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SAMENVATTING 

De centrale vraag van deze studie betreft Calvijns opvatting aangaande de eenheid 

van de kerk en of en op welke manier zijn inzichten vruchtbaar kunnen zijn voor de 

kerken in Indonesië bij hun zoektocht naar eenheid. Om deze vraag te beantwoorden, 

bestuderen we Calvijns ecclesiologie, volgen we de oecumenische tocht van de 

kerken in Indonesië die tot de Gemeenschap van Kerken in dat land behoren en gaan 

we na in hoeverre Calvijns visie het denken over de daar gezochte eenheid heeft 

beïnvloed. 

 Calvijn ontwikkelde zijn ecclesiologie niet in een lege ruimte. Aan de ene kant 

stond hij tegenover de traditionele kerk met haar pauselijke kerkleer en aan de andere 

kant tegenover de wederdopers als een opkomende radicale beweging, die niet altijd 

gemakkelijk te definiëren viel: soms noemde Calvijn hen anabaptisten, soms fanatici, 

soms dwepers of vrijdenkers. Hij verzette zich tegen de katholieke identificatie van 

kerk en koninkrijk Gods op aarde en tegen het doperse concept van het wezen van de 

kerk, dat wil zeggen de verwerkelijking en de bestaansmogelijkheid van een zuivere 

kerk. Daarbij stelde Calvijn dat het onmogelijk was dat de kerk van zijn tijd zo 

volmaakt kon zijn. Hij benadrukte dit in verband met het spiritualisme en 

subjectivisme van de wederdopers. Deze context, die Calvijns ecclesiologie 

beïnvloedde, wordt beschreven in Hoofdstuk 2. 

 In Hoofdstuk 3 wordt Calvijns heldere begrip van de eenheid van de kerk en 

ook van de weg om kerkelijke eenheid te bereiken uitgelegd en bediscussieerd. Zijn 

denkbeelden zijn te vinden in al zijn geschriften, zoals de Institutie, commentaren, 

preken, brieven en traktaten zoals zijn Antwoord aan Sadoleto. 

 De Institutie van 1536 doorzoekend zien we, dat Calvijn zijn kerkleer 

contextualiseerde en in interactie met Rome en de wederdopers ontwikkelde. Daarom 

was er volgens Calvijn behoefte aan een kerkorde en aan het ambt van predikant in de 

kerk. Hij liet uitstekend de onzichtbare dimensie en de verborgen aspecten van de 

kerk zien en ook dat het wezen van de kerk één is. Meer dan Luther deed voegde hij 

daaraan toe de aspecten van predestinatie en de gloria Dei. Daarnaast stelde hij dat er 

geen twee of drie kerken kunnen zijn omdat de kerk katholiek en universeel is, één 

lichaam met Christus als hoofd, om één gemeente van God te vormen waarvan 

Christus de goede herder is, een eenheid van gelovigen. Hierdoor beginnen we een 

duidelijk beeld te krijgen van Calvijns standvastigheid bij het verwerpen van alle 

sektarische tendensen.  

 In de Institutie van 1539 werd echter een nieuwe dimensie naar voren gehaald, 

de zichtbare dimensie van de kerk. Wat dit betreft, benadrukte Calvijn twee zaken. 

Allereerst diende de eenheid van de kerk manifest te worden in de zichtbare kerk. 

Waar de traditionele kerk in puin lag en een ecclesia deformata was geworden en de 

dopers er zich op beroemden de ecclesia perfecta te hebben en tot exclusiviteit 

neigden, was het voor Calvijn steeds noodzakelijk om de eenheid van de kerk te 

behouden. De grondslag van ons vertrouwen in de kerk is onze volle overtuiging dat 

we daarvan leden zijn. Daarom is het inconsistent om je terug te trekken uit de 

gemeenschap van de kerk. Ten tweede was het idee van de kerk als moeder van alle 

gelovigen bedoeld als verklaring dat het noodzakelijk is voor elke gelovige om 

kerklid te zijn. Daarmee wilde Calvijn zich verzetten tegen de neiging van de 
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wederdopers om uit de kerk te stappen en een nieuwe kerk te stichten, die zou bestaan 

uit heilige, volmaakte mensen. 

 De volgende druk van de Institutie,uit 1543, liet nog andere ontwikkelingen 

zien. Hier behandelde Calvijn in detail de zichtbare kerk. De doop wordt verstaan als 

een invoegen in het lichaam van Christus en als teken van initiatie, het waarachtige 

teken van opneming in de zichtbare kerk. Een ander belangrijk punt in deze editie 

betreft de kerkelijke ambten en de discipline die heel belangrijk is voor de zichtbare 

kerk. Hier zien we, dat voor Calvijn het geloof in Christus, het aanvaarden van de 

rechte leer, het liefhebben en belijden van Gods Woord als waar en waarachtig de 

belangrijkste krachten van eenheid zijn. Deze krachten zijn werkzaam waar het 

Woord getrouwelijk wordt gepredikt en de sacramenten zuiver worden bediend. 

 In de uitgave van de Institutie van 1559 benadrukte Calvijn verschillende 

punten, zoals de kerk als moeder van de gelovigen; de katholiciteit van de kerk; de 

kenmerken van de kerk; de onvolmaaktheid der kerk die geen reden kan zijn voor 

afscheiding; en de fundamentele criteria voor de eenheid der kerk. Dezelfde 

denkbeelden die in de Institutie te vinden zijn, kunnen ook worden getraceerd in 

andere geschriften van Calvijn zoals zijn commentaren, preken, brieven en zijn 

Antwoord aan Sadoleto. 

 Voor Calvijn was de weg naar de eenheid van de kerk niet allereerst een 

kwestie van opbouw van nieuwe structuren of van een bureaucratische organisatie. 

Het belangrijkste is te beginnen met de kernzaak, namelijk geloof in Jezus Christus 

als Hoofd der kerk, Christus‟ lichaam. Calvijns visie op eenheid is gebaseerd op zijn 

visie van ware katholiciteit. Dat is niet een geografische, horizontale structuur, maar 

een geestelijke gemeenschap die gehoorzaam is aan Christus‟ geboden, de ware 

prediking van het evangelie en bediening van de sacramenten. Calvijn refereerde hier 

aan de eenheid in en door Christus, de eenheid in de hoofdzaak van het christelijk 

geloof en de ware leer, die de criteria van de eenheid genoemd kunnen worden – de 

eenheid in wederkerige erkenning en aanvaarding als kerken, die de dienst van Woord 

en sacramenten vervullen. Dit zijn de voornaamste en fundamentele elementen van de 

eenheid. Deze vorm van eenheid hoort aanwezig te zijn in de zichtbare kerk. Hoewel 

een verscheidenheid aan structuren mogelijk is, zijn ook verschillen over niet-

essentiële zaken mogelijk. 

 Calvijn had niet alleen een theologische theorie over eenheid. Hij was niet 

slechts degene die de ideeën formuleerde, maar ook degene die ze uitvoerde. Dit is het 

voornaamste thema van Hoofdstuk 4. Calvijn streed werkelijk voor deze eenheid. 

Daarom nam hij deel aan de godsdienstgesprekken van Hagenau, Worms en 

Regensburg en aan de voorbereiding van de oecumenische bespreking van leiders van 

de reformatie in LambethPalace te Londen. Ook zien we, wat Calvijn in verschillende 

disputaties deed, waar blijkt hoe gevoelig hij was voor afscheidingen en hoe hard hij 

probeerde deze te vermijden. Hij was betrokken bij pogingen om een einde te maken 

aan conflicten in Neuchâtel en Frankfurt en aan de onenigheid over het Avondmaal, 

hetgeen resulteerde in de Consensus Tigurinus. Daarnaast vormt zijn tolerante 

houding in verschillende situaties, zoals de kerkelijke structuur in Polen, deel van het 

bewijs dat zijn leer en leven in harmonie met elkaar waren, oftewel dat er 

overeenstemming was tussen de theoretische Calvijn en de praktische Calvijn. 
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 In Hoofdstuk 5 proberen we de invloed van Calvijns denken op de eenheid in 

Indonesië te doordenken en te analyseren. Dat doen we in een historisch overzicht dat 

in drie delen is verdeeld, die respectievelijk een zendinghistorisch, een oecumenisch 

en een theologisch accent hebben. In het eerste deel wordt aangetoond hoe Calvijns 

leer en denkbeelden in Nederlands Indië (het latere Indonesië) terecht kwam via de 

VOC, door niet-kerkelijk gebonden zendingsorganisaties en door de 

zendingsorganisaties van individuele kerken. Het tweede deel beschrijft de 

geschiedenis van de oecumenische trektocht van de DewanGereja-gereja di Indonesia 

(DGI, Raad van Kerken) en de opvolger daarvan de PersekutuanGereja-gereja di 

Indonesia (PGI, Gemeenschap van Kerken). Geconcludeerd kan worden dat de 

hervormde en gereformeerde kerken, die aan Calvijn veel verschuldigd zijn, een grote 

rol speelden bij de totstandkoming van de DGI en later de PGI in Indonesië. 

Verschillende hervormde en gereformeerde predikanten en theologen, wier ideeën 

veel affiniteit vertonen met Calvijns denken, beïnvloedden de vorm en de inhoud van 

de eenheid waarnaar de Indonesische kerken streven. De Vijf Documenten van 

Kerkelijke Eenheid (1984), die in 2000 door de Assemblee van de PGI werden 

herzien en aanvaard om de officiële documenten van Kerkelijke Eenheid te vormen, 

ademen de geest van Calvijn en laten in verschillende hoofdstukken zijn denken zien. 

Calvijns leer aangaande de overheid en de verhouding tussen kerk en staat 

weerklinken in de Verklaring aangaande gemeenschappelijk belijden en verstaan van 

het christelijk geloof in Indonesië. Een van de artikelen uit deze verklaring benadrukt 

dat de overheid door God is ingesteld en de opdracht heeft gekregen om hen die goed 

zijn en zich tegen het kwaad verzetten, bescherming te bieden. De kerk is verplicht te 

bidden voor de overheid en deze bij te staan in de uitvoering van haar taak. Van de 

kerk wordt bovendien verwacht dat ze zich kritisch opstelt tegenover de overheid als 

deze het gezag dat ze heeft ontvangen misbruikt (Openbaring 13). Als de overheid iets 

zou verlangen van christenen dat strijdig is met hun geloof, dienen ze hun loyaliteit 

tegenover God boven die jegens mensen te plaatsen. Een ander artikel maakt 

duidelijk, dat de kerk een onafhankelijke instelling is, los van de staat en vrij van 

enige staatsinterventie. Omgekeerd heeft de kerk geen recht om tussenbeide te komen 

in het leven van de staat, want beide hebben hun eigen opdracht. Zo kan worden 

gezegd, dat dit document zowel wat titel als wat inhoud betreft een Calvinistische 

benadering of reformatorische trekken vertoont aangaande de eenheid; dat geldt in het 

bijzonder de Verklaring aangaande gemeenschappelijk belijden en verstaan van het 

christelijk geloof in Indonesië en het Charter van wederkerige erkenning en 

aanvaarding. Dit laatste document kan worden verstaan als de manifestatie van 

eenheid op een meer concrete wijze, bijvoorbeeld de wederkerige erkenning van 

ambten en sacramenten. 

 In het derde deel van Hoofdstuk 5 wordt het denken over kerkelijke eenheid 

van zeven eigentijdse Indonesische theologen en kerkleiders behandeld. 

Verschillenden van hen waren actief betrokken bij de DGI of de PGI. Leimena 

accentueerde de parallelle weg van de natie en de kerk wat eenheid en 

verscheidenheid betreft. Rumambi benadrukte de noodzaak van een coördinerend 

lichaam. Soedarmo en HarunHadiwijono, beiden hoogleraar systematische theologie 

in respectievelijk Jakarta en Yogyakarta, schreven belangrijke artikelen over de 
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pluraliteit van de kerk en de noodzaak van een gezamenlijke belijdenis. Abineno wees 

er op dat de bijbel getuigt van de noodzaak van een goed evenwicht tussen 

verscheidenheid en eenheid. Twee theologen die tot de meest recente tijd behoren 

waren EkaDarmaputera, die zich uitsprak over fundamentele praktische problemen 

zoals de rol van etniciteit in de kerken (bijvoorbeeld, in etnisch Chinese kerken), en 

AgustinaLumentut, die zich stoorde aan het gebrek aan een geest van saamhorigheid 

binnen vele kerken. 

 In Hoofdstuk 6 tenslotte wordt gepoogd conclusies te trekken aangaande het 

nut en de betekenis van Calvijns denken over de eenheid van de kerk voor de kerken 

in Indonesië vandaag. Ik kies ervoor te stellen, dat de eenheid, die blijkt uit de Vijf 

Documenten van Kerkelijke Eenheid, voor de Indonesische context voldoende is. Het 

mislukken van de vorming van een Verenigde Kerk in Indonesië (Gereja Kristen 

Yang Esa, GKYE) werd veroorzaakt door een gebrek aan besef aangaande de visies 

over eenheid van sommige van de zestiende-eeuwse hervormers en in het bijzonder 

van Calvijn. Dus zal in de toekomst niet het denken over hoe een dergelijke GKYE tot 

stand kan komen belangrijk zijn, maar hoe deze Verenigde Christelijke Kerk in 

Indonesië zichtbaar gemaakt kan worden in overeenstemming met de besluiten van de 

Tiende Assemblee van de PGI in 1984. 

 We moeten ons echter realiseren dat er factoren zijn die de voorgestelde 

eenheid vanuit een calvinistisch perspectief op de proef stellen: etnische factoren; 

nationalisme in plaats van kerkelijke eenheid; kerken zonder gezaghebbend credo; de 

problemen van herdoop en de macht van internationale confessionele verbanden. Ook 

hebben sommige theologen en kerkleiders, die een negatieve waardering van Calvijns 

leer in de Indonesische context hebben, kritische geluiden laten horen. Niettemin zien 

we dat Calvijns erfenis nog steeds bewaard wordt in leven en praxis van de kerken in 

Indonesië. 

 Om de eenheid van de kerk te bewaren, gaf Calvijn blijk van tolerantie in 

verschillende omstandigheden. Hij verlangde niet dat alle christenen in alle kwesties 

dezelfde inzichten delen; evenmin verlangde hij van alle kerken in alle situaties 

dezelfde hoog niveau van spiritueel leven. Vergeleken met Luther en Zwingli was 

Calvijn de enige werkelijk internationale en oecumenische hervormer. Zijn theologie 

was in de grond en naar haar wezen een oecumenische theologie, speciaal in de 

kerkleer bedoeld om bruggen te bouwen tussen de verschillende kerken. Vrijwel zijn 

hele leven lang streed Calvijn er naar in de praktijk een zichtbare eenheid tussen de 

verschillende reformatorische kerken van zijn tijd te bewerkstelligen. Hoewel hij 

onderscheidde tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk, benadrukte hij in beide 

gevallen de noodzaak van eenheid. 

 Deze studie is van belang voor de oecumeniciteit van de Indonesische kerken. 

De Raad van Kerken werd in 1950 opgericht en werd later de Gemeenschap van 

kerken. Haar doel is de vorming van één Verenigde Christelijke Kerk in Indonesië. 

Twee denkrichtingen ontstonden over de vraag hoe deze bedoelde Verenigde 

Christelijke Kerk er uit zou moeten zien en hoe ze tot stand zou moeten komen. De 

eerste denkrichting benadrukt de structuur: de zogenaamde structurele eenheid. De 

tweede richting benadrukt eenheid in gezamenlijkheid door getuigen en dienen; dat 

wordt de functionele eenheid genoemd. De spanning tussen beide richtingen heeft 
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lange tijd tot discussies geleid. In deze situatie kan het voor de kerken in Indonesië 

nuttig zijn om de geschriften van Calvijn te bestuderen als de hervormer die de 

voornaamste leerstukken van het protestantisme, inclusief de kerkleer, vastlegde. 

 Tenslotte eindigt de studie met verschillende aanbevelingen voor de kerken in 

Indonesië. Allereerst zou het onderzoek van Calvijn en zijn theologie bevorderd 

moeten worden, zowel binnen de kerken als in academische theologische kringen. 

Deze aanbeveling is specifiek gericht tot die kerken die zelf claimen calvinistisch te 

zijn. Ten tweede wordt aanbevolen dat de Documenten van Kerkelijke Eenheid 

concreter en algemener ten uitvoer worden gebracht door de kerken die zich binnen de 

PGI hebben verenigd. Ten derde wordt geadviseerd dat deze kerken gezamenlijke 

studies verrichten naar de wortels van het protestantisme, die hen dichter bij elkaar 

kunnen brengen. Ten vierde is het aan te bevelen dat calvinistische kerken het 

presbyteriaal-synodale systeem bestuderen om te heroverwegen of dit nog wel past bij 

de culturele context van leiderschap in Indonesië. Tenslotte geef ik de kerken in 

Indonesië met nadruk in overweging om vast te houden aan de Documenten van 

Kerkelijke Eenheid als een model, dat relevant is voor de Indonesische context, en om 

na te denken over de implementatie ervan door middel van wat genoemd wordt „unity 

in action‟. 

  


