschijnlijk verschillen mijn gedachten amper met die die in de bredere context van het Christendom 
gevonden worden. 

In de bredere context van het christendom, door de veranderingen door de tijd heen, hebben de verschillende 
gewoontes, opvattingen, theologie en culturen enorm bijgedragen aan de verscheidenheid van de kerk. Een van 
de constante kenmerken van het kerkelijk bestaan is dat de kerk  als `in via` wordt begrepen tot haar 
eschatologische vervulling. De geschiedenis van de kerk biedt talloze voorbeelden van deze `in via`, zoals 
wanneer starre uniformiteit plaats heeft gemaakt voor een rijke diversiteit, of wanneer isolement een ervaring 
van eenheid terweeg brengt, - of juist  het omgekeerde. In de loop van de geschiedenis was het jaar 1989/90 een 
intense tijd van verandering voor de hongaarse maatschappij, met een aantal  interne en externe uitdagingen; 
ook voor de Reformatus Kerk van Hongarije. Na vier decennia van communism begonnen democratische 
veranderingen in Hongarije, waar de Reformatus Kerk zich in een nieuwe, zij het dubbelwaardige situatie 
bevondt. Een van de kern kwesties van die tijd was of de Reformatus Kerk bereidt was de waarheid onder ogen 
te zien wat betreft de ketterse status van haar recente vier deccenia (1948-89). 

Wij moeten erkennen dat wij alleen maar ten dele God`s uiteindelijke zorg voor de kerk van Christus 
begrijpen (1 Korintiers 13:9), maar het lijkt goed om als uitgangs punt de beschrijving van de kerk in de brief aan 
de Efeziers (5:27) te nemen: de kerk ‘zonder vlek of  rimpel` (Ecclesia sine macula et ruga).  In de huidige 
ontdekkingstocht van dit proefschrift, in de ecclesiologie van de Reformatus Kerk van Hongarije, na 1989/90,  
zijn de theologische elementen van Donatist beweging in de vierde eeuw en hun relevantie tot de huidige situatie 
het organizerende paradigma. Wij zijn van mening dat de analogieen van deze vermeldingswaardige 
kerkscheuring ons in veel opzichten een bruikbaar leidraad voor de hongaarse situatie biedt; zij bieden een 
bredere kijk voor onderzoek en evaluatie aan en helpen ons wat historische afstant te nemen. 

Donatism, als een schismatische beweging, ontstond na de Grote Vervolging (303-305) van Keizer 
Diocletianus en zette zich voort in Noord-Afrika tot de overwinning van de gehele regio door de moslim invasies 
van de zevende eeuw. Een aantal gecompliceerde problemen ontstonden tijdens de lange geschiedenis van de 
Donatist beweging in polemiek met de Katholieke Kerk. Wij zijn van mening dat sommige extreme variaties van 
mogelijke theologische antwoorden in NoordWest Afrika van de vierde eeuw beslissend zijn geweest voor de 
kerk geschiedenis, en tot op de huidige dag van invloed zijn. De complexe aard van de kwesties die door de 
Donatisten naar voren waren gebracht blijkt zeer duidelijk uit de pastorale, theologische en andere polemische 
geschriften van Augustinus. Fundamentele theologische kwesties stonden op het spel, die de aard en 
perspectieven van de kerk openbaren, en haar situatie in de wereld als er een vijandige omgeving en zelfs 
vervolging aanwezig zijn. In dit Donatist debat zijn belangrijke ecclesiologische thema`s aanwezig, die de 
essentie van de Christelijke Kerk proberen te defineren volgens haar heiligheid en katholiciteit, als het lichaam 
van Christus op zowel universeel als lokaal niveau. Het grote probleem van het debat kan in een korte vraag 
worden gesteld: Ubi ecclesia? - welke van tijd tot tijd zijn hoofd opsteekt in het leven van de Christelijke Kerk, de 
weg van ecclesiologische uitdagingen vereffende.  Daarom zijn wij van mening dat Donatism niet alleen een 
specifieke beweging uit het verleden is, dat bij de kerkgeschiedenis hoort, maar haar theologische elementen 
kunnen worden gezien als een impuls dat weer tot leven zou kunnen komen bij eventuele dubbelzinnige 
ecclesiatische situtaties, vooral na vervolging van de kerk. Want in zo`n tijd wordt de kerk uitgedaagd om haar 
eigen verleden te verwerken om God`s wil voor het heden te vinden en naar te hopen, ook voor de toekomst. Wij 
vatten ons verstaan van Donatism samen in een algemene vorm door het gebruik van de uitdrukking: `Donatist 
Factors`, waarmee wij die elementen die de Donatist identiteit vormen bedoelen. Deze elementen worden tegen 
het einde van het tweede hoofdstuk uitgelegd. Wij moeten ook constateren dat het complex aantal elementen in 
de Donatist beweging niet altijd in dezelfde samenstelling aanwezig zijn in de verschillende ecclesiologische 
problemen. Maar zoals de geschiedenis van de Donatisten laat zien, zouden zij een scheuring onder de 



Donatisten zelf  kunnen veroorzaken, zoals zij ook de katholieke theologen tot wijziging in hun denken in relatie 
tot deze factoren zouden kunnen leiden. Wij zijn van mening dat door dieper op het Donatist probleem in te 
gaan, er menig verrassende elementen naar voren komen, die ons waarschuwen om niet te snel een kant te 
kiezen in dit sort scheuring. De tendensen en kern elementen zijn nooit verdwenen uit het leven van de Kerk. De 
kwesties die naar voren worden gebracht tijdens de Donatist-Katholieke debatten, zijn ook nu relevant voor de 
ecclesiologische situtatie van de Reformatus Kerk van Hongarije vandaag. Deze vraagstukken raken de kern 
betreffende ecclesiologie, Christologie, zending, en een theologie van verzoening. 

De onderzoek methode van dit proefschrift is vanuit een historisch perspectief benaderd en neemt ook in 
aanmerking de sociaal-politieke en culturele dimensies, alhoewel de hoofdlijn van denken op het gebied van de 
systematische theologie zal blijven, in het bijzonder ecclesiologie. Het primaire doel van deze analyse van het 
verleden in relatie tot het heden is om te wijzen op de gedeeltelijke parallellen en enige werkelijke gevolgen in 
relatie tot het theologisch bestaan van de Reformatus Kerk van Hongarije. Enkele van de hoofd theologische 
problemen van de Donatist afscheiding zorgen voor een focus voor het onderzoek. Het onderzoek is gebaseerd 
op primaire en secundaire bronnen wat betreft de Hongaarse situtatie, en hoodfzakelijk secundaire (uit het 
verleden en vanuit het huidige debat) betreffende het Donatist deel. 

De Donatist Factors in ecclesiologie kan worden afgebeeld in de constellatie van de volgende thema`s. 
 
1. De vervolging van Christenen (of anderen) leidt tot een cruciale vraag waarmee elke religieuze gemeentschap 
wordt geconfronteerd. Wordt geloof het best tot uiting gebracht door confrontatie of door compromis met de 
vijandige seculaire machten?  Moeten gelovigen voor de weg van dapperheid en zelfs martelaarschap kiezen, of 
voor de weg van accommodatie en discretie? Men moet ook rekening houden met een theologie van 
boetedoening en mogelijkheiden voor ontwikkeling na vervolging. 
 
2. Heiligheid en scheiding in de kerk. Gezien de heiligheid en eenheid van de kerk of kerkgenootschap: Welke rol 
hebben christologie en eschatologie? Eenheid wordt gecontrasteerd met twee concepten die aan beide zijde 
ervan staan: uniformiteit en samenwerking. Uniformiteit is om de eigenheid en het unieke karakter van de 
persoonlijkheid te ontkennen.  Samenwerking is een beperkte mate van eenheid, van waaruit de partijen zich 
gemakkelijker kunnen terug trekken.  Hoe kan echte eenheid het best worden verstaan? Welke rol speelt de 
traditie in deze vraagstukken? Welke rol speelt de verscheidenheid in het behouden van eenheid?  Hoe kan de 
kerk deel blijven van het lichaam van Christus, en het geestelijk thuis zijn voor de inwoners van een  bepaalde 
plaats? Kan conflict een belangrijk factor zijn voor het begrijpen van de aard van de kerk? De kwestie van kerk 
leiderschap is van essentieel belang in deze zaken.   
 
3. Kerk en staat, en kerk en maatschappij. Hoe functioneert de kerk als het lichaam van Christus in de 
maatschappij?  Hoe gaat het pastoraat om met het gezamenlijk kwaad in de wereld?  Wat is de taak van de 
christen in verschillende soorten van samenleving? Is het het doel van de kerk om de maatschappij te 
hervormen of biedt het eerder een alternatieve samenleving?  Kan de kerk een zieke wereld gezond maken? In 
welk opzicht helpt christelijke self-identiteit de kerk om echt kerk te zijn, terwijl de leden van de kerk ook lid van 
de staat zijn? 
 
4. Welke rol kan etniciteit spelen in ecclesiologie, met name, in de context van buitenlandse imperialistische 
overheersing? Hoe is nationale identiteit verwoven met christelijke identiteit in de kerk?  
    Deze thema`s, als structuele onderdelen van de strijd van de Donatist met de katholieken, kunnen als leidraad 
dienen  wat betreft de situatie van de Reformatus Kerk van Hongarije sinds de val van het communisme in 1989-
90 en ook daarna. De concrete onderzoeksvraag van dit proefschift kan als volgt worden omschreven: 
 
Hoe verduidelijken de vraagstukken die in het Donatist-Katholiek debat naarvoren komen de ecclesiologische 
situatie van de Reformatus Kerk in Hongarije na de val van het communisme? 
 
De structuur van de studie kan als volgt worden samengevat: 
 
1. Na de inleiding in hoofdstuk een, introduceren wij in hoofdstuk twee Donatism (De Donatist Dissent als 
wegwijzer in Ecclesiologie), in aanmerking nemend de belangrijkste tendensen en de historische en 
sociologische context van de beweging. Wij vinden het ook van belang om die wetenschapplijke proceduren op 
te nemen - voornamelijk uit de tweede helft van de twintigste eeuw - die een andere kant van het Donatism laten 
zien. Na een evaluatie van de verschillende vraagstukken die naar voren kwamen in de debatten die in het kader 
van algemene kerkelijke standpunten van Tertullianus via Cyprianus, de Donatist, tot Augustinus, werden 
vastgesteld, maken wij een poging om de meest kenmerkende elementen (Donatist Factors), die als leidraad 
zullen dienen in het onderzoek van de ecclesiologische situatie van de Hongaarse Kerk naar voren te brengen. 
2. In hoofdstuk drie (Historische lijnen van de Reformatus Kerk in Hongarije vanaf de Reformatie tot de 
twintigste eeuw) beschrijven in het kort de geschiedenis in grote lijnen (van de zestiende eeuw tot de eerste helft 
van de twintigste eeuw) van de Reformatus Kerk in Hongarije ten opzichte van onze speciale focus. 



3. In hoofdstuk vier (Inleiding tot de geschiedenis en de `officele` theologie van de Reformatus Kerk van 
Hongarije tussen 1945-1990) wijden wij verder uit over het recente verleden van de Reformatus Kerk van 
Hongarije tijdens het communisme, in aanmerking nemend, de historische, politieke, sociaal-culturele en 
theologische standpunten van de officiele kerk-leiderschap. 
4. In hoofdstuk vijf (Overzicht van de ecclesiologische context van de Reformatus Kerk van Hongarije na de val 
van het communisme), geven wij een algemeen overzicht en analyse van de ecclesiologische context van de 
Reformatus Kerk van Hongarije na het communisme, concentrerend op de jaren 1990-2000, in relatie tot de 
politieke, sociaal-culturele en theologische gebieden. 
5. In hoofdstuk zes (Una  Sancta Catholica et Apostolica - Ecclesia sine Macula et Ruga),  analyseren wij hoe de 
Donatist Factoren ons kunnen helpen de uitdagingen van de Reformatus Kerk van Hongarije te begrijpen, met 
name, na de tijd van 1989/90. De belangrijkste systematische taak kan in dit laatste hoofdstuk worden 
gevonden, waar wij  een kerkelijke, historisch-systematische conclusie samenvatten met betrekking tot de 
Donatist beweging binnen de verschillende theologische standpunten van de Reformatus Kerk van Hongarije na 
1989, rekening houdend met de overeenkomsten en verschillen met Donastism. 
 
Volgens de boven genoemde structuur van dit proefschrift kunnen wij de resultaten in `t kort als volgt 
samenvatten: 
 
1. onze analyse van de Donatist Factors zou in een beslissende rol  voor de Hongaarse ecclesiologische 
benadering na 1989  kunnen resulteren, vooral door de aandacht te vestigen op de volgende aspecten die wij 
door deze studie hebben geleerd; 
2. het belang van self-identficatie van de kerk werdt duidelijk in relatie tot haar wezen, dat altijd beslissend zou 
moeten zijn voor haar empirisch bestaan;   
3. er bewust van te zijn dat de historische situatie altijd concrete belijdenis van de zekerheid van het geloof 
vereist - anders wordt de echte werkelijkheid van de kerk in gevaar gebracht;   
4. de noodzaak van consensus betreffende de kern van de inhoud van het Evangelie. 
 
Met het oog op de hoofd thema`s (eenheid, heiligheid, en etniciteit samen met de socio-politieke vraagstukken) 
van het laatste hoofdstuk, komen wij tot de volgende conclusies betreffende de ecclesiologische uitdagingen voor 
de Reformatus Kerk van Hongarije: 
 
1. De eenheid van de Reformatus Kerk van Hongarije wordt geconfronteerd met een uitdaging in relatie tot het 
begrijpen en onderhouden van haar eenheid. De kerkelijke deformatie tijdens het communisme heeft lidtekens 
achtergelaten op de kerk na de veranderingen in 1989; zodoende was de theoretische en practische orientatie 
van de kerk vaak misplaatst. 
2. De heiligheid van de kerk met oog op haar oppositie tot ketterij en zonde is ook altijd fragiel.  Heiligheid 
wordt in de kerk uitgedrukt door haar onderwijs, door de levens van haar leden, door de sacramenten en in de 
liturgie. Deze fenomenen worden als heilig beschouwd daar zij hun oorsprong in God hebben.  Sommige 
tendensen  van de huidige ecclesiastische situatie van de Reformatus Kerk van Hongarije creeren een uitdaging 
betreffende de vraag van haar heiligheid, en dit probleem vindt haar oorsprong in de negatieve ecclesiologische 
voorbeelden die zij vanuit het recente verleden hebben meegekregen. Een van de grootste uitdagingen ontstond 
uit de onstabiele ecclesiologische meningen na de veranderingen in verband met de kwestie van collabrateuren. 
Het grote aantal sociale onderwerpen van de kerk na de veranderingen is losgeraakt van de boodschap van 
verzoening. Onder het grote aantal van gebeutenissen tijdens deze veranderingen was een van de hoofd 
kenmerken het radicale onrecht in relatie tot het verleden zowel als tot de nieuwe omstandigheden.  Zodoende 
leek de zaak van het recht een primaire focus in de kerk te veroveren, inplaats van de genade van God. Op deze 
manier leken recht en vrijheid voorwaarden voor verzoening te zijn. Dit resulteerde in de gedachten dat sinds 
voldoende gerechtigheid nog buiten bereik is, de boodschap van verzoening ook buiten bereik lijkt te zijn. Men 
zou ook  de spanning tussen secularisatie en sacralisatie van de kerk kunnen noemen, die weer een andere 
uitdaging vormen voor de Hongaarse situatie, en dit brengt duidlijk naar voren de problemen van lidmaatschap 
en discipline. 
3. De etniciteits vraag is sterk verbonden met de identiteits crisis van de post-moderne tijd. De nieuwe nadruk 
op identiteit en het zoeken naar openheid en dialoog op een steeds meer seculaire manier kan ook worden 
gezien als een deel van globalisatie. Deze tendens is ondertussen alweer door een nieuwe zoektocht voor 
culturele, nationalistische, etnische, confessionele en ook persoonlijke identiteit aangevochten. De uitdagingen 
doen zich voor betreffende verantwoordelijkheid in de Hongaarse situatie na de veranderingen van 1989/90, en 
omringen de vraag van hoe uitersten in deze kwesties te voorkomen en bruikbare bijbelse boodschappen voor 
deze vraagstukken te vinden. De erfenis van het Communisme, dat zeer nauw verbonden is met het hersens-
spoelen van die tijd, heeft het hongaarse zelf-bewustzijn beschadigd, en heeft de identiteits crisis versnelt, en 
heeft zo ook sommige radicale versterkingen van het nationalism versterkt, die ook tegenwoordig zijn in het 
leven van de kerk. Een verwerklijking van een Christelijke identiteit voor individuelen en ook in een corporatief 



opzicht, kan de etnische en socio-politieke perspectief  in evenwicht brengen op zo`n manier dat het ook de 
nationale identiteit ten voordeel kan zijn.   
 
Deze korte samenvatting van de conclusies van dit proefschrift vestigt de aandacht op enige belangrijke aspecten 
in de analogie tussen de ecclesiologische bronnen van de Donatist Factors en de situatie van de Reformatus Kerk 
van Hongarije na de veranderingen van 1989.  Volgens onze analyse groeien de vergelijkende tendensen met het 
Donatist patroon. Derhalve, is erkenning van de Donatist Factors belangrijk om te ontkomen aan de mogelijke 
extremen die elke oplossing zouden kunnen voortduwen in de richting van een radicale scheuring in de kerk. 
Verwaarlozing van de belangrijke inzichten van de Donatist Factors voor vandaag zouden ook een moeilijkheid 
scheppen - en hiervan is nog geen voldoende bewustzijn. 
 


