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Samenvatting 

 
Deze studie richt zich op de betekenis van het koninkrijk van 

Christus in het denken, het werken en de context van John 
Owen(1616-1683). Voor Owen is het koningschap van Christus 
de heerschappij van Christus zoals die innerlijk en persoonlijk in 
individuele christenen ervaren wordt. Dit koninkrijk is echter 
evenzeer structureel zichtbaar in kerkelijk beleid, in plaatselijke 
kerken en in de eschatologische anticipatie van een tijdperk van 
de glorie van de laatste dagen Beide aspecten zijn duidelijk 
verweven en overlappen elkaar in de preken en geschriften van 
Owen. Evenzeer gaven de strijd voor nadere reformatie in het 
turbulente midden van de zeventiende eeuw (ruwweg 1640-1690) 
het licht aan een verscheidenheid van idealen en voorstellen  voor 
vrijheid en tolerantie, voor confessionalisatie, voor eenheid van 
protestanten en voor kerkelijke macht en kerkelijk beleid, met 
dikwijls eschatologische interpretaties en anticipaties op de 
achtergrond of zelfs op de voorgrond. Deze studie tracht niet 
alleen de relaties tussen deze factoren in het denken en de context 
van Owen na te gaan, maar ook alle ontwikkelingen en 
veranderingen die al dan niet hebben plaatsgevonden in Owens 
eigen gedachten over vrijheid en tolerantie, plaatselijk kerkelijk 
beleid en de eindtijd te analyseren. 

In hoofdstuk 1 wordt het belang van de studie aangegeven 
met de status questionis en een overzicht van de relevante 
literatuur. Bij de toegenomen belangstelling voor Owen in het 
onderzoek naar de geschiedenis van de theologie was de aandacht 
vooral gericht op strikt dogmatische onderwerpen in zijn 
gedachtegoed. Meer praktische aandachtspunten, in het bijzonder 
zijn politieke en kerkelijke activiteiten en geschriften, zijn echter 
steevast genegeerd. Tegelijkertijd hebben historici gespecialiseerd 
in de vroegmoderne tijd recentelijk de godsdienstige invloed in de 
conflicten in het Engeland van het midden van de zeventiende 
eeuw benadrukt. De betekenis van Owen daarin wordt steeds 
meer onderkend. Deze studies, die dikwijls een overzicht van een 
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thema of debat geven, kunnen echter onvoldoende aandacht 
schenken aan zijn theologische nuances, verbindingen en 
veranderingen. Hoewel louter in aantal geen enkel ander thema 
ook maar in de schaduw kan staan van de werken die Owen 
publiceerde over ecclesiologie en kerkelijk beleid, is het al meer 
dan veertig jaar geleden dat een studie over Owen deze belangrijke 
thema’s als onderwerp had. En geen enkele studie tot nu toe heeft 
deze onderwerpen samengebracht onder het overkoepelende 
thema van het koninkrijk van Christus, zoals Owen dat doet.  

In hoofdstuk 2 wordt een korte biografische schets van Owen 
gegeven. Daarin worden de gebeurtenissen, ontwikkelingen en 
documenten aangegeven die van belang zijn om de verdere analyse 
in de drie  daarop volgende lange hoofdstukken te plaatsen, die de 
kern van deze studie vormen. Deze hoofdstukken ondersteunen 
elkaar, waarbij thema’s uit eerdere hoofdstukken opnieuw worden 
opgenomen in nieuwe verbanden en met nieuwe observaties.   

Hoofdstuk 3 richt zich op het kerkelijke beleid op het 
nationale wetgevende niveau. Vrijheid en tolerantie, de eenheid 
van de protestanten, het toezicht op predikanten en 
confessionalisatie, die onderling verweven zijn, kwamen alle 
samen in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw toen de 
zogenaamde ‘puriteinen aan de macht’ verschillende pogingen 
ondernamen voor een nieuwe nationale kerkelijke orde. Deze 
orde zou minder strikt moeten zijn dan die van de Westminster 
Assembly, maar zeker niet onverschillig ten aanzien van ketterijen. 
Met wisselend succes maar nooit met duurzaam gevolg kwamen 
deze confessionele wetgevende voorstellen tot een hoogtepunt in 
de Savoy Assembly (1658). Daaraan is het grootste deel van dit 
hoofdstuk gewijd. De Savoy Declaration of Faith and Order wordt 
gewoonlijk geïnterpreteerd als een defensieve, separatistische 
stellingname van congregationalistische overtuigingen en 
praktijken. In dit hoofdstuk wordt echter beargumenteerd dat het 
veeleer een politieke proactieve onderneming was. De uitvoerige 
Preface helpt (naast andere elementen van bewijs) om de aannames 
en doelstellingen van de vertegenwoordigers naar de Savoy 
Assembly te verstaan. De Preface, die hoogstwaarschijnlijk door 
Owen is geconcipieerd, geeft ook substantieel inzicht in hun 
veronderstelde benadering van belijdenissen en confessionalisatie. 
Hoewel de leerstellige inhoud van de Savoy Declaration zelden 
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afwijkt van de Westminster Confession, is, zoals dit hoofdstuk 
uiteenzet, de confessionele visie van de  Preface in velerlei 
opzichten progressiever. 

Dit hoofdstuk tracht ook na te gaan wat de mogelijke 
bronnen  van Owens voorkeursopties voor confessionalisatie en 
kerkelijk beleid zijn. In een niet eerder gebruikt autobiografische 
verslag is een onverwachte bron gevonden als een mogelijke 
antwoord op deze vraag. In dit persoonlijke verslag meldt Owen 
expliciet dat zijn visie op vrijheid en tolerantie in het midden van 
de jaren veertig van de zeventiende eeuw veranderde.  Als men 
echter zijn geschriften van de jaren na de Restauratie (de jaren 
zestig, toen de puriteinen van het soort van Owen niet langer aan 
de macht waren, maar gemarginaliseerd waren en zelfs vervolgd 
werden) nagaat, dan blijkt dat zijn ideeën niet veranderden onder 
deze zeer moeilijke omstandigheden.  

Hoofdstuk 4 richt zich op Owens beleid voor de plaatselijke 
kerken. Op dit punt informeert een ander autobiografisch verslag 
ons van zijn bekering van presbyterianisme naar 
congregationalisme. Deze verschuiving in ecclesiologie wordt in 
studies over Owen vaak vermeld. Deze wordt echter verschillend 
geïnterpreteerd en is nog nooit zorgvuldig onderzocht. De 
karakteristieken van zijn vroegere en latere ecclesiologie zijn het 
onderwerp van dit hoofdstuk, net als het precieze tijdstip van deze 
verschuiving in kerkrechtelijk opzicht. 

Owen schrijft zijn wending naar het congregationalisme 
grotendeels toe aan John Cottons The Keyes of the Kingdom of 
Christ. Daardoor worden de ‘sleutelen van het hemelrijk’  (Matt. 
16:19) crucial voor zijn ecclesiologische omkeer en een veel 
voorkomend onderwerp in zijn latere ecclesiologische geschriften. 
Zorgvuldig onderzoek van deze latere werken brengt echter aan 
het licht dat Owen niet zo consistent en/of zo nauwkeurig 
genuanceerd was in zijn interpretatie van de ontvangers van de 
sleutels van het koninkrijk als vele van zijn congregationalistische 
collega’s. Hoewel hij wat betreft zijn kerkrechtelijke inzichten 
nooit terugkeerde tot het presbyteriansme, zoals sommigen stellen, 
volgde hij evenmin de typische lijnen van het 
congregationalistische denken.  

 Dit hoofdstuk pakt ook de draad weer op van het eerdere 
thema van vrijheid en tolerantie om mogelijke verbindingen 
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tussen de ecclesiologie van de congregationalisten en visies op 
vrijheid na te gaan. Daarbij worden ook de ideeën van Owen en 
van Cotton vergeleken. Op dit punt wordt de netelige kwestie van 
de doodstraf wegens ketterij onderzocht, waarbij het beruchte 
proces van Michael Servet als test case dient. Hoewel historisch 
onderzoek in het algemeen Cotton minder tolerant heeft 
beschouwd, wordt hier aangetoond dat zijn fundamentele 
overtuigingen wezenlijk dezelfde zijn als die van Owen en dat 
verschillende contexten de beste verklaring zijn voor 
geconstateerde verschillen tussen de twee Puriteinen aan 
weerszijden van de Atlantische Oceaan.  

Hoofdstuk 5 gaat over Owens eschatologische verstaan van 
het koninkrijk van Christus. Volgens hem wordt het koninkrijk 
uitwendig historisch zichtbaar in de hele tijd van de kerk, maar 
toenemend en intenser als die de glorie van de laatste dagen (‘the 
latter-day glory’) nadert en binnengaat. Deze optimistische 
eschatologie was richtinggevend bij het interpreteren van 
gebeurtenissen die als Gods leiding werden gezien om daardoor 
de nabijheid van deze laatste dagen te peilen. Dientengevolge 
brachten de uit het oogpunt van de puriteinen optimistische 
gebeurtenissen van de revolutie en de jaren van het protectoraat 
een grote eschatologische interesse voort en een tendens tot 
anticipatie, niet in het minst voor Owen die in de late jaren 
veertig en de jaren vijftig van die eeuw was gestegen tot het 
hoogste niveau van zijn godsdienstig politieke invloed. In dit 
hoofdstuk worden zijn preken uit die tijd onderzocht, die vol 
waren van eschatologische gloed en van politieke beïnvloeding. 
Historici hebben zijn betrokkenheid en invloed grotelijks 
onderschat. Dat wordt op verschillende manieren aangetoond, 
niet het minst door Owens publieke oproep tot de executie van de 
koning, welke hij interpreteerde als een eschatologische 
noodzakelijkheid.  

Veel onderzoekers hebben aangenomen dat de grote omkeer 
die plaatsvond in de periode na de restauratie en van vervolging 
van de puriteinen te veel was voor hun hoopvol gestemde en door 
de omstandigheden bepaalde eschatologie. Velen hebben daarom 
aangenomen dat Owens eschatologie (en/of politieke inzichten)  
door een proces van herziening gegaan zijn in zulke 
omstandigheden. Deze interpretatie steunt echter te zwaar op een 
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ouder model; van geschiedschrijving voor de puriteinse 
eschatologie. In dit hoofdstuk wordt aangetoond dat, integendeel, 
de eschatologie van Owen in later jaren niet significant gewijzigd 
is. Hij blijft op vergelijkbare wijze de basale trekken van zijn 
opvattingen over de  eindtijd samenvatten, zelfs tot in zijn laatste 
levensjaren. Verder wordt aangetoond dat zijn vroegere optimisme 
werd aangescherpt met kwalificaties en interpretatieve 
waarschuwingen waarin rekening gehouden kon worden met een 
mogelijk somberder toekomst.  Anders dan anderen heeft hij zich 
nooit laten brengen tot eschatologische voorspellingen. Ook al 
leek het tijdperk van de laatste dagen nabij in de jaren vijftig en 
niet meer zo nabij in de harde decaden die volgden, zijn 
fundamentele stellingen over de eschatologische anticipatie zijn 
nooit veranderd. In feite zag Owen zowel vóór als na de grote 
scheiding van 1660 zijn eschatologie als formatief voor en 
verweven met zijn visie op vrijheid, eenheid van protestanten, 
lokaal kerkelijk beleid, eredienst, de noodzaak tot nadere 
reformatie in Engeland en de verbreiding van het evangelie 
daarbuiten. 
 In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de voorgaande 
hoofdstukken samengevat, waarbij de ontdekkingen en 
interpretaties die uniek zijn voor deze studie naar voren gebracht 
worden. De conclusie is dat Owens visie op het koninkrijk van 
Christus gelaagd was, waarbij de eschatologie functioneerde als 
het verbindende weefsel dat veel ideeën over kerk, natie en 
reformatie bijeenhield.  De eindconclusie is dat in dit veld Owen 
kan worden gekwalificeerd als iemand die hervormd was en 
hervormend (‘Reformed and reforming’). 
 


