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Woord vooraf

Voor alles wil ik mijn diepe dankbaarheid uitspreken jegens God de Heere die 
mij in zijn genade de kracht en wijsheid geschonken heeft om dit proefschrift 
te voltooien. Het is een lange weg geworden, waarop er momenten waren 
waarop ik mij afvroeg of het einde wel zou worden bereikt. Het feit dat ik dit 
dankwoord mag schrijven stemt mij nog steeds tot stille verwondering over 
de providentia Dei in mijn leven.

Ik wil vervolgens mijn dank uiten ten aanzien van al diegenen die mij op weg 
geholpen en gehouden hebben, en zonder wier raad en hulp ik dit boek niet 
had kunnen schrijven. Met grote erkentelijkheid en respect noem ik hier de 
drie hoogleraren, die elk op hun karakteristieke wijze invloed hebben gehad 
op de koers van mijn studie, maar die de voleinding niet meer hebben mogen 
meemaken. Prof. dr. W. Aalders gaf mij bij het zoeken naar een onderwerp 
voor een dissertatie de raad om niet bij Luther te blijven steken, maar mijn 
aandacht te richten op de  ‘onbekende’ Calvijn, waarbij vooral zijn betekenis 
voor politieke geschiedenis in eschatologisch licht interessant zou kunnen 
zijn. Prof. dr. C. Graafland werd aanvankelijk mijn promotor, die mij met 
zijn uitdagend-kritische vragen geholpen heeft om de opzet van mijn studie 
zo goed mogelijk te verantwoorden. Tot en met hoofdstuk IV heeft hij met 
zijn waardevolle voorstellen en correcties mijn boek begeleid. Prof. dr. H. 
A. Oberman, die ik kort voor zijn heengaan mocht leren kennen, heeft mij 
op een cruciaal moment bijzonder geïnspireerd en gestimuleerd om niet op 
te geven. Hij heeft mij met zijn advies zeer geholpen om ‘to the point’ te 
blijven.

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar mijn promotor prof. dr. W. Otten. 
Zij nam de taak over van prof. Graafland en de enthousiaste en betrokken 
manier waarop zij de begeleiding ter hand nam heb ik zeer gewaardeerd. Ik 
dank haar voor de wijze waarop zij mij heeft aangespoord de kern van mijn 
onderzoek vast te houden, en om niet op te geven, ook als er onderweg wel 
eens momenten van ’stilstand’ waren. Zonder haar coaching zou dit boek 
niet geworden zijn wat het nu is. Mijn liefde voor de kerkgeschiedenis is door 
haar vakkundige supervisie alleen nog maar verdiept en versterkt.
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Met velen, vrienden, collega’s en belangstellenden, heb ik onderweg regelmatig 
gedeeld waarmee ik bezig was. Hun namen kan ik niet alle noemen, maar de 
contacten en gesprekken waren waardevol, en ik dank hen voor het luisterend 
oor en de kritische respons, die mij geholpen hebben op koers te blijven. Ik 
noem hier prof. dr. W. Balke, die ik reeds als wijkpredikant in Bodegraven 
heb leren kennen, en wiens liefde voor de theologie - in het bijzonder de 
kerkgeschiedenis en nog meer Calvijn - voor mij als catechisant al aanstekelijk 
gewerkt heeft. Aan zijn advies om eens naar Calvijns commentaar op het boek 
Daniël te kijken heb ik het onderwerp van mijn promotiestudie te danken. 
Ook de vele amicale telefonische gesprekken met dr. H. Klink, waarin het 
onder andere ging over de vragen rond het ‘recht van verzet in het denken 
van Calvijn’, hebben betekenis gehad voor mijn gedachtevorming. Drs. Ton 
Bolland dank ik voor zijn deskundige informatie ten aanzien van de wegen 
die Calvijns boeken soms zijn gegaan de eeuwen door. 

Heel speciaal ben ik dr. W. De Greef dankbaar voor de manier waarop hij de 
jaren door als ‘sparring partner’ heeft willen dienen. Hij was mijn onmisbare 
helper, voor wie het nooit teveel was om vanuit zijn grote kennis van de 
Calvijnliteratuur mij aan te wijzen wat relevant was voor mijn onderzoek. 
Ik waardeer het zeer dat hij van harte bereid was om mij samen met mijn 
dochter Monica - die ik hartelijk dank voor de redactionele deskundigheid 
waarmee zij haar onmisbare bijdrage heeft geleverd tot de stijl van het boek 
- ter rechter- en linkerzijde als paranimfen bij te staan op de dag van mijn 
promotie.

Een woord van dank wil ik ook richten aan het adres van de medewerkers 
van bibliotheken en instituten die mij een en andermaal gastvrij hebben 
ontvangen tijdens mijn research. Ik denk in het bijzonder aan het H. Henry 
Meeter Center for Calvin Studies te Grand Rapids (USA) en het Institut 
d’Histoire de la Réformation in Genève. Ik wil hierbij met ere de naam 
noemen van Peter de Klerk, de Calvijnbibliograaf uit Grand Rapids, die tot 
aan zijn overlijden in 1997 onvermoeibaar was in het zoeken naar literatuur 
die voor mijn studie van belang zou kunnen zijn. Hij legde voor mij de brug 
naar ‘Calvin in the USA’. Ook de contacten met andere ‘Calvin-scholars’, de 
jaren door, tijdens de tweejaarlijkse colloquia van de Calvin Studies Society 
(USA) en bij diverse vierjaarlijkse congressen van het International Congress 
on Calvin Research waren inspirerend en hebben een grote waarde voor mij 
gehad. 
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Dit proefschrift is in de pastorieën van een tweetal gemeentes geschreven. 
Ik ben de Hervormde Gemeente van Groot-Ammers en de Hervormde 
Morgenstergemeente van Zoetermeer, in het bijzonder ook de kerkenraden 
en kerkvoogdijen, zeer erkentelijk voor de ruimte die ze me daarvoor geboden 
hebben en voor hun hartelijke belangstelling voor mijn studie die ik altijd als 
inspirerend heb ervaren. Ik hoop dat men er in de gemeentes iets van heeft 
mogen merken dat het intensief bezig zijn met de geschiedenis van de uitleg 
van de Heilige Schrift ook vruchten heeft gedragen voor de dienst van het 
Woord van hun predikant. Ik ben de Gereformeerde Bond erkentelijk voor 
de financiële bijdrage die ik aan het begin van mijn promotiestudie heb 
mogen ontvangen met het oog op de aanschaf van de nodige studieboeken. 
Ook andere instanties die genereus hebben bijgedragen in de onkosten van 
dit promotieproject wil ik hartelijk bedanken

Ten slotte wil ik ook mijn hartelijke dankbaarheid uitspreken jegens hen met 
wie ik mij het meest verbonden weet, mijn naaste familie. Ik ben dankbaar 
dat mijn ouders en ook mijn schoonvader het moment van mijn promotie 
mogen meemaken. Het is een bijzondere zegen om de liefde tot God, tot zijn 
Woord en dienst van huis uit meegekregen te mogen hebben als een levende 
zaak. De hartelijke, geestelijke betrokkenheid van mijn vader op de vragen 
van kerk en theologie is voor mij altijd van bijzondere betekenis geweest in 
mijn ambtelijke dienst en bij mijn studie. 

Mijn vrouw Corry en de kinderen dank ik vanuit de grond van mijn hart voor 
alles wat ze voor me geweest zijn in de jaren dat mijn promotiestudie heeft 
geduurd. Zonder de ruimte en de warmte die ze me altijd gaven, en zonder 
hun geduld zou het mij niet mogelijk zijn geweest om alles tot een goed einde 
te brengen. Met hen deel ik de vreugde en verwondering over het feit dat 
het zover gekomen is. Vooral de wijze waarop Corry, als ‘hulpe tegenover’,  
mij in alle nuchterheid aanspoorde om door te gaan, in de overtuiging van 
een goed einde, is van beslissende betekenis geweest voor het bereiken van 
de finish. Van harte draag ik deze studie aan haar, en aan onze kinderen en 
kleinkinderen op. 

Zoetermeer, oktober 2008 
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Inleiding

1. Bijbeluitleg in een tijd van politieke spanningen
Toen Jean Calvin – ‘die Fransman’ uit Noyon – in Genève bij de reformatie 
betrokken raakte, werd het zijn eerste taak om de uitleg van de Heilige Schrift 
ter hand te nemen. Het was een ‘ongewenste’ roeping die hem in deze stad 
op de grens van Frankrijk en Zwitserland deed blijven. De Franse jurist en 
humanist moest Frankrijk vanwege zijn evangelische geloof verlaten en was 
op weg naar Straatsburg. Wegens oorlogshandelingen werd hij genoodzaakt 
een omweg te maken, zodat hij in Genève terechtkwam. Zodra Guillaume 
Farèl, de reformator van Genève, ter ore kwam wie er op doorreis in de stad 
was, spoedde hij zich naar de herberg om Calvijn dringend op te roepen om in 
Genève te blijven. Farèl had hem bezworen dat God hem geen dag rust meer 
zou laten, als hij zijn liefde tot het rustige bestaan van een geleerde zou laten 
prevaleren boven zijn roeping om het Woord van God te dienen tot reformatie 
van zijn kerk. Tot aan het einde van zijn leven – met een tussenpoos van drie 
jaren ‘ballingschap’ in Straatsburg – zou hij deze opdracht in Genève trouw 
blijven. In een periode van 28 jaar heeft deze Verbi Divini Minister nagenoeg 
alle boeken van de Bijbel in zijn uitleg aan de orde laten komen, hetzij in 
de prediking of door middel van de bijbelcolleges die hij heeft gehouden. 
Behalve aan deze mondelinge activiteiten heeft hij zich ook gewijd aan het 
schrijven van bijbelcommentaren. 
 Deze activiteiten om de kennis van het Woord van God op alle mogelijke 
manieren te verbreiden, stonden in het teken van de bevordering van 
de reformatie van de kerk. Voor Calvijn is dat altijd méér geweest dan 
het dienen van de kerk van Genève, waarin hij als predikant zijn eerste 
verantwoordelijkheid had. Hoewel hij zelf geen initiatieven nam om zijn 
preken en bijbellessen in druk te laten verschijnen, heeft hij er ten volle mee 
ingestemd dat zijn vertrouwelingen de taak op zich hebben genomen om de 
boodschap die ze uit zijn mond vernamen voor een breder publiek op schrift 
te stellen. Daarom kon Calvijn er bij zijn prediking en onderwijs bewust 
rekening mee houden dat zijn invloed verder reikte dan Genève. 
 De vraag is of Calvijn zich in zijn keuze voor het moment waarop hij een 
bijbelboek ging behandelen, heeft laten leiden door omstandigheden die hij 
passend achtte vanwege de boodschap van dat boek. Er is geen duidelijke 
structuur in het curriculum van zijn bijbelexegese. De volgorde van de 
bijbelboeken is niet bepalend. Calvijn geeft ook zelf geen verantwoording 
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waarom hij het nodig vindt om een bijbelboek op een zeker moment te 
behandelen. Een enkele keer echter lijkt het onmiskenbaar dat Calvijn zich 
door de omstandigheden van de tijd geroepen heeft gevoeld om een bepaald 
bijbelboek aan de orde te stellen. T.H.L. Parker wijst erop dat dit met name 
geldt voor de voorlezingen over het boek Daniël. Deze hebben een geheel 
eigen ‘kwaliteit’, omdat ze een historisch belang hebben, zoals we dat bij 
andere niet direct vinden.1 
 Het kan haast niet toevallig zijn geweest dat Calvijn de keus maakte om 
op 12 juni 1559 een begin te maken met zijn colleges over de profeet Daniël. 
Het jaar 1559 was een cruciaal jaar in de geschiedenis van de reformatie in 
Frankrijk. In mei werd de eerste Franse synode gehouden. In juni kwam de 
Franse koning geheel onverwacht om het leven tijdens een toernooi, dat ter 
gelegenheid van koninklijke bruiloftsfeesten werd gehouden. Het gevolg 
was dat de politieke macht in Frankrijk zeer instabiel werd, omdat er geen 
volwassen troonsopvolger was en rivaliserende adellijke partijen rond de 
troon hun machtsstrijd begonnen. De omstandigheden voor de hervormde 
kerken, die gedurende deze periode zeer snel in aantal toenamen, waren 
nog steeds zorgelijk. Vervolgingen vonden allerwegen plaats. Vragen over 
het recht om in opstand te komen tegen de gewelddadige onderdrukking 
vroegen om een antwoord. De zogenaamde ‘guerres de religion’, die Frankrijk 
na 1562 decennialang in de greep zouden houden, kondigden zich al aan.2 In 
deze omstandigheden begon Calvijn zijn colleges over Daniël, de profeet die 
met name laat zien wat de positie van Gods volk is in een vijandige wereld.
 Dat Calvijn de boodschap van de oudtestamentische Daniël als zeer 
toepasselijk heeft gezien voor de situatie van de kerk in Frankrijk, blijkt uit 
het feit dat hij de uitgave van zijn voorlezingen in 1561 heeft opgedragen 
aan de vervolgde kerk van Frankrijk. Tussen het moment dat hij met zijn 
colleges begon in juni 1559 en de opdrachtbrief van 19 augustus 1561 had 
zich al zoveel afgespeeld in de politieke verwikkelingen rond de kerk in 
zijn vaderland, dat Calvijn zich alleen nog maar meer bevestigd zag in zijn 
overtuiging dat de boodschap van Daniël op dat ogenblik het meest ‘een 

1 ‘These lectures have a quality of their own and, indeed, an historical importance only slightly 
shared by other sets’ (T.H.L. Parker, Calvin’s Old Testament Commentaries (Edinburgh 1986) 
219).

2 Philip Benedict geeft in zijn ‘Settlements: France’, in: Thomas A. Brady jr, Heiko A. Oberman 
and James D. Tracy ed. Handbook of Euro pean Histo ry 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance 
and Reformation, Volume II, Structures and Assertions (Grand Ra pids 1996) 417-454, een goed 
overzicht van de ontwikkelingen van de ‘evangelical movement’ in Frankrijk. Hij benadrukt 
dat de Franse religieuze geschiedenis van deze periode niet kan worden begrepen zonder goede 
aandacht te geven aan de politieke context (434).

__________________________________________
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woord op zijn tijd’ was. De uitleg van de Bijbel bood hem de gelegenheid 
om, met nog meer gezag dan in zijn persoonlijke brieven aan Franse edelen 
en andere contactpersonen, aan te dringen op een politiek van het blijven 
dulden van de vervolgingen, zonder op een onwettige manier in opstand te 
komen. Op deze wijze heeft hij gehoopt een ontwikkeling die onafwendbaar 
naar een burgeroorlog leek te neigen, te kunnen keren. ‘Niets kan beter 
geschikt zijn dan de publicatie van mijn praelectiones, waarin ik de profetieën 
van Daniël heb uitgelegd. Ik zal u, zeer geliefde broeders, in een spiegel 
tonen hoe God in deze tijd het geloof van de zijnen door veel conflicten 
wil beproeven; en hoe Hij door zijn wonderbaarlijke wijsheid zorg draagt 
om hun harten te versterken door deze oude voorbeelden, zodat ze nooit 
door de zwaarste orkanen en stormen geschud zullen verzwakken; of al 
zouden ze soms wel struikelen, ze zullen niet tot het uiterste afvallen. Want 
hoewel Gods dienaren een loopbaan is voorgesteld waarin vele obstakels hen 
hinderen, toch zal ieder die dit boek aandachtig doorneemt daarin vinden 
wat geschikt is om hem als een gewillige en vaardige loper van de start naar de 
finish te leiden. Goede en getrainde atleten zullen bij ervaring ondervinden 
dat ze voldoende voorbereid zijn op de strijd.’3 

2. Vraagstelling
Het bovengenoemde citaat van Calvijn, waarmee hij aan zijn uitleg van Daniël 
een belangrijke betekenis toeschrijft voor zijn geloofsgenoten in Frankrijk, 
is bepalend voor de vraagstelling van dit onderzoek. Het uitgangspunt van 
deze studie is gegeven met de centrale vraag die Calvijn oproept, hoe de 
boodschap van de profeet, die meer dan tweeduizend jaar eerder als balling 
leefde in het Babylonische rijk, relevant is voor de evangelische gelovigen in 
de zestiende eeuw, vooral in Frankrijk. Het feit dat Calvijn deze boodschap 
zo stellig poneert, moet betekenen dat hij deze oudtestamentische profetie 
niet heeft kunnen lezen zonder daarbij de context van zijn eigen dagen in 
gedachten te hebben. De vraag is hoe dat duidelijk wordt als zijn uitleg wordt 
geanalyseerd.

3 ‘Nam quum in lucem exirent meae Praelectiones quibus Danielis prophetias interpretatussum, 
nihil accidere commodius potuit, quam si in hoc speculo vobis demonstrarem, fratres exanimo 
dilecti, quum hac aetate variis certaminibus probare vellet Deus suorum fidem, pro admirabili sua 
sapientia, veteribus exemplis fulciendos curasse eorum animos, ne gravissimis quoque procellis 
aut tempestatibus concussi unquam labascant: vel saltem, si quando nutare contigerit, ne deficiant 
ad extremum. Quamvis enim stadium servis Dei propositum sit multis obstaculis impeditum, 
quisquis librum hunc diligenter evolverit, quidquid voluntario nec ignavo cursori a carceribus ad 
metam usque dirigendo aptum est, in eo comprehensum reperiet: boni etiam ac strenui athletae 
experimento agnoscent se ad luctam satis esse instructos’ (CO XVIII, 615).

__________________________________________
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 Het lastige is dat Calvijn in zijn uitleg nergens zo openlijk een verband 
legt tussen de Daniëlprofetie en de historische omstandigheden van zijn tijd 
als in zijn brief van 1561. We moeten dus enigszins ‘tussen de regels door 
lezen’. Als we dat doen, zal het volgens Parker onmogelijk zijn om te twijfelen 
dat hij in de weergave van de geschiedenis van de Joden in Babel stilzwijgende 
toepassingen maakte op de vervolgde kerken in zijn eigen vaderland. Bij 
alles wat er in de uitleg wordt gezegd over het rijk van Christus, mag er 
gevraagd worden in hoeverre dit ook van belang is voor de bevordering van 
de hervormde kerk in Frankrijk, terwijl alle oordelen over de koningen van 
de wereld – waar Daniël vol van is – niet los zullen staan van de prinsen 
en heersers, met wie Christus’ kerk in de wereld, en vooral in Frankrijk, te 
maken had.
 De vraag is dus hoe contextueel Calvijns exegese werkelijk was. De uitleg 
van de Heilige Schrift zal nooit plaats kunnen vinden in een windstille 
ruimte, waarin de stormen buiten niet te merken zijn. Toch is het bij sommige 
uitleggers duidelijker merkbaar wat er zich buiten de muren van kerk en 
auditorium afspeelt dan bij anderen. Het is daarom goed om niet alleen te 
zien hoe Calvijn Daniël heeft uitgelegd, maar ook te rade te gaan bij andere 
uitleggers, die zich aan dezelfde taak hebben gewaagd. In de vergelijking 
met anderen wordt het contrast scherper. Gekozen is voor een tweetal 
exegeten, die Calvijn zelf met instemming bij zijn eigen exegese heeft benut: 
Melanchthon en Oecolampadius. De volgorde waarin beiden ten tonele 
worden gebracht is niet de chronologische. Oecolampadius’ commentaar is 
van 1530 en die van Melanchthon dateert uit 1543. De reden om in deze 
studie de genoemde volgorde aan te houden is erin gelegen, dat Calvijn in 
zijn contacten met Melanchthon de indruk geeft dat diens commentaar 
een nog belangrijker plaats heeft ingenomen dan die van Oecolampadius. 
Misschien heeft het er ook mee te maken gehad dat Calvijn en Melanchthon 
elkaar persoonlijk hebben gekend, terwijl Oecolampadius al bijna dertig jaar 
geleden overleden was toen Calvijn aan zijn uitleg begon. Beide exegeten 
stonden echter wat opvattingen betreft dicht bij Calvijn en mogen gezien 
worden als zijn geestverwante collega’s in de uitleg van de Bijbel. 
 De vraag is dus of en hoe het duidelijk gemaakt kan worden dat Calvijn in 
zijn uitleg van de Bijbel, met name van het boek Daniël, de concrete context 
van de vervolgde kerk in het koninkrijk van Frankrijk voor ogen heeft gehad. 
Wat konden zijn toehoorders in het auditorium van Genève als ‘goede 
verstaanders die soms slechts een half woord nodig hadden’ voor vermaning 
en bemoediging ontvangen in de nood der tijden?
 Het is een belangrijke vraag of, en in hoeverre Calvijn vanuit de boodschap 
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van deze oudtestamentische profeet nog een directe vervulling verwachtte 
voor zijn eigen tijd. Daniël is door velen beschouwd als een apocalyptische 
profeet, die vooral in het tweede deel van zijn profetie de eindtijd heeft 
voorzegd. Deelt Calvijn de eschatologisch-apocalyptische verwachtingen, 
die velen van zijn tijdgenoten met gespannen verwachting naar Daniël 
deden kijken? Het is bekend dat Calvijn bijna het hele Nieuwe Testament 
heeft uitgelegd, maar niet de Openbaring van Johannes.4 Was dat omdat hij 
er nog niet aan toe was gekomen, of zat er meer achter deze omissie?5 Bij 
het ontbreken van een commentaar op de nieuwtestamentische Apocalyps 
wordt het des te interessanter om zijn commentaar op Daniël op dit punt te 
bevragen. 

4 Calvijn heeft ook geen verklaring gegeven van de Tweede en Derde Brief van Johannes. 
5 Zie voor deze kwestie E.A. de Boer, John Calvin on the Visions of Ezekiel (Leiden-Boston 2004) 

257-260; ook: Irena Backus, Reformation Readings of the Apocalypse (Oxford 2000) 71-73. 
Backus geeft blijk van enige reserve ten aanzien van de these van De Boer, die stelt dat Calvijn 
van plan was om ook een commentaar op de Openbaring van Johannes te geven, nadat hij zijn 
behandeling van de apocalyptische profeten van het Oude Testament – met name Ezechiël – 
had voltooid. Calvijn heeft zijn voorlezingen over Ezechiël niet meer kunnen voltooien. Een 
serie preken over deze profeet is echter wel afgerond, waarbij opmerkelijk is dat hij het hele 
gedeelte van hoofdstuk 40-48 in slechts één preek heeft afgedaan. Het enige wat we over Calvijns 
oordeel ten aanzien van de Apocalyps van Johannes weten, is uit tweede hand. Nicolas Colladon, 
een van Calvijns vertrouwde medewerkers, publiceerde in 1581 zijn eigen commentaar op de 
Apocalyps onder de titel Methodus facilima ad explicationem sacrosanctae Apocalypseos Ioannis 
theologi ex ipso libro desumpta Morgiis. Excudebat Ioannes Le Preux, 1584. Colladon geeft zijn 
persoonlijke herinnering aan Calvijn weer, en meent dat hij kan zeggen te weten hoe Calvijn over 
de Openbaring dacht. Interessant is dat hij zegt dat Calvijn meermalen het verzoek heeft gekregen 
om zijn mening over dit bijbelboek te geven, in colleges of in preken, waarbij hij antwoordde dat 
hij het een moeilijk boek vond, dat hij niet begreep. Datzelfde gold voor de laatste hoofdstukken 
van Ezechiël. Maar, zegt Colladon, had hij langere tijd van leven gehad, dan zou hij er zich zeker 
ook aan gewaagd hebben om zijn gedachten ten aanzien van deze apocalyptische literatuur te 
presenteren. Colladon heeft zijn eigen commentaar met deze mededeling een zekere legitimatie 
gegeven. Hij wil de indruk versterken dat hij na twintig jaar heeft gedaan, wat Calvijn uiteindelijk 
nog van plan was geweest. We kunnen wat hij zegt niet bewezen achten, meent Backus, hoewel er 
ten tijde van de publicatie van Colladons commentaar nog genoeg bekenden van Calvijn in leven 
waren – onder wie vooral Beza – die hem op dit punt hadden kunnen corrigeren. Backus heeft 
Colladons persoonlijke exemplaar van Calvijns Praelectiones in librum prophetiarum Danielis 
geraadpleegd, dat aanwezig is in de bibliotheek van de Société de l’histoire français in Parijs. 
Daarin zijn aantekeningen van Colladon te vinden, die laten zien dat deze leerling van Calvijn 
in enkele opzichten verder wil gaan dan zijn leermeester. Hij wil de ‘kleine hoorn’ van Daniël 7 
ook wel als beeld zien van het Romeinse rijk, maar gaat in zijn eschatologische aandacht duidelijk 
verder. Hij ziet een relatie met Openbaring 13 en maakt bezwaar tegen de weigering van Calvijn 
om de parallel te zien tussen Daniël en de Apocalyps (Irena Backus, ‘The Beast: Interpretations of 
Daniel 7.2-9 and Apocalypse 13.1-4, 11-12 in Lutheran, Zwinglian and Calvinist Circles in the 
Late Sixteenth Century’, in: RRR 3 (2000) 59-77.

__________________________________________
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3. Methode 
De opbouw van dit onderzoek is als volgt: In hoofdstuk I vindt de 
verkenning plaats van de historische context waarin Calvijns uitleg van de 
profeet Daniël heeft plaatsgevonden. Daarbij wordt een overzicht gegeven 
van de gebeurtenissen in de periode van de jaren 1559-1561, die te maken 
hadden met de positie van de hervormde kerk, het ‘rijk van Christus’, in 
het ‘Royaume de France’. Wat speelde zich in Frankrijk af gedurende de 
periode dat hij vanaf juni 1559 tot maart 1560 om de twee weken bezig was 
om Daniël uit te leggen? En hoe was de situatie toen hij zijn uitleg als een 
toepasselijke boodschap in 1561 aan de gelovigen in Frankrijk aanbood? Het 
is de periode tussen de sluiting van de vrede van Cateau-Cambrésis en het 
Colloque de Poissy. Een belangrijke bron voor Calvijns gedachten vinden we 
in zijn correspondentie van deze jaren, vooral die met zijn contactpersonen 
in Frankrijk, die hem voortdurend op de hoogte hielden. Wat hem in zijn 
studeerkamer bezighield vanwege de brieven die hij schreef en ontving, moet 
hij ook in gedachten hebben gehad als hij de katheder beklom. De historische 
context is de achtergrond die we nodig hebben om de mogelijke impact van 
zijn publieke uitspraken op het spoor te komen.
 Hoofdstuk II is een onderzoek naar de plaats die de academische 
voorlezingen innamen binnen het geheel van Calvijns onderwijs en zijn 
exegetische werk. Daarbij gaat het om de vragen hoe hij zijn lessen heeft 
gegeven en wie zijn hoorders waren. In welke traditie stond het publieke 
onderricht in de Heilige Schrift? Was het meer een academische zaak of wilde 
Calvijn met zijn tweewekelijkse bijbellessen ook een program van reformatie 
bevorderen, zowel in Genève alsook in Frankrijk?
 In hoofdstuk III wordt aandacht besteed aan de commentaar die 
Melanchthon op Daniël heeft geschreven. Na een overzicht van zijn methode 
van bijbelexegese volgt een thematische analyse, waarin duidelijk wordt wat 
voor deze lutherse collega en vriend van Calvijn de boodschap van Daniël was. 
De reden dat Melanchthon uitgebreid aan de orde komt, is het feit dat Calvijn 
diens commentaar met instemming heeft gebruikt, hoewel hij op belangrijke 
punten tot een andere conclusie komt.6 Melanchthons commentaar heeft 

6 Timothy J. Wengert heeft in ‘The Epistolary Friendship of John Calvin and Philip Melanchthon’, 
in: Melanchthon in Europe, ed. Karin Maag (Grand Rapids 1999) 42, zijn ‘teleurstelling’ 
uitgesproken over het feit dat moderne onderzoekers nog nooit de moeite genomen hebben om 
Calvijn en Melanchthon juist in de uitleg van Daniël te vergelijken: ‘Given these clear historical 
connections, it is quite disappointing that modern scholars have not seen fit to compare these two 
exegetes on this work. Both understood they were living in the last days; both tried, under the 
influence of Luther’s own apocalyptic expectations, to interpret Daniel’s visions for contemporary 
society.’

__________________________________________
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een andere methode dan die van Calvijn, en laat ook duidelijk worden dat er 
sprake is van een andere context waarin hij zijn betekenis heeft gehad. Zo kan 
het als vergelijking dienen om het specifieke van Calvijns uitleg nog helderder 
voor het voetlicht te krijgen.
 In hoofdstuk IV is de commentaar van Oecolampadius uit 1530 aan de 
orde. Ook bij hem geldt dat er sprake is van een relatie met Calvijn. Het is 
duidelijk dat Calvijn hem tijdens zijn exegetische arbeid heeft geraadpleegd, 
en samen met Melanchthon als zijn belangrijkste contemporaine autoriteiten 
heeft gewaardeerd. Evenals in hoofdstuk III onderzoeken we in dit hoofdstuk 
het ontstaan en de inhoud van de commentaar. 
 Hoofdstuk V is een thematische bespreking van de inhoud van Calvijns 
commentaar. Het centrale thema, dat als ordenend principe voor de analyse 
geldt, is het rijk van Christus. Dat staat in Calvijns exegese centraal. Het 
wordt in relatie gebracht met de rijken van de wereld, die de geschiedenis 
heeft zien op- en ondergaan. Het gaat over de koning en de koningen. Het 
‘rijk van Christus’ is de boodschap van Daniël, en daarmee bedoelt Calvijn 
Christus persoonlijk in de eenheid en onlosmakelijke verbondenheid met 
zijn kerk op aarde, in de geschiedenis van de wereld tot aan de jongste dag. 
 Hoofdstuk VI vormt de conclusie. Daarin wordt weergegeven welk beeld 
de vergelijking van Calvijn met de andere twee exegeten heeft opgeleverd 
met het oog op het specifieke van zijn exegese. Waarin onderscheidt Calvijn 
zich van de anderen? Hoe is vanuit de commentaar op Daniël zijn visie op 
de geschiedenis en de eindtijd? Wat was zijn gevoelen ten aanzien van de 
apocalyptische verwachtingen, die in zijn dagen volop opgeld deden? Wat 
is het eigene van de Daniëluitleg, en wat had het te maken met de context 
waarin Calvijn zijn uitleg aanbood?
 In de conclusie zal ook nog aandacht besteed worden aan de vraag 
in hoeverre Calvijns Daniëluitleg mogelijk verschilt van de preken over 
Daniël die hij zeven jaar eerder had gehouden. Deze preken werden pas 
na zijn dood uitgegeven, in 1565, zonder dat de Raad van Genève daar 
overigens toestemming voor had gegeven. Deze editie zag het licht in La 
Rochelle, een bolwerk van de hugenoten die toen al in de eerste ‘guerres de 
religion’ verwikkeld waren geraakt. Heeft men naar de preken over Daniël 
‘teruggegrepen’, omdat die misschien explicieter ruimte boden voor het recht 
van verzet dan de voorlezingen van 1559? Zo ja, wat zegt het dan over Calvijns 
houding? Betekende het dat hij in 1552 wellicht minder ‘voorzichtig’ hoefde 
te zijn dan in 1559? Ook deze vraag moet aan de orde worden gesteld. Een 
blik op de context waarin de 47 preken zijn gepubliceerd, geeft mogelijke 
aanwijzingen voor een antwoord.
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I.

DE HISTORISCHE CONTEXT
VAN DE PRAELECTIONES

OVER DANIËL

I.1 Inleiding

Op 12 juni 1559 maakte Calvijn een begin met zijn colle ges over het boek 
Daniël.7 Hoewel dit niet expli ciet blijkt uit een uitspraak van Calvijn zelf, 
valt het toch aan te nemen dat de keuze voor de uitleg van het boek Daniël, 
juist in deze periode, mede is ingegeven door de verwikke lingen rond de 
zaak van de reformatie in Frankrijk.8 Op 19 augus tus 1561 droeg Calvijn de 
uitgave van zijn colleges op aan de vervolg de protes tanten in Frankrijk. Er 
werd door hem kennelijk een duide lijke relatie gezien tussen de inhoud van 
de profetie en de situatie waarin de protestanten in Frankrijk zich bevonden. 
De spanningen rond de religieuze en poli tieke situatie in Calvijns vaderland 
waren juist in deze jaren hoog opgelopen.
 Kort voor het begin van de colleges was er sprake van een belangrijke 
mijlpaal in de ontwikkelingen rond de evangeli schen in Frankrijk. In Parijs 
werd in de maand mei de eerste nationale synode gehouden. Op die synode 
werd een eigen geloofsbelijdenis aanvaard, de Confessio Gallicana.9 Het 
politieke kamp was ver deeld. De Franse koning bestreed de reformatie met 
grote felheid, maar veel edelen in zijn nabije omgeving waren de zaak van 
de hervorming van harte toegedaan. Mogelijke samenzweringsplannen tegen 
de macht van de koning betekenden een groot gevaar, omdat de zaak van 
de protestan ten daardoor in diskrediet kon worden gebracht. De vragen ten 

7 De precieze datum is bekend vanwege een aantekening van Colladon, die de praelectiones van 
Calvijn heeft opgeschreven, zie Parker, OTC, 18.

8 Parker, OTC, 219-223.
9 H. Speelman wijst erop dat Calvijn eigenlijk geen voorstander was van een eigen synode en dat hij 

daarom alleen met grote aarzeling bereid was geweest om een concept voor een belijdenis toe te 
sturen. Zijn terughoudendheid had te maken met de hoop dat de Franse koning ertoe te bewegen 
zou zijn om de reformatie van de kerk ter hand te nemen. Een al te snelle verzelfstandiging van 
de gereformeerde kerk, die als ‘tweede kerk’ naast de kerk van Rome zou ontstaan, was wat hij 
vreesde en toch niet heeft kunnen voorkomen. Zie H. Speelman, Calvijn en de zelfstandigheid van 
de kerk (Kampen 1994) 135 e.v.

__________________________________________
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aanzien van de legitimiteit van verzet waren actue ler dan ooit. Het Colloque 
de Poissy stond voor de deur op het moment dat Calvijn zijn brief aan de 
vervolgde broeders en zusters schreef. 10

 Bij al deze ontwik kelingen leek er geen bijbelboek van grotere actualiteit 
te zijn dan de profetie van Daniël. De kerk van Frankrijk verkeerde als het 
ware in de vurige oven van vervolging en zou door de inhoud van dit boek 
gesterkt kunnen worden tot volharding in het geloof. De parallel tussen de 
situatie waarin Daniël en zijn vrienden verkeerden en de kerk van Frankrijk 
in Calvijns dagen is zo duidelijk dat we de accenten in de uitleg van Calvijn 
niet goed kunnen verstaan zonder de achtergrond van zijn tijd voor ogen 
te hebben. Toch ontbreken op het eerste gezicht expliciete verwijzingen 
naar de historische context. Frankrijk wordt nauwelijks met name genoemd, 
terwijl er op diverse plaatsen zeker aanlei ding voor zou kunnen zijn. Wie 
echter weet wat er zich afspeelde in de periode waarin Calvijn bezig was om 
Daniël uit te leggen, die zal het niet ontgaan dat Calvijn er zich terdege van 
bewust moet zijn geweest hoezeer zijn boodschap van belang was, juist in 
het licht van de precaire situatie van de tijd waarin hij die middels zijn uitleg 
doorgaf. De kennisname van de historische context is dus onmisbaar om te 
verhelderen wat het specifieke karakter van zijn uitleg van dit bijbelboek was. 
Het kan ons leren hoe tijdbetrokken de uitleg van Calvijn in feite blijkt te 
zijn. Uitgerekend in het jaar 1559, volgens Benoît het meest cruciale jaar van 
het leven van Calvijn, maakte hij een begin met de uitleg van deze profetie,

10 Van 9 tot 26 september 1561 riep de regentes Catherine de Médicis, bijgestaan door haar 
hervormingsgezinde raadsman Michel de l’Hospital, 46 prelaten, 12 predikanten en 40 theologen 
bijeen voor een godsdienstgesprek in Poissy. De kardinaal van Lotharingen en Beza waren daar 
twee hoofdpersonen in het debat, dat onder andere over de confessie en over de eucharistie ging, 
en dat zonder resultaat bleef. Het was de laatste poging om tot een vergelijk te komen binnen de 
context van de kerk van Frankrijk. Zie over de betekenis van deze laatste poging tot verzoening 
van de partijen: Donald Nugent, Ecumenism in the Age of the Reformation (Cambridge Mass. 
1974); Richard Stauf er, ‘Autour du Colloque de Poissy. Calvin et le De officio pii ac publicae 
tranquillitatis vere amantis viri’, in: Interprètes de la Bible - Études sur les Réformateurs du XVIe 
siècle (Paris 1980) 249-267; Alain Dufour, ‘Das Religionsgespräch von Poissy. Hofnungen 
der Refor mierten und der “Moyenneurs”’, in: Die Religi onsgespräche der Reformationszeit, 
Schriften des Vereins für Reformationsge schichte 91 (Gütersloh 1980) 117-144; Wolfgang 
Reinhard, ‘Glaube. Geld. Diplomatie. Die Rahmenbedingungen des Religionsgesprächs von 
Poissy im Herbst 1561’, in: Die Religi onsgespräche der Reformationszeit, Schriften des Vereins für 
Reformationsgeschichte 91 (Gütersloh 1980) 89-116; Jeannine E. Olson, ‘Nicolas Des Gallars 
and the Colloquy of Poissy: The Neglected Participation of a Pastor of the London Stranger 
Church in an ecumenical council’, in: Proceedings of the Huguenot Society 28/5 (2007) 664-683. 
Alain Dufour geeft een goed verslag van het verloop van het colloquium in zijn Théodore de Bèze. 
Poète et Théologien (Genève 2006) 76-86. 

__________________________________________
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die bij hem wat inhoud en historie betreft de meeste herkenning opriep in 
de zorgen die hij voor zijn eigen tijd had, vooral wat de kerk in Frankrijk 
betrof.11 

I.2 Een gevreesde vrede

Op maandag 3 april 155912 werd het vredesverdrag van Cateau-Cambrésis 
geslo ten. Dit akkoord tussen Henri II van Frankrijk en Philips II van Spanje 
maakte een einde aan een vijfenzestigjarige rivali teit tussen de Habsburgers 
en het Franse huis van Valois. In de zogenaamde ‘Italiaanse oorlogen’13 
betwistten de toenmalige grootmach ten elkaar – met wisselend succes – de 
hegemonie over Italië. Dit langdurige conflict dat in het politieke krachten-
veld van Europa tientallen jaren van grote invloed is geweest, heeft ook 
zijn repercussies gehad op de ontwikkeling van de eerste decennia van de 
reformatie in Europa. Het is er mede de oorzaak van geweest dat er geen 
katholieke eenheid gevormd kon worden om met de refor matie af te rekenen. 
De beide rivalen moesten zich immers regelmatig van de steun bedienen van 
vorsten uit het kamp van de reformatie. Koning François I van Frankrijk 
sloot een bondge noot schap met de Duitse luthera nen in zijn strijd met 
keizer Karel V, die op zijn beurt vanwege het gevaar dat deze connectie voor 
hem betekende, gedwongen werd om te proberen binnen zijn rijk met de 
protestantse onderda nen tot een vergelijk te komen. In ieder geval betekende 
het dat Karel V zijn vurig verlangen om radicaal een einde te maken aan de 
godsdienstige problemen niet ten uitvoer kon brengen. 
 De Franse koning Henri II, die in 1547 François I was opge volgd, trad 
politiek geheel in het spoor van zijn vader. De strijd kreeg steeds meer een 
Europese dimensie en verplaatste zich van het zuiden naar het noordwesten 
van Europa. Zijn verbond met de lutheranen in Duitsland was er de oorzaak 
van dat Karel V geen profijt kon trekken van zijn overwinning op het Schmal-
kaldisch verbond in 1555.14

 Uiteindelijk leidde oorlogsmoeheid aan beide zijden tot het beëindigen 

11 Jean-Daniel Benoît, ‘L’année 1559 dans l’annales calviniennes’, in: RHPR XXXIX (1959) 
103-116: ‘Cette année est une des plus pleines qu’il ait vécues, une année des moissons et 
d’engrangement’ (103). 

12 Annales 1559, CO XXI, 713.
13 Green, V.H.H., Renaissance and Reformation (London 1952) 151 e.v.
14 ‘The alliance between the French King and the Lutheran princes helped to break Charles and 

prepared the way for his abdicati on’ (Green, 159).

__________________________________________



26 Hoofdstuk I

van de strijd. De prijs was te hoog geweest: ‘(...) the wars mainly served to 
make Italy the graveyard of Imperial ambitions and the leech of French 
man hood.’15 Hoewel de rivaliteit niet werkelijk voorbij was, werd er bij 
de vrede van Cateau-Cambrésis toch een belang rijk punt gezet achter de 
krijgshandelingen. Het was een punt die een grote bedreiging inhield voor 
de reformatie in Europa. De beide vorsten kregen immers nu de handen vrij 
om eindelijk definitief af te rekenen met de snel groeiende beweging van 
kerkelijke vernieuwing in hun beider machtsgebied. De oorlog had Frank rijk 
niet alleen aan de rand van een financieel bankroet gebracht, zij had tevens 
een gunstig klimaat geboden voor de verspreiding van evangelische invloeden 
onder alle lagen van de Franse samenleving.
 Henri II veraf schuwde de nieuwe religie zeer en was er reeds met fellere 
onderdrukking tegen opgetreden dan zijn vader had gedaan. Toch was hij 
niet echt in de gelegenheid geweest om al zijn middelen in te zetten om defi-
nitief af te rekenen met alles wat afweek van de kerk van Rome. Deze kans 
leek nu in 1559 gekomen te zijn. Het gevaar dreigde dat de vrede tussen 
beide vurig katholieke vorsten bezegeld zou worden met de ondergang van 
de evangelischen in de kerk van Europa. 
 Tijdens de onderhandelingen die zouden leiden tot de vrede van Cateau-
Cambrésis, kwam ook het godsdienstconflict ter sprake, op Spaans initiatief. 
Koning Philips II wilde een gezamenlijke actie tegen de gevaarlijke toename 
van protestanten in Frankrijk. Er bleek bij alle partijen een sterke wil om 
dit succes te stoppen.16 Men besloot in de termen van het vredesverdrag een 
artikel op te nemen waarin afgesproken werd om een algemeen concilie 
bijeen te roepen met het oog op de reformatie en vereniging van de kerk.
 De historicus Romier geeft als zijn oordeel over de vrede van Cateau-
Cambrésis dat Frankrijk vanwege binnenlandspolitieke factoren heeft 
moeten toegeven aan de Habsburgers.17 Het geheel komt op het conto van 
Henri II, die een motief zocht om – ook tegen krachtig binnenlands verzet 
in – de ketterij in zijn eigen land tot elke prijs uit te roeien. In deze vrede 
liggen de wortels van de godsdienstige burgeroorlogen, die drie jaar na dato 
in alle hevigheid zouden losbarsten in Frankrijk en die het land in decennia 

15 Green, 101.
16 ‘Montmorency, bien que ses neveux fussent parmi les chef de la Réforme française, se montrait 

nettement hostile à la “nouvelle religion”, ennemie, disait-on, de toute monarchie et source de 
toute confusion’ (Lucien Romier, Les Origines Politiques des Guerres de Religion II (Paris 1914) 
225-293, 343).

17 ‘En réalité, cet acte ne peut être défendu que par les raisons qui l’expliquent, par des considérations 
religieuses et de politique intérieure’ (Romier, ‘Origines’, 346).
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van verwoesting naar de rand van de afgrond zouden voeren.
 Het is vooral Henri II geweest die aan de vrede van Cateau-Cambrésis het 
karakter gaf van een katholiek pact tegen de ketterij. Dit verdrag betekende 
ook een totaal andere buitenlandse poli tiek van het huis van Valois. De 
alliantie met de Duitse vorsten en de Turken tegen de Habsburgers, die hij 
jarenlang niet missen kon, zou voortaan niet meer nodig zijn. Onder de 
invloed van de protestantse manifestaties in Parijs zou de koning vastbe-
radener dan ooit zijn geworden om alles op alles te zetten om de reformatie 
in eigen land aan te pakken. Daarvoor kreeg hij nu de handen vrij.
 Philips II heeft de naam dat hij het voortouw nam in de vervolging van de 
protestanten, maar na de gesloten vrede was het in werkelijk heid Henri II, die 
zich zeer beijverde om alle heterodoxie uit te roeien. Er werd door hem zelfs 
een plei dooi gevoerd dat er Spaanse troepen ingezet zouden worden, opdat 
hij door die hulp vanuit Frankrijk Genève zou kunnen veroveren. Het was 
een reeds lang bestaande wens om deze stad op de grens van Frankrijk en het 
reformatorische Zwitserland, die gezien werd als de bron van alle onrust in 
Frankrijk, in zijn macht te krijgen. Vanwe ge de vrees voor de tegenstand van 
de Zwitsers had deze wens tot dan toe nog niet uitge voerd kunnen worden. 
 Ondanks het verdrag bleef er toch nog sprake van wederzijdse argwaan. 
Toen Henri II plannen opperde om actie te ondernemen tegen de calvinisten 
in Schotland en ook Engeland van ketters wilde bevrijden, zag Philips daar 
niet veel heil in. Hij vreesde dat onder het mom van de bestrijding van ketters 
politieke motieven schuilgingen, die ongunstig zouden kunnen zijn voor 
Spanje. Merkwaardig was het ook dat Philips niet wilde meewerken aan een 
expeditie tegen Genève.18 
 Het feit dat de vorsten van Spanje en Frankrijk elkaars motie ven bleven 
wantrouwen, heeft de gezamenlijke contrareformatorische ijver, ook na 
Cateau-Cambrésis, blijvend parten gespeeld. Het was opmerkelijk dat de 
problemen die de Spaanse koning in zijn Nederlanden had, van dezelfde 
aard waren als die zich in Frankrijk binnen enkele jaren zouden voordoen 
in de ‘guerres de religion’. Er was zowel in de Nederlanden als in Frankrijk 
sprake van een geest van verzet tegen het centrale gezag, met sterke religieu-
ze componenten. Philips II nam een enigszins ambivalente houding aan en 
volgde ten aanzien van zijn buitenlandse politiek niet de strikte koers die 
hij in zijn eigen domein aanhield. Er valt veel te zeggen voor de conclu sie 
van Koenigs ber ger, die veronderstelt dat de koning van Spanje zijn buurman 
in Frankrijk eigenlijk liever min of meer verlamd zag door continuering van 

18 Romier, ‘Origines’, 359. 
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de machtsstrijd tussen hugenoten en katholieken, dan dat hij een duidelijke 
overwinning verlangde van de katholieke Franse monarchie.19

 Op haar beurt was ook de koningin-moeder en regentes Catherine de 
Médicis20, die na de plotselinge dood van Henri II in 1559 in Frankrijk meer 
macht kreeg, niet vreemd aan dergelijk politiek opportunisme. De Franse 
belan gen waren erbij gebaat dat er in het conflict tussen Philips II en de 
protestan ten, die zich in de Nederlanden tegen hem verzetten, geen winnaar 
zou zijn. Mochten de protestanten succesvol zijn, dan zouden ze zeker de 
Franse hugenoten te hulp kunnen komen, die met alle geweld onderworpen 
moesten worden. Zou echter Philips de overwinning behalen, dan kon 
Frankrijk in de knel komen tussen Spanje en de Spaanse Nederlanden.21 
 Wat er gebeurd zou zijn als koning Henri II niet door een plotselinge 
dood van het politieke toneel verdwenen was, laat zich slechts raden. Een 
feit is dat zijn dood in veel opzich ten een dramatische escalatie teweegbracht 
in de politieke verhoudingen, waarbij de ontwikkeling van de reformatie in 
Frankrijk heel centraal in het geding was.
 Calvijn heeft in Genève een- en andermaal zijn vrees geuit ten aanzien 
van de mogelijke gevolgen van de vrede. Hij had tijdens de periode waarin 
bekend was dat er vredesbesprekingen werden gehouden – waarvan hij door 
zijn correspondenten uit Parijs goed op de hoogte werd gehouden – al eens 
zijn zorg kenbaar gemaakt aan het adres van Bullinger.22 In december 1558 
schrijft hij dat een vrede tussen Frankrijk en Spanje zou betekenen dat de 
hertog Emmanuel Philibert van Savoye weer de vrije hand kreeg om zijn 
claim op Genève – dat vroeger aan Savoye had toebehoord – te verzilveren. 
‘Het zal je duidelijk zijn dat wij in gevaar komen’, zo laat hij weten, in het 
bewustzijn dat de ‘gebeden der heiligen’ meer dan dringend nodig zijn in het 
dreigende onheil.23

19 H.G. Koenigsberger, ‘The Politics of Philip II’, in: Politics, Religion, and Diplomacy in Early Modern 
Europe, Sixteenth Century Essays & Studies volume XXVII, ed. Thorp & Slavin (Kirksville Mi. 
1994) 171-189, 182: ‘But what had proved disastrous for Philip II when it happened in one of 
his own dominions proved a boon to him when it happened to his great rival in the political 
power system of Europe. France was efectively eliminated from the great power game. All that 
Philip had to do was to interfere in France just sufficiently to prevent either a Protestant takeo-
ver of France – for Philip regarded such a takeover as a mortal reli gious and political danger for 
Spain and the Netherlands – or only just a shade less dange rous, an outright victory of a Catholic 
French monarchy.’

20 Catherine de Médicis (1519-1589) was afkomstig uit Florence en is van 1547 tot 1559 gehuwd 
geweest met koning Henri II. Van 1560 tot 1564 was ze regentes voor haar minderjarige zoon.

21 Green, 212.
22 Heinrich Bullinger (1504-1574), opvolger van Zwingli in Zürich.
23 ‘Quo nunc in periculo versemur vos non latet. Pace enim inter duos reges transacta: dum ipsi 
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 Kort nadat de vrede in april 1559 daadwerkelijk gesloten is, versterkt 
een collega, Petrus Martyr Vermigli,24 de ongerustheid alleen nog maar. 
Ook hij schrijft over de riskante vrede en verzucht ten aanzien van de twee 
koningen: ‘Och, dat ze toch niet tegen Christus en zijn heilige kerk zouden 
samenspannen.’ Tegelijk weet hij Calvijn echter ook te bemoedigen door 
hem erop te wijzen dat God ‘duizenden manieren en oneindig veel wegen 
heeft om de zijnen te bevrijden’.25

 Op 13 november 1559, als hij in zijn uitleg van Daniël is gevorderd tot 
hoofdstuk 7, schrijft Calvijn een brief, onder zijn schuilnaam d’Espeville, aan 
een onbekende gevangene in Frankrijk. Daarin bemoedigt hij hem door te 
wijzen op de troost van het Woord Gods, dat hem kennelijk nog gelaten is in 
de gevangenis. Tegelijk spreekt Calvijn ook zijn angstige verwachting uit voor 
de kerk in Genève. In de oproep aan de broeder om in zijn martelaarschap 
te volharden, zegt hij: ‘Ik spreek misschien wel als iemand die nog niet 
getrofen is door hetzelfde lijden, maar het duurt niet lang meer, of het is ook 
onze beurt.’26 Uit een dergelijke opmerking spreekt een sterk en voortdurend 
aanwezig besef van gevaar. Het tekent de grote druk waaronder men in 
Genève leefde ten tijde van de uitleg van het boek Daniël. Toch zouden de 
ontwikkelingen een totaal ander verloop krijgen dan men had gedacht of 
gevreesd door de plotselinge dood van een van de twee koningen, Henri II. 

domi quiescent, Sabaudus ab utroque adiutus arma in nos pro suo commodo vertet. Implacabili 
autem odio feretur contra hanc urbem, cuius causa eiectus e sua ditione fuerat. Itaque, si unquam 
alias, nunc maxime sanctorum precibus indigemus, quae nos Dei praesidio commendent’ (CO 
XVII, 388).

24 Petrus Martyr Vermigli (1499-1562) was een gereformeerd theoloog, uit Italië afkomstig, die 
uitweek naar Zwitserland waar hij onder andere hoogleraar Oude Testament werd in Straatsburg. 
Hij heeft ook in Oxford gewerkt en is later in Zürich terechtgekomen. Hij speelde een rol tijdens 
het colloquium van Poissy in 1561, waar hij met Catherine de Médicis een goede verstandhouding 
onderhield. 

25 ‘Pacem factam inter duos reges hic affirmatur constantissima, cuius tamen conditiones adhuc 
ignoranter. Utinam in Christum et sanctam eius ecclesiam non conspirent. Quod nihilominus 
etsi fecerint, de auxilio Dei bene sperabimus. Non enim mortuus est nec unquam morietur, 
habetque mille artes et infinitas vias ad suos liberandos’ (CO XVII, 498,499).

26 ‘Vray est que ien parle a ceste heure estant hors des coups, mais non pas fort loing, et ne say 
iusques a quant, car a ce quon peult iuger, nostre tour est bien prochain. Parquoy tous ensemble 
apprenons de regarder au ciel, et ne nous iamais lasser, iusques a ce que nous ayons acheve nostre 
cource’ (CO XVII, 671).
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I.3 Frankrijk na de dood van Henri II

I.3.1 ‘Iudicia Domini profunda abyssus’
Zoals gezegd, reeds aanstonds na het sluiten van het verdrag van Cateau-
Cambrésis bleek dat het Henri II werkelijk ernst was om met de reforma tie 
af te rekenen. Al spoedig gaf hij duidelijke blijken van de koers die hij voor 
ogen had. Op 2 juni werd het edict van Ecouen uitgevaardigd waar door de 
hervormingsgezinden feitelijk buiten de wet werden gesteld. Het gebood 
om voort te varen met overal in het koninkrijk de ketters te verdrijven en 
te strafen. Er bleven volgens Romier voor de evangelischen maar twee 
mogelijkheden over: vlucht of opstand.27

 Een tweede bewijs van de woede van de koning werd ruim een week 
later manifest tijdens een zitting van het parlement. Op 10 juni verscheen 
de koning ter vergadering, en werd hij moedig te woord gestaan door het 
parlementslid Anne du Bourg.28 Deze liet openlijk merken dat hij aan de 
kant van de protestanten stond. Hij vroeg de koning om een concilie bijeen 
te roepen om de refor matie van de kerk krachtig ter hand te nemen.29 In een 
verbolgen reactie op dit openlijk belijden verliet de koning het parlement 
en gaf hij bevel om Du Bourg en enkele geestverwanten onmiddellijk te 
arresteren. Du Bourg zou na een contrareformatorisch showproces een 
halfjaar later op de brandstapel de marteldood sterven.
 Het politieke bondgenootschap met Spanje werd, zoals wel vaker 
gebeurde, mede bevestigd door een tweetal vorstelijke huwelijken. Elisabeth 
van Valois, de dochter van Henri II, trouw de met Philips II, en zijn zuster 
Marguerite met de hertog van Savoye. Tijdens een toernooi ter gelegenheid 
van de feestelijkhe den, dat op 30 juni gehouden werd, raakte de koning 
dodelijk gewond. De lans van zijn tegenspeler Montgomery doorboorde 
zijn helm en een splinter drong in zijn linkeroog. Het liet zich, ondanks de 
ernst van de verwonding, niet direct aanzien dat het ongeluk een dodelijke 
afloop zou hebben. Op 2 juli liet hij nog eens in een brief aan de paus weten 
dat hij vastbesloten was om geen aanhanger van de nieuwe leer te sparen.30 
Acht dagen later echter overleed hij ten gevolge van een door de verwonding 

27 ‘Cet acte ne laissait aus protestants d’autre issue que la fuite ou la révolte’ (Romier, Origines, 
364).

28 Anne du Bourg (1521-1559), een magistraat, kanselier van het parlement en overtuigd calvinist, 
werd als martelaar op de brandstapel terechtgesteld op 23 december 1559.

29 ‘Ce n’est pas, disoit-il, chose de petite importance que de condamner ceux qui, au milieu des 
flammes, invoquent le nom de Jésus Christ’ (Theodore de Bèze, ed. Histoire Ecclésiastique des 
Églises Réformées au Royau me de France I, ed. Baum/Cunitz (Paris 1883) 224). 

30 John Viénot, Histoire de la Réforme Française (Paris 1926) 252.
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ontstane ontsteking.31 
 Door de dood van Henri II raakte Frankrijk in een situatie van 
stuurloosheid en verwarring, die onherroepelijk zou uitlopen op de 
religieuze burgeroorlogen. Drie jaren later braken die in volle hevigheid uit 
en tientallen jaren zouden ze hun zeer zware tol doen gelden. Green vat de 
desastreuze ontwikkeling kort samen: Frankrijk miste in het midden van 
de zestiende eeuw de financiële, politieke en sociale stabiliteit. De kroon 
viel ten prooi aan hartstochtelijke ambities van rivaliserende facties. En 
omdat deze partijen ook nog eens voorzien waren – al of niet in ernst – van 
tegengestelde godsdienstige ideeën, was het onmogelijk om het uitbreken 
van een burgeroorlog te voorkomen.32

 In het kamp van de reformatie had het dramatische ongeval dat leidde tot 
de dood van de koning een gevoel van een zekere opluchting teweeggebracht 
en het besef van Gods voorzienigheid in de geschiedenis bijzonder versterkt. 
Op 1 juli, een dag na het ongeluk en ruim een week voordat de koning zou 
overlijden, had de Parijse predikant De Morel33 reeds aan Calvijn het volgende 
geschreven: ‘De oordelen des Heeren zijn een diepe afgrond,34 die intussen 
toch helderder dan de zon aan het licht komen.’35 Deze geloofsuiting gaf te 
midden van de zware vervolgingen iets weer van de hoop, dat een nieuwe 
situatie die door de verwachte dood van de koning zou ontstaan, wellicht 
gunstig kon zijn voor de hervormingsgezinden. 

I.3.2 De politieke impasse
De opvolger van Henri II was François II. De jeugdige leeft ijd van de koning
– hij was slechts vijftien jaar oud – deed twij fels rijzen omtrent zijn vermogen 
om te regeren.36 De troon werd gedurende zijn regering een speelbal in de 

31 Een opmerkelijke coïncidentie is dat de sterfdag van Henri II tevens de vijftigste verjaardag was 
van Calvijn, 10 juli 1559.

32 ‘France was thus devoid of financial, political and social stability by the middle of the sixteenth 
century. The Crown was bound to fall a victim to the impassioned ambitions of disputing factions, 
and when these factions were imbued, sincerely or otherwise, with opposing religious ideas, it was 
impossible to prevent the outbreak of civil war’ (Green, 263).

33 François de Morel, Seigneur de Colonges, predikant onder andere aan het hof van Ferrara, in 
Parijs en Genève. Hij was moderator van de eerste Nationale Synode in Parijs in 1559.

34 Citaat van Psalm 36:7.
35 ‘Iudicia Domini profunda abyssus: quae tamen sole clarius inter dum apparent’ (CO XVII, 579).
36 ‘La mort soudaine de Henri II livrait la couronne à un adolescent débile, épuisé, dont on savait 

qu’il ne vivrait pas, et qui, bien qu’il eût atteint sa majorité royale – il avait quinze ans – était 
hors d’état de régner. On ne pouvait instituer officiellement une régence, mais il était évident que 
Française II serait le prête-nom d’un pouvoir efectif plus ou moins masqué’ (Auguste Bailly, La 
Réforme en France (Paris 1960) 221).
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machts strijd tussen de rivaliserende partijen aan het Franse hof. Daarbij 
stonden de katholieke Guises tegenover de Bourbons die de reformatie gunstig 
gezind waren. Een derde partij was die van de connétable de Montmorency,37 
van wie de drie broers van de familie De Châtillon – de hervor mings gezinde 
kardinaal Odet,38 de calvinistische legeraanvoerder admiraal Gaspard 
de Coligny39 en geloofsge noot François d’Andelot40 – neven waren. De 
verwikke lingen rond de strijd om de macht vormen in de beslis sende jaren 
1555-1562 de onvermijdelijke aanloop tot de komen de godsdienstoorlogen.

I.3.2.1 De Guises en de samenzwering van Amboi se 
Gedurende de zeventien maanden dat François II zou regeren, lag de macht 
min of meer in handen van François41 en Charles de Guise42, twee broers die 
als ooms van zijn vrouw, Maria Stuart, grote invloed op hem uitoefenden. 
François de Guise was een beroemd legeraan voerder, die tijdens de Italiaanse 
oorlogen zijn sporen had verdiend, en Charles was als kardinaal een sterk 
anti-evangelische (kerk)politicus. Beiden waren ze zeer geducht, maar niet 
geliefd in het Frankrijk van hun dagen.43 Ze werden, in tegen stelling tot hun 
tegenstanders, door velen als buitenlanders en indringers aan het Franse hof 
beschouwd. Niet alleen in het kamp van de reformatie, maar onder anderen 
ook door de koningin-moeder Catherine de Médicis, werd hun macht met 
lede ogen aangezien. Tijdens de laatste periode van de regering van Henri II 

37 Anne de Montmorency (1492-1567) was maarschalk van Frankrijk.
38 Odet de Coligny (1517-1571), de oudste van de gebroeders Châtillon, was al op zeer jonge leeftijd 

(1533) aartsbisschop van Beauvais en werd later kardinaal. Aanvankelijk bestreed hij de opkomst 
van het calvinisme in zijn diocees, maar in 1560 ging hij tot de reformatie over. Hij zocht daarna 
zijn toevlucht in Engeland, waar hij is overleden, naar verluidt door vergiftiging. 

39 Gaspard de Coligny (1519-1572) was admiraal van Frankrijk, tijdens gevangenschap in de 
Habsburg-Valoisoorlog tot de reformatie overgegaan en vertrouweling van Calvijn. Hij was de 
pleitbezorger van het calvinisme aan het Franse hof. Tijdens de Barthelomeüsnacht, de nacht van 
23 op 24 augustus 1572, werd hij vermoord.

40 François d’Andelot de Coligny (1521-1569) was de jongste van de Châtillons. Hij was een 
militaire leider van de hugenoten tijdens de godsdienstoorlogen.

41 François de Guise (1519-1563), afkomstig uit een hertogdom in Lotharingen, was veldheer onder 
koning François I en Henri II, gehuwd met Anna d’Este, dochter van Renée de France, hertogin 
van Ferrara. Hij ontketende in 1562 de eerste godsdienstoorlog door een bloedbad aan te richten 
tijdens een samenkomst van hugenoten in Vassy.

42 Charles de Lorraine (Guise) (1524-1574), bisschop van Metz en in 1551 verheven tot kardinaal. 
Hij nam deel aan het Colloque de Poissy in 1561 en verzette zich tegen de bemiddelende politiek 
van Catherine de Médicis. 

43 Imbart de la Tour geeft, als een van de weinigen, in zijn Calvijnbiografie een positief oordeel: 
‘Dasz Frankreich um die Mitte des 16. Jahrhun dert seine nationale und europäi sche Rolle 
weiterzuspielen vermochte, verdankte es zum groszen Teil der Grösze der Gui sen’ (Calvin, der 
Mensch - die Kirche - die Zeit (München 1936) 356).
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was hun ster hoog gerezen.44 Het was hun bedoeling de repressieve politiek die 
in de vrede van Cateau-Cambrésis beoogd was, met kracht door te zetten. 
 De afkeer van de Guises, uiteraard vooral bij de hugenoten, is de 
aanleiding geworden van een complot dat moest leiden tot hun uitschakeling 
en dat bekend staat als de ‘Conjuration d’Amboise’. Onder leiding van de 
edelman De la Renaudie45 werd in maart 1560 een poging ondernomen 
om de koning met geweld weg te halen uit de invloedssfeer van de Guises. 
Hun actie mislukte jammerlijk, toen ze probeerden het koninklijk kasteel 
van Amboise te veroveren, waar de koning verbleef, die ze onder hun hoede 
wilden nemen.
 Hoewel de samenzweerders werden beschuldigd van majesteitsschennis, 
was de opzet nadrukkelijk niet tegen de kroon zelf gericht, maar tegen 
diegenen die als usurpatoren van de kroon werden beschouwd. De theorie die 
in het pro testantse kamp ter legitimatie van deze politieke machtsgreep werd 
ontwikkeld, was als volgt: De koning was nog minderjarig. Zijn persoon is 
echter heilig. De feitelijke macht moest tijdens zijn minderjarigheid worden 
uitgeoefend door de raad van de prinsen van bloed. Daar horen de Guises, als 
halve buitenlanders, niet bij. Hun macht is dus usurpatie, en gevaarlijk ook 
voor de persoon van de koning. De plicht van de onderdanen is de koning te 
beschermen als hij zichzelf niet kan verdedigen. Dat is de taak van de prinsen 
van bloed. Als Antoine de Bourbon, koning van Navarre,46 ervan afziet, heeft 
zijn broer, de prins van Condé,47 samen met de adel het recht om in te grij-
pen. Volgens deze redenering meende men op legale wijze in actie te mogen 
komen. 
 Ondanks het falen van hun tegenstanders betekende het complot van 

44 Zie Lucien Romier, ‘Origines’, 225-293, die stelt dat na 1555 de repressie van de kant van de 
rege ring systema tisch en alge meen werd, mede door de Guises: ‘Pendant son séjour à Rome, au 
mois de décembre 1555, Charles de Lor raine jeta les fondements de la Contre-Réforme française’ 
(243). Echter, de repressie schoot eerst nog niet echt op. Het hof had wel andere dingen aan 
het hoofd dan de inquisitie. Aan het eind kwam de koning weer sterk onder de invloed van 
kardinaal De Guise, juist op het moment dat een heid in Frankrijk meer dan ooit nodig was. De 
koning vroeg zelf om instelling van de Inquisi tie. Na Saint-Quentin, toen Montmorency afwezig 
was, kregen de Guises hele maal de overhand. De Guises waren bedacht op de heerlijkheid van 
hun huis, de macht van de koning en de gees telijke macht van de paus. Waarschijnlijk was de 
kardinaal ook beschermheer van de jezuïe ten die de nieuwe kracht van het rooms-katholi cisme 
vertegenwoordigden in de oppositie van de paus tegen de refor matie.

45 Godefroy de Barry, seigneur De la Renaudie (?-1560), leider van de ‘Conjuration d’Amboise’.
46 Antoine de Bourbon (1518-1562), zoon van de hertog van Vendôme, huwde in 1548 Jeanne 

d’Albret, dochter van de koning van Navarre. Na de dood van zijn schoonvader in 1555 ging de 
koningstitel op hem over. Als hoofd van het huis van Bourbon was hij de eerste ‘prince du sang’.

47 Louis de Bourbon-Condé, duc d’Enghien (1530-1569), was militaire leider van de hugenoten.
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Amboise opmerkelijk genoeg in de nasleep toch nog een ernstige verzwakking 
van de positie van de Guises. Niet zozeer omdat hun tegenstanders van de 
gelegenheid gebruikmaakten om hun machtspositie te ver sterken, maar wel 
omdat het de koningin-moeder Catherine de Médicis, die tussen de partijen 
haar eigen rol wilde spelen, in een sterkere positie bracht. Het zou haar na 
de dood van François II feitelijk aan de macht brengen.48 Vandaar dat er na 
Amboise – anders dan verwacht – geen sprake was van een hardere aanpak van 
de hugenoten. Een week voor de aanslag was het edict van Amboise getekend 
waarin sprake was van een grotere mate van tolerantie in godsdienst za ken. 
Na de ‘Conjuration d’Amboise’ werd in mei 1560 het edict van Romorantin 
getekend dat, hoewel iets minder vergaand, toch nog duidelijk blijk gaf van 
een tolerantiepolitiek. Catherine had wel in de gaten dat de macht van de 
hugenoten in Frankrijk dermate groot was, dat er gestreefd moest worden 
naar een politiek van verzoening.49 De Guises konden dat niet ke ren. Hun 
positie verzwakte verder, mede door het mislukken van de katholieke zaak in 
Schotland, waarbij zij militair betrokken waren. 
 Tijdens de vergadering van alle raadgevers van de kroon te Fontai-
nebleau op 21 augustus werd nog eens duidelijk hoe groot het probleem van 
de religieuze verdeeld heid in Frankrijk was. De Coligny liet als verdediger 
van de gereformeerden in Frankrijk van zich horen en richtte zijn aanval 
regelrecht op de politiek van de Guises. Hij voerde een krachtig pleidooi voor 
de noodzaak van de hervor ming van de kerk van Frank rijk. Er zou daartoe 
een nationaal concilie bijeengeroepen moeten worden. Ondanks het verzet 
van de Guises zette de geest van verzoening zich door. Daarin paste ook het 
samenroepen van een vergadering van de Staten-Generaal die uitgeschreven 
was om bijeen te komen in Meaux op 10 december 1560. 
 De laatste poging van de Guises om met hun rivalen af te rekenen, 
strandde vanwege het overlijden van koning François II en de onwilligheid 
van Catherine de Médicis om zich neer te leggen bij het feit dat de Guises 
in feite regeerden. De Bourbons verkeerden tegen het einde van 1560 in 
een benarde positie. Ze werden ter verantwoording geroepen vanwege een 
samenzwering die in augustus zou zijn beraamd. Daarbij waren er belastende 
verklaringen tegen Louis de Condé, de jongere broer van de koning van 
Navarre. Een en ander leidde in een proces zelfs tot zijn doodvonnis. Ook de 

48 François II overleed op 5 december 1560, na een regering van nog geen anderhalf jaar, op 
zestienjarige leeftijd. Hij liet geen kinderen na en werd opgevolgd door zijn broer Charles, die 
nog maar tien jaar oud was.

49 Menna Prestwich, ‘Calvinism in France, 1559-1629’, in: International Calvinism (Oxford 1985) 
88.
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positie van Navarre zelf, de leider van het huis De Bourbon, werd erg precair. 
Het overlijden van de koning op 5 december 1560 kon voor de Bourbons op 
geen beter moment komen. De dood van François II beteken de de redding 
van Condé, wiens doodvonnis niet werd uitgevoerd. Het was voor allen die 
van een regering van de Guises het ergste te vrezen hadden – dat waren vooral 
de calvinisten – als een verlossend teken van boven, wellicht nog meer dan 
het plotselinge heengaan van Henri II. De situa tie wijzigde zich nu zodanig 
dat Catherine, die regentes wilde worden voor de duidelijk minderjarige 
koning Charles IX (1550-1574), de Bourbons nodig had om zich de Guises 
van het lijf te kunnen houden.50

I.3.2.2 De Bourbons en Catherine de Médicis
Catherine de Médicis kon Antoine de Bourbon niet missen bij haar eigen 
politieke intrige. Haar enige doel in de politieke machtsstrijd was om het 
huis van Valois voor de troon van Frankrijk te behouden en zodoende de 
kroon voor haar kinderen veilig te stellen. Daarbij kon zij gebruikmaken 
van de koning van Navarre, die zich naar het oordeel van zijn tijdgenoten 
liet kennen als een karakterlo ze oppor tu nist. Samen met zijn jongere broer 
Condé, die de grote inspirator van het politieke verzet van de calvinis ten zou 
worden – hoewel vaak achter de schermen – staan ze bekend als de Bourbons. 
Ze waren krachtens bloedverwantschap na de telgen uit het huis van Valois 
de eerste pretendenten van de Franse troon en kwamen in deze rangorde ver 
voor de Guises. 
 Het oordeel over het karakter van Antoine van Navarre is onver deeld 
ongunstig. Hoewel hij de reformatie enige tijd gunstig gezind leek te zijn en 
zelfs bevorderde, kon hij in de laatste jaren van zijn leven zonder veel moeite 
terugkeren tot de kerk van Rome. Er was maar één doel dat hem dreef: zijn 
vorstendom Navarre weer geheel te mogen regeren. De helft daarvan was 
in de Habsburg-Valoisstrijd aan Spanje verlo ren gegaan.51 Om dit doel te 
bereiken waren alle middelen geheiligd. Zolang hij geloofde dat invloedrijke 
protestantse krachten in Europa hem daarbij van dienst konden zijn, zette hij 
zijn kaarten op het protestantse kamp.

50 ‘La mort de François II bouleversait la situation, bien plus encore que n’avait fait la mort de 
Henri II. Par la disparation de ce jeune roi, les Guises perdaient leur roy auté. Les Bourbons, qui 
semblaient sur le point de succomber, se voyaient libérés tout à coup de leur péril et de leur an-
goisses’ (Bailly, 246).

51 ‘This miniature dynastic ambition became the primary passion of his life, the only fixed star in 
his firmament and the sole criterion of his political conduct, to which the claims of religion, the 
preservation of the monarchy and the tranquillity of France were all subordinated’ (N.M. Suther-
land, Princes, Politics and Religion (London 1984) 56).
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 Op een gegeven moment probeerde hij echter de paus in te schakelen, 
met de dreiging bij zijn verzoek, dat als deze niet mee zou willen helpen om 
Philips II te bewegen om het Spaanse deel van Navarre weer terug te geven, 
hij voorgoed de kant van de protestanten zou kiezen. Romiers oordeel over 
Navarre, en over de beide Bourbons, is in dit verband veelzeggend. Zijn 
conclusie komt hierop neer dat de Bourbons lichtzinnige en frivole figuren 
waren zonder veel intelligentie of karakter. Antoine was iemand, die zich 
vanwege zijn ‘buitengewone middelmatigheid’ niet kon meten met de 
andere persoonlijkheden in het machtsspel van zijn generatie. Hij was de 
‘droevige leider’ van het kamp van de hugenoten, dat hij aanvoerde omdat 
zijn vrouw Jeanne d’Albret52 hem daartoe dwong.53 Zowel de aanhangers 
van de reformatie als de koning en de Guises meenden echter dat hij veel 
meer verbonden was aan de calvinistische zaak dan in werkelijkheid het geval 
was.
 Navarre verstond de ‘kunst’ om zich op beslissende momenten besluiteloos 
te tonen, of eenvoudig niet aanwezig te zijn waar hij zijn invloed zou moeten 
uitoefenen. Aan het eind van het jaar 1559 koos hij ervoor prinses Elisabeth 
na haar huwelijk naar Spanje te begeleiden. Hij deed dit wellicht vooral omdat 
hij hoopte dat het gunstig zou zijn voor zijn ambitie om het Spaanse deel van 
Navar re terug te krijgen. Hij besefte waarschijnlijk niet eens dat deze daad 
min of meer een politieke zelfmoordactie betekende. Door zijn afwezigheid 
aan het hof verspeelde hij in het spel der machten al zijn kansen.54

 Een jaar later, bij het overlijden van François II, kreeg Antoine een nog 
betere mogelijkheid om de legi tieme rechten van het regentschap voor zich 
op te eisen. Hoewel hij zich in de beklaagdenbank bevond, was zijn positie 
toch derma te sterk en zijn medewerking zo onmisbaar dat Catherine zich 
zomaar niet tot regentes durfde laten benoemen. Eerst toen ze Antoine 
tevreden had gesteld door hem tot luitenant-generaal te benoemen, kon zij 
de hoogste macht naar zichzelf trekken. Ze had Antoine immers nodig om 

52 Jeanne d’Albret (1528-1572) was de dochter van Henri d’Albret, koning van Navarre, en 
Marguerite de France, zuster van koning François I van Frankrijk. Ze was de moeder van de latere 
Franse koning Henri IV. Ze was de reformatie van harte toegedaan en werd in 1572 een van de 
slachtofers van de Barthelomeüsnacht in Parijs. 

53 ‘Les Bour bons, hommes séduisants, la plupart frivoles et débauchés, manquaient d’intelligence 
et de caractère: ils n’ont dû leur fortune qu’áu sang des d’Albret. Dans sa génération, an milieu 
de personnalités puissantes et vives, Antoine représente un type extraordinaire de médiocrité. 
Changeant d’opinions à tout in stant, maladroit avec insouciance, incapable de comprendre et 
d’exécuter, n’obéissant qu’aux fantaisies d’un coeur puéril et d’une ambition sans suite, il fut un 
triste chef dans le camp où le poussa Jeanne d’Albret’ (Romier, ‘Origines’, 257).

54 Sutherland, Princes, 62.
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haar regentschap een legale status te geven. Deze heeft zijn positie niet uitge-
buit ten gunste van de calvinis ten. 
 Catherine heeft voortdurend getracht om de twee rivaliserende partijen 
aan het hof in balans te houden, vooral vanwege haar eigen dynastieke 
belangen. De Guises waren uit hun machtspositie verdre ven, maar nog 
lang niet uitgeschakeld. Ze probeerden hun machtspositie in de oppositie 
weer terug te krijgen. Een van de middelen daarbij was de vorming van 
het zogenaamde ‘Triumvi raat’. Dit katholieke driemanschap, dat bestond 
uit François de Guise, de kardinaal van Tournon55 en de connétable de 
Montmoren cy, beoogde de groeiende invloed van de hugenoten aan het hof 
van Catheri ne te keren. Het was een verstandige zet om Montmorency erbij 
te betrek ken, want daardoor werd de mogelijkheid van een bemiddelende 
centrumpartij tussen de rivaliserende facties uitgeschakeld.
 Het lukte dit triumvi raat verbazingwekkend genoeg om ook Antoine 
de Navarre aan hun kant te krijgen. Omdat deze meende dat het zijn privé-
belang het beste zou dienen, besloot hij weer voor het katholieke kamp 
te kiezen. Daar mee liet hij niet alleen de hugenoten, maar eigenlijk ook 
regentes Catherine in de steek. Zo er al een moge lijkheid was geweest dat 
Catherine de protestanten gunsti ger genegen zou worden, al was het maar 
vanwege haar politieke motieven, dan maakte deze stap van Antoine daar 
radicaal een einde aan. De harde conclusie lijkt gewettigd dat Catherine, die 
in de eerste maanden van het jaar 1562 haar best deed om een tolerant edict 
ten gunste van de protestanten te regelen, door Antoine de Navarre verraden 
werd. Zo kwam ze ongewild in de handen van haar katholieke tegenstanders 
terecht.56 Tijdens de eerste openlijke godsdienstoorlog tussen hugenoten en 
katholieken raakt Antoine als aanvoerder van de katholieken bij het beleg 
van Rouen, dat door de hugenoten was bezet, dodelijk gewond. Hij stierf 
op 17 november 1562 als katholiek. Zijn broer Louis de Bourbon, prins van 
Condé, bleef echter de aanvoerder van de hugenoten. 

55 François de Tournon (1489-1562), kardinaal en aartsbisschop van Lyon.
56 ‘The Triumvirate shielded by Navarre’s supreme command could therefore safely appear in arms, 

which they did, ente ring Paris by the royal Porte Saint-Denis on 15 March, while Catherine, who 
had delivered Navarre from the Guises, was thereby betrayed into their hands. Bereft of Navarre’s 
autho rity, her proper policy of royal independence collapsed. Alone, she was faced with the now 
complete religious alignment and thus, for the crown, a purely religious choice. To this the answer 
was inevitably catholic, since she could never accept specifically protestant support against the 
Guises and yet the reservation that she and the crown remained catholic’ (Sutherland, Princes, 71).
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I.4 Calvijn en de politieke situatie in Frankrijk
van 1559-1561

I.4.1 Hoe waren de contacten met Frankrijk?
Vanuit Genève heeft Calvijn voortdurend en via diverse kanalen in contact 
gestaan met zijn geestverwanten in Frankrijk. Wie kennis neemt van zijn 
correspondentie ont dekt dat hij de lotgevallen van de kerken en gelovigen 
in zijn vaderland met gespannen aandacht heeft gevolgd. Hij deed alles om 
geïnformeerd te blijven ten aanzien van de precaire politieke situatie, waarvan 
hij de verwikkelingen noodgedwongen van een afstand volgen moest. Zijn 
informanten waren vooral de predikanten in Frankrijk, die hem door middel 
van een intensieve correspondentie op de hoogte hielden, vooral van wat 
er in Parijs gebeurde.57 Uiteraard brachten ook de vele vluchtelingen, die 
in Genève een vluchthaven vonden, uit alle delen van Frankrijk hun eigen 
nieuws mee. 
 De brieven die Calvijn zelf stuurde aan de reformatorische lei ders in 
andere Zwitserse steden geven blijk van de wijze waarop hij de ontvangen 
informatie heeft verwerkt. Hij communiceerde onder anderen veelvuldig met 
Bullinger in Zürich, Blaurer in Winterthur, Sturm in Straatsburg en Sulzer in 
Basel. Naast allerlei doctrinaire discussies met het oog op de eenheid van de 
reformatorische broeders, die daarin aan de orde komen, vinden we telkens 
weer uitingen van zijn grote zorg vanwege de situatie in Frankrijk. De brieven 
bewijzen hoe het nieuws dat hij welhaast dagelijks uit Frankrijk ontving hem 
bij alles wat hij verder te doen had intens bezighield. 
 De band tussen Genève en Frankrijk bestond voornamelijk via de 
calvinistische predikanten die vaak vanuit Genève, waar ze hun opleiding 
genoten hadden, in alle delen van Frankrijk het ‘rijk van Christus’ zouden 
gaan dienen.58 Vooral in de tweede helft van de jaren vijftig van de zestiende 
eeuw nam hun getal sterk toe. Via de instructies die hun meegegeven werden, 
trachtten de predikanten van Genève, met Calvijn als primus inter pares, 
leiding te geven aan de explosief groeiende beweging van de reformatie, die 
mede vanwege de complicatie van de ‘politieke hugenoten’ nauwelijks meer 
in de hand te houden leek. Grote delen van Frankrijk, vooral in het zuiden, 
leken op den duur te maken te krijgen met een meerderheid van adel en 
kerken, die de zaak van de reformatie was toegedaan. 

57 In 1558 was het de predikant Macard, in 1559 Morel die soms met slechts een tussenpoos van 
enkele dagen rapport zond van wat er vanuit Parijs te melden was.

58 Zie hiervoor de studie van Robert M. Kingdon, Geneva and the Coming of the Wars of Religion in 
France 1555-1563 (Genève 1956).
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I.4.2 Een analyse vanuit de inhoud van de correspondentie
De kennisname van Calvijns correspondentie, voorafgaande aan en 
gedurende de periode waarin hij zich bezig heeft gehouden met de uitleg van 
Daniël, kan ons helpen om op het spoor te komen wat hem van dag tot dag 
bezighield. Daaruit wordt duidelijk dat hij voortdurend bezorgd was over de 
benarde positie waarin zijn geloofsbroeders en zusters zich bevonden.
 Deze bezorgdheid had twee kanten. Enerzijds trachtte Calvijn de wankel-
moedigen aan te sporen tot standvastigheid, anderzijds was hij beducht voor 
een geest van ongeduld en verzet die onder zijn volgelingen in vervolging 
begon te ontstaan. Hij schreef verscheidene algeme ne brieven aan de 
gelovigen in Frankrijk, die van eenzelfde inhoud waren als de brief waarmee 
hij in 1561 de uitleg van het boek Daniël aan de verdrukte kerk in Frankrijk 
heeft opgedragen. In een brief, waarschijnlijk van december 1559, geeft Cal-
vijn een vermaning om de verdrukking te dulden zonder geweld: ‘Want het 
is ons niet toegestaan om te winnen met geweld.’59 Eind juni 1559 doet hij 
een oproep tot standvastigheid, om de overwinning, die zeker is, niet te 
verliezen. Daarom moet men afzien van strijd. De openlijke belijdenis moet 
als een ofer aan God worden gebracht, wat ook de gevolgen zullen zijn. De 
beproevingen zijn tot sterking van het geloof. God zal zijn naam verhogen en 
het rijk van Chris tus bevorderen, ook door de verdrukking heen. Hoe hoger 
iemand geplaatst is, zegt Calvijn, des te minder mag hij zich echter verbergen 
als het om het belij den gaat.60

 Een jaar eerder had Calvijn getracht om de gevangenge nomen broer van 
De Coligny, Andelot, te bemoedigen om te volharden in het geloof, tegen 
de druk die op hem werd uitgeoefend om zich weer tot de kerk van Rome te 
bekeren. Bij zijn argumentatie gebruikte Calvijn een voor beeld uit Daniël: 
‘U hebt het voorbeeld van de vrienden van Daniël, die geweigerd hebben 
te gehoorzamen om het beeld te aanbidden, terwijl ze niettemin vrijmoedig 
zeiden dat ze niets tegen de koning hadden misdaan.’61 Opmerkelijk is het hoe 
het element van standvastig heid en afzien van opstand in deze ene verwijzing 
met elkaar verbonden liggen. We zien hier, een jaar voordat Calvijn het boek 
Daniël begon uit te leggen, hoe toepasselijk en exemplarisch hij de inhoud 
daarvan kennelijk vond voor de praktische in structie van de gelovigen in zijn 
dagen. 
 

59 ‘Car de le gaigner par force il ne nous est pas lici te’ (CO XVII, 715).
60 CO XVII, 570-574, brief nr. 3081.
61 ‘... vous avez l’exemple des compagnons de Daniël, lesquels aians refusé dobeir pour adorer lidole, 

disent neanmoins franchement quils nont en rien failly contre le roy’ (CO XVII, 252).
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 Een ander belangrijk onderwerp dat in de brieven aan en van Cal vijn 
regelmatig wordt aangesneden, is de concrete dreiging die de gelovigen in 
Frankrijk in het bijzon der, maar zeker ook in Genève, hebben ondervonden. 
De berichten uit Parijs waren somber en soms angstig gedurende de jaren 
1559/1560. Op 17 mei 1559 schrijft de predikant De Morel, op dat moment 
Calvijns informant vanuit Parijs, dat de evangelischen op alle mogelijke 
manieren bij de koning verdacht worden gemaakt, en dat er voor de gemeente 
grote gevaren dreigen.62 Een maand later, kort na de eerste Franse Synode, 
meldt De Morel dat de ernst van de vervolgingen alleen maar toeneemt. Hij 
vertelt hoe de koning zelfs parlementsleden gevangen laat nemen, onder wie 
ook Anne du Bourg, die in december 1559 terechtge steld zou worden. Hij 
verzucht daarbij: ‘Ik weet niet of er in Frankrijk de afgelopen duizend jaren 
dingen gebeurd zijn die ernstiger zijn.’63 Calvijn reageert daar op door aan de 
gemeente van Parijs te schrijven dat hij al het mogelijke heeft gedaan – bedoeld 
is in de diplomatieke sfeer – maar helaas is het zonder resul taat gebleven. Hij 
maakt daarbij melding van de dreiging die ook in Genève gevoeld wordt.
 Hoezeer Calvijn door de slechte berichten werd aangegrepen, wordt ook 
duidelijk uit de wijze waarop hij het nieuws weer verder commu niceerde met 
andere geestverwanten.64 Het is er een teken van hoezeer deze berichten hem 
tot in het diepst van zijn wezen hebben geraakt en beziggehouden, zodat de 
situatie van Frankrijk voort durend in zijn gedachten zal zijn geweest bij alles 
wat hij verder in Genève deed, ook bij zijn taak als docent aan de nieuwe 
Academie. 
 De pogingen die Calvijn in Genève ondernam om zijn geestver wanten te 
hulp te komen, waren vooral van diplomatieke aard. Zo heeft hij voortdurend 
getracht om de Duitse vorsten, die de Franse koningen in hun oorlogen 
meermalen als bondgenoten hebben gediend, in te schakelen bij zijn pogingen 
de Franse overheden tot verdraag zaamheid te brengen ten aanzien van zijn 
geloofsgenoten. Daarbij werd de spanning gevoeld tussen enerzijds de aan de 

62 CO XVII, 524-525, br. 3055.
63 ‘Nescio an ab annis 1000 contige rit in Gallia gravioris exempli res’ (CO 17, 547).
64 Zie bijvoorbeeld zijn brief aan de graaf van Erbach van 1 juli 1559: ‘Quam pertinax sit in rege 

Galliae sincerae pietatis odium, et quam implacablilis saevitia in Christi servos, uno maxime 
exemplo nuper apparuit, quod quum audisset curiam Parisiensem de mitigan do pristino rigore 
deliberare, mox illuc accurrit et auditis trium sententiis duos qui censuerant mitius tractandos 
esse in posterum qui antehac nimis duriter, oppressi fuerant, iussit arripi: quibus alios postea 
sibi suspectos adiunxit. Si rei summam melius cognoscere libuerit, quod Lutetia scriptum erat 
mittendum tibi censui. Quum doctri nam quae per omnes regni partes difusa et sparsa est hinc 
fluxisse existimet, quanta ardeat huius urbis delendae et perdendae studio ne ipse quidem dissume-
lat. Et certe non nisi mirafici Dei virtute huc usque stamus incolumes’ (CO XVII, 576-578).
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overheid verschuldigde gehoorzaamheid en aan de andere kant de loyaliteit 
ten aanzien van de kerk, die mogelijk ‘illegale’ wegen zou gaan bewandelen.
 Op 15 november 1557 schrijft Calvijn een brief aan Bullinger. Hij kent 
de aard van zijn collega, die zelf zonder toe stemming van zijn overheid niets 
durft te ondernemen. Hij verantwoordt zijn eigen positie door te schrijven 
dat hij er uiteraard niet van verdacht wil worden dat hij de overhe den zou 
verachten, ‘waarmee wij door een heilige onlosmakelijke band van Godswege 
verbonden zijn’. Dit neemt echter niet weg, zegt Calvijn, dat men ook niet 
zo slaafs moet zijn, dat er niet ‘vertrouwelijk’ gesproken zou mogen worden 
over datgene wat het welzijn van de kerk het beste dient.65 In het licht van 
deze loyaliteit ten aanzien van de overheid en tegelijk het zoeken van het 
heil der kerk moeten ook de pogingen worden gezien die door Calvijn 
zijn ondernomen om in het krachtenveld van de Franse interne, politieke 
verhoudingen personen te vinden die de zaak van het evangelie zouden 
kunnen bevorderen. De wijze waarop Calvijn zich verantwoordt, geeft echter 
ook het vermoeden dat ‘vertrouwelijk’ door Bullinger en anderen uitgelegd 
kon worden als geheim beraad, dat onder verdenking kon komen te staan van 
subversieve actie ten aanzien van de wettige overheid.
 Een van de hoofd personen, met wie Calvijn in correspondentie was, en van 
wie hij zekere verwachting had – hoewel met veel twijfel gezien zijn karakter, 
zoals hierboven reeds duidelijk werd– was Antoine van Navarre. Hij was 
naar het oordeel van Calvijn immers een van de gerechtigde autoriteiten, die 
mogelijk in kon grijpen in de politiek van Frankrijk, zonder dat er daarmee 
sprake zou zijn van illegitiem verzet.

I.4.3 Calvijn en Navarre, een poging tot legitiem verzet
Een van de centrale thema’s in de uitleg van het boek Daniël is de verhouding 
van de gelovige Daniël ten opzichte van de koningen, in wier dienst hij 
stond. In de laatste editie van de Institutie, in hetzelfde jaar voltooid als de 
voorlezingen over Daniël, komen we Calvijns mening over het koningschap als 
zodanig tegen. Het is voor hem niet de meest gunstige regerings vorm.66 Toch 

65 ‘Quod excipis, absque consensu magistratus nihil vobis licere: mene adeo et temerarium et 
humanitatis expertem esse putas, ut eos contemnam quibuscum sacro vinculo et insolubili 
divinitus coniuncti sumus, ut communibus studiis idem simul agamus? Sed non puto tam 
serviliter nos constrictos teneri, quin disputare familiariter liceat, quid maxime expediat in 
commune ecclesiae bonum’ (CO XVI, 692).

66 In een vergelijking van de verschillende mogelijkheden van regering komt Calvijn tot de conclusie 
dat de aristocra tie, op de juiste wijze vermengd met democratie, de beste rege ringsvorm is: ‘Et si 
ipsos etiam status citra circumstantias inter se compares, non facile sit discernere quis utilitate 
praeponderet, adeo aequis conditionibus contendunt. Proclivi s est a regno in tyrannidem lapsus: 
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moeten de koningen als de van God gege ven regeer ders worden beschouwd. 
Zelfs als zij tot tirannen verworden zijn, is er op zich nog geen reden om hun 
de gehoorzaam heid op te zeggen. Men dient te buigen onder hun macht, 
waarin ook Gods roede gezien kan worden, zolang de gehoorzaamheid aan 
God niet direct in het geding is. Dat is in grote lijnen Calvijns visie op de 
monarchie, zoals die te vinden is in de Institutie en in de uitleg van Daniël.67 
 In het licht van deze algemene visie op het koningschap is het interessant 
om kennis te nemen van de concrete ervaring die Calvijn met de vorsten 
had, geduren de de periode waarin hij het boek Daniël heeft uitgelegd. Valt 
er wellicht een relatie te leggen tussen het een en ander? Had de toch min of 
meer ambivalente verhouding van Daniël ten aanzien van de konin gen van 
Babel, zoals we die in het boek Daniël duidelijk aanwezig vinden, misschien 
een overeenkomst met de concrete ervaring van de reformator van Genève? 
In dit verband is het verhelderend dat we in de correspondentie uit de late 
jaren vijftig en de vroege jaren zestig veelvuldig verwijzingen tegenkomen 
naar de koningen van Frankrijk. Het is duidelijk dat de verwachtingen ten 
aanzien van de katholieke vorsten onver deeld somber gestemd waren. Het 
was helder dat er van Henri II en zijn mogelijke nakomelingen geen enkel 
heil te verwachten was voor de vernieuwing van de kerk.68 De politieke 
verwachtingen van Calvijn richtten zich dan ook in deze meest kritieke 
periode op een van de ‘prinsen van den bloede’, Antoine de Bour bon, koning 
van Navarre.
 In tegenstelling tot de koningen van Frankrijk leek Antoine van Navarre, 
die in de volgorde van successie zeer na was aan de Franse troon, voor Calvijn 
aanvan kelijk een hoopvolle kandidaat te zijn. Hij hoopte hem te kunnen 
stimuleren om alles te ondernemen wat dienen kon tot bevorde ring van het 
welzijn van de kerk. Was hij naar Calvijns aanvankelijke verwachting wellicht 
een posi tieve uitzondering onder de koningen?

sed non multo difficilior ab optimatum potestate in paucorum factionem; multo vero facilli mus, 
a populari dominatione in seditionem. Equidem si in se considerentur tres illae quas ponunt 
Philosophi regiminis for mae, minime negaverim vel aristocratiam, vel temperatum ex ipsa et 
politia statum aliis omnibus longe excellere: non id quidem per se, sed quia rarissime contingit 
Reges ita sibi mo derari, ut nunquam a iusto et recto discrepet eorum volun tas: deinde tanto 
acumine et prudentia instructos esse, ut unus quis que videat quantum satis est’ (CO V, 478).

67 Zie Walter Käser, ‘Die Monarchie im Spiegel von Calvins Daniel-kommentar’, in: Evangelische 
Theologie 11 (1951-52) 112-137. In de analyse van Calvijns uitleg van Daniël in hoofdstuk V.5 
wordt uitgebreid op dit thema ingegaan.

68 In een brief aan Farèl van 24 september 1557 laat Calvijn zich zeer veroordelend uit over de 
koning en zijn nageslacht: ‘Regis hebetudine ego quoque attonitus sum. Donec mirabiliter Deus 
eum expergefecerit nihil sentiet. Rami digni sunt qui cum suo trunco stupidi iaceant’ (CO XVI, 
639).
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 Calvijn zocht in 1557 persoonlijk contact met Navarre en onderhield 
dat in zijn correspondentie gedurende de kritieke jaren voorafgaande aan 
de Godsdienstoor logen, die vanaf 1562 openlijk zouden uitbreken. Op 14 
december 1557 schreef Calvijn een brief waarin hij hem opwekt om openlijk 
zijn in vloed aan te wenden ten gunste van de vervolgde evangelischen. Het 
is duidelijk dat Calvijn hem nog beschouwt als een vorst die de zuivere 
waarheid van het evangelie een goed hart toedraagt. In een hartstochtelijk 
pleidooi roept Calvijn hem op voor de vervolg de gelovigen op te komen in 
het politieke centrum van de macht.69 Hij dringt erop aan dat de koning zijn 
invloed zal laten gelden op de vergadering van de Staten in Frankrijk. Het 
is dus duidelijk dat Calvijn hoopte dat de zaak van de reformatie via deze 
belangrijke pion op een gunstige wijze ter sprake zou kunnen komen in de 
regeringsraad van de koning.
 De correspondentie van Calvijn laat zien dat de verwachtingen aangaande 
Navarre vooral in de eerste maanden na de dood van Henri II (dus bij het begin 
van de serie voorlezingen over Daniël) hooggespannen waren. De plotselinge 
dood van de Franse koning werd door Calvijn en de zijnen gezien als een 
van God gegeven kans, die met twee handen moest worden aangegrepen. 
Daarin zou de koning van Navarre vooral zijn ver antwoordelijkheid moeten 
laten gelden door als regent de leiding te nemen in de staatszaken. Dat zou 
van onschatbare waarde kunnen zijn voor de zaak van de reformatie. Het 
wordt echter ook duidelijk dat bij alle pogingen om Navarre te activeren, 
tegelijk de twijfel over zijn werkelijke bereidheid om zich in te zetten groeit. 
Het is Calvijn, en de contactperso nen met wie hij over Navarre70 heeft 
gecorrespondeerd, niet onbekend ge weest dat Antoine van Bourbon een 
weinig vastberaden karakter had. 
 Calvijn wordt vanuit Parijs op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 
door de predikant De Morel. Deze uit op 1 augustus zijn bezorgdheid dat 
Navarre zich de gelegenheid, die ont staan is door het machtsvacuüm, zal 
laten ontglippen vanwege het gebrek aan raad en medestanders. Navarre 
lijkt min of meer gedwongen te worden om toe te geven aan de Gui ses.71 In 

69 ‘Daultre part, Sire, les souspirs et angoisses de tant de pauvres fideles meritent bien destre exaulcez 
de vous pour prendre courage a leur subvenir, et leur procurer quelque allegement, tant quil vous 
sera possible. Et a present loccasion sy ofre plus que iamais en ceste assem blee des Estatz. Car jl 
est vray semblable quen traittant de ce qui concerne le gouvernement public, larticle de la Religi-
on ne sera point oublie’ (CO XVI, 731).

70 In de correspondentie werd Navarre uit over wegingen van veiligheid en geheimhouding meestal 
‘Varranus’ genoemd.

71 ‘Quo spectet vides, nimirum ut inopia consilii et comi tum ad silentium adigatur Navarrenus aut 
ad Guisianas partes concedere cogatur’ (CO XVII, 590).
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dezelfde brief meldt De Morel Calvijn dat de kardi naal van Lorraine, een van 
de broers de Guises, de gelovigen zo spoe dig mogelijk wil uitroeien. Verder 
is het inte ressant te zien dat er in Parijs ook pogingen worden onderno-
men door de gereformeerden om grotere invloed op Catherine de Médicis 
te verkrijgen. Zij was als konin gin-moeder en regentes de beslissende factor, 
die middels een duidelijke positie van Navarre gunstig gestemd zou moeten 
worden voor de zaak van de vernieuwing van de kerk. De Morel schrijft dat 
ze ‘op een tamelijk vriendelijke wijze’ heeft gereageerd op brieven die haar 
door de gemeente van Parijs waren toegezonden.72

 Enkele weken later laat Calvijn zich in een brief aan Jean Sturm73, zijn 
collega in Straatsburg, uit over de politieke intriges. Hij is zeer verontrust 
over het talmen van Navarre, die zich nog steeds niet aan het hof heeft laten 
zien. Hij was bezig terug te keren uit Spanje. Het bewust trage tempo van de 
reis wekt bij Calvijn ook wrevel op. Het leidt ertoe dat hij degene die de op-
dracht had gekregen om met Navarre contact op te nemen scherpe verwijten 
maakt omdat hij de koning niet tegemoet is gereisd. De toon van de brief is 
geprikkeld en Calvijn maakt een ongeruste indruk. Zekere ‘plannen’74 die 
er reeds voor de dood van Henri II waren, en die met Sturm kennelijk ook 
doorgeno men waren, dreigen te mislukken. Welke plannen dat concreet 
waren, schrijft Calvijn niet. Maar Sturm weet kennelijk waar het over gaat. 
Het zal zeer waarschijnlijk betrekking hebben gehad op pogingen om de 
Duitse vorsten ten gunste van de protestanten een pleidooi te laten voeren 
aan het Franse hof. Opmerkelijk is ook dat Calvijn in dit verband zegt dat hij 
Navarre erbuiten zou hebben gelaten als Henri II niet van het poli tieke toneel 
verdwenen was. Dit geeft wel aan dat hij eigenlijk nooit zoveel fiducie in deze 
‘bondgenoot’ moet hebben gehad. Hij spreekt zijn negatieve gevoel openlijk 
uit als hij schrijft: ‘Overigens, hoewel ik aanvankelijk van mening was dat 
Varannus buiten (de plannen) moest worden gelaten – zijn lichtzinnigheid 
kwam mij verdacht over – zo is het nu nodig te weten wat hij van plan is, 
of ik het nu wil of niet. Als hij op tijd aan het hof gearriveerd was, zoals 
de algemene overtuiging van allen was, dan had ik geen moment geaarzeld 
over wat er ondernomen moest worden, omdat ik door zijn antwoord allang 
had geweten wat er gedaan moest worden.’75 Kortom, Calvijn lijkt zwaar 

72 ‘Reginam ad quam literas nuper dedera mus, quibus satis humaniter responderat, commovere 
iterum conabi mur, ut tam deploratum furorem compescat’ (CO XVII, 590).

73 Jean Sturm (1507-1589) was humanist en onderwijshervormer in Straatsburg.
74 ‘nostra consilia’.
75 ‘Caeterum ut initio censebam, omittendum esse Varra num, cuius mihi suspecta esset levitas, ita 

hodie velim nolim quid animi habeat scire necesse est. Si venisset tempestive in aulam, ut omnibus 
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gefrustreerd te zijn door het weinig resolute optreden van Navarre, maar 
kan kennelijk niet om hem heen. Duidelijk is ook dat Calvijn, meer dan wij 
helder kunnen krijgen, betrokken was bij de politieke intriges van zijn dagen. 
Overigens zien wij voorts hoe Calvijn de informatie die hij vanuit de eerste 
hand in Parijs ontvangen had, op zijn beurt weer doorgeeft aan anderen, 
echter wel voorzien van zijn eigen beoorde ling. Het woeden van de Guises 
getuigt van veel overmoed, maar is tegelijk ook desperaat en de koningin-
moeder, wier naam hij niet noemt, maar die kennelijk wordt bedoeld, heeft 
wel veel beloofd, maar komt niets na.76 
 Enkele dagen later ontvangt Calvijn opnieuw bericht uit Pa rijs van 
De Morel. De brief bevat belangrijke informatie over de meest actuele 
ontwikkelingen. De Morel heeft aan Navarre de argumenten voorgehouden, 
die kennelijk uit de koker van Cal vijn kwamen. Ze kwamen hierop neer, dat 
Navarre de hand van God moest zien in de onverwachte gelegenheid die zich 
voordeed om zijn invloed te laten gelden, en dat hij er ook verzekerd van 
kon zijn dat er vanuit het reformatorische kamp alles aan gedaan zou worden 
om de steun van de Duitse vorsten te krijgen. Over dat laatste had Navarre 
kennelijk zo zijn twijfels. Welke garantie kon Calvijn hem bieden, was zijn 
vraag. De Morel kon niet direct iets concreets toezeggen, maar verzekerde 
hem dat Calvijn zich met al zijn gezag in zou zetten om te bewerken dat 
er gedegen steun zou komen van de kant van de bondgenoten van de 
reformatie.77 Navarre wilde eerst de namen van de vorsten weten. Dat hij niet 
veel vertrouwen had in de Duitse vorsten was duidelijk.78 Voorlopig hield hij 
zich op de vlakte.
 Het gesprek heeft De Morel zo pessimistisch gestemd over de kans dat 
Navarre zich in zou zetten, dat hij Calvijn de vraag stelt of er geen andere 
wegen openstaan om de nood van de kerk te verlichten.79 De vraag is of de 
Staten niet moeten ingrijpen. De hoopvolle verwachting ten aanzien van 
Catherine blijkt ook vergeefs te zijn. Ze voelde zich kennelijk bedreigd door 

vulgo persua sum fuit, pridem ex eius respon so quid factu opus esset edoc tus, ne momentum 
quidem cunctatus essem’ (CO XVII, 594).

76 ‘In Guisianis multa audacia, sed ut in hominibus despe ratis. Illa (Catherine) ubi liberaliter nostris 
pollicita est, nihil praes tat’ (CO XVII, 595). Het is de vraag of Calvijns oordeel over Catherine 
niet a priori te negatief was, zodat de pogingen om haar steun voor de reformatie te krijgen nooit 
een serieuze optie waren.

77 ‘Negavi te quidnam temere polliceri, satis passim esse notam gravitatem integritatemque tuam’ 
(CO XVII, 596).

78 ‘Germani, inquit, prodigi sunt pollicatores, at quum tempus est promissa palam faciendi, tum ad 
fidem fallendam sexcentas rationes habent in promptu’ (CO XVII, 596).

79 ‘Verum age, optime pater, si usque adeo ignavus ac vecors ille fuerit, ut sibi nobisque deesse velit, 
nullane alia via est qua praesentibus eccelsiae miseriis opitulemur?’ (CO XVII, 597)
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de brief die ze van de Parijse kerkenraad ontving. De Morel zendt Calvijn een 
exemplaar van de brief, zodat hij zelf kan zien of het echt zo’n intimiderende 
brief was, dat zij daarvoor moest vrezen. 
 Een volgende brief van De Morel aan Calvijn, van 23 augustus, maakt 
opnieuw duidelijk dat de onzekerheid rond het mogelijke optreden van 
Navarre voortduurt. Als Navarre zich slap zou blijven opstellen, zou het 
zelfs gevaarlijk kunnen zijn om zich aan hem toe te vertrouwen. Veel dingen 
wijzen erop dat de Guises hun best doen om de macht over de koning te 
krijgen. De toestand van de Parijse kerk wordt zo hachelijk, dat men er na aan 
toe is om naar Engeland te vluchten.80 Dit blijft ook in volgende brieven uit 
Parijs voortdurend de toon van de berichten.
 De onduidelijke houding van Navarre houdt ook anderen in de kring 
van Calvijn in gespannen, naar pessimisme neigende verwachting. Op 2 
september schrijft Hotman81 aan Bullinger, dat alle hoop op Navarre vergeefs 
is geweest.82 Een brief van Beza aan Bullinger biedt ook een verslag van de 
situatie en geeft ons een goed inzicht in de gespannen en onzekere toestand 
waarin het reformatorische kamp zich na de dood van Henri II be vond, heen 
en weer gaande tussen een aanvaarden van vervolging en het nemen van 
eventueel legitieme maatregelen van verzet. Calvijn vrees de de ontwikkeling 
in de richting van de laatste gedachte, terwijl Beza en anderen er wat meer 
voor open stonden. Het ver slag dat Beza aan Bullinger doet, maakt de 
ernst van de situa tie duidelijk, maar verhult ook de eerste aan zetten van de 
ontwik kelingen die komen zouden en die zo desastreus zouden uitlo pen in 
de samenzwering van Amboise.
 Beza schrijft dat de Guises in feite de koninklijke macht naar zich toe 
hebben getrokken. De jonge koning hebben ze alleen de naam gelaten. 

80 ‘Haec quum ita habeant, heu quantae tempestates eccle siis galli cis imminent! Itaque frequentes 
in ea sententia sumus, si tibi non improbatur consilium, ad volandum esse mature in Angliam ad 
reginam exorandam, quo nostris exsulibus, quos necess est multos fore, aliquot ecclesias concedat 
ad quas se recipere possint quo ad Dominus meliora indulgeat’ (CO XVII, 610).

81 François Hotman (1524-1590) was een Franse edelman, jurist en geestverwant van Calvijn. 
Hij kwam in 1548 naar Genève en heeft onder andere als secretaris van Calvijn gediend. Hij 
werd later professor in de rechten te Straatsburg. Hij vergezelde Calvijn in 1556 onder andere 
tijdens zijn missie in Frankfurt. Hij vervulde een belangrijke rol tijdens onderhandelingen in de 
godsdienstoorlogen tijdens de laatste decennia van de zestiende eeuw. Hij wordt gerekend tot 
de zogenaamde ‘monarchomachen’, die, meer dan Calvijn, het recht van verzet tegen overheden 
wilden billijken en dat vooral na 1572, de ‘Barthelomeüsnacht’, in geschriften tot uiting 
brachten. Zijn voornaamste geschrift is Franco-Gallia uit 1573. Hij was in 1559 betrokken bij de 
voorbereidingen van De Conjuration d’Amboise.

82 CO XVII, 621.
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Navarre doet niet wat er van hem wordt verwacht door de kerken.83 Dat de 
Fransen iemand als de kardinaal de Guise, eigenlijk een buitenlander, laten 
regeren, bevestigt volgens Beza het gezegde ‘domme Fransen’.84 Beza heeft 
behalve informatie over de situatie in Parijs ook nieuws uit de overi ge centra 
waar alles, op een uitzondering na, redelijk rustig is. Er wordt wel telkens 
gevraagd of verzet niet toegestaan is, vanwege de religie en het koninkrijk. 
Maar tot nu toe heeft men elke poging tot opstand nog kunnen tegenhouden 
met de vermaning om geduld en gebed als enige midde len te gebruiken.85 
 Deze brief van Beza is belangrijk, omdat hieruit iets duidelijk wordt van de 
wijze waarop de leiders van de reforma tie getracht hebben om de groeiende 
geest van verzet onder controle te houden. Beza lijkt meer speelruimte voor 
de eventuele legitieme mogelijkheid van verzet te zien dan Calvijn, als hij 
schrijft: ‘als het juiste moment van roeping zich voor zal doen’.86 Al vaart 
hij duidelijk de koers van Calvijn, toch houdt hij het niet voor onmogelijk 
dat er in de nabije toekomst een gerechtvaardigde manier van ingrijpen 
kan ontstaan. Dit is des te interessanter daar deze brief juist geschreven is 
in de periode waarin de plannen werden gesmeed, die een halfjaar later bij 
Amboise zo’n jammerlijke afloop zouden hebben. Na de mislukte poging 
om met de Guises af te rekenen, hebben Calvijn en de zijnen hun uiter ste 
best moeten doen om de beschuldiging te verwerpen als zouden zij achter 
de aanslag gezeten hebben. De vraag is echter of er bij de voorbereiding van 
de ‘Conjuration d’Amboise’ toch niet meer betrokkenheid is geweest dan 
men achteraf wel waar wilde hebben. Dat brengt ons bij de kwestie hoe deze 
gevaarlijke crisis door Calvijn is voorzien en achteraf is bezien, gedurende de 
periode dat hij intensief bezig was met de uitleg van het boek Daniël.

83 ‘Navarrus ad quem jure ipso et more majorum hactenus inviolato pertinebat regnis administratio, 
quamvis a perisque Ecclesiis salutatus et rogatus ne tam praeclaram et divinitus oblatam 
occasionem negligeret, quamvis summo et aperto ludi brio a Guisianis exceptus, tamen omnibus 
annuit et suo exemplo confirmavit Christu dictum: Difficile est divitem ingredi in regnum 
coelorum’ (Correspondance de Théodore de Bèze III pub. Henri Meylan et Alain Dufour (Genève 
1963) 20).

84 ‘Galli stolidi’ (Beza, Correspondance III, 20).
85 ‘Saepe consulimur an liceat adversos istos, non tantum religionis sed etiam regni hostes insurgere, 

quum praesertim secundum leges nulla sit adhuc penes regem ipsum autoritas qua illi niti 
possint. Neque enim desunt multi Scaevolae qui certa etiam morte parati sint veram libertatem 
redimere, si iusta vocatio appareat. Nos hactenus respondimus precibus et patien tia supterandam 
esse tempestatem, et eum non defuturum qui tam mirifico exemplo nuper ostenderit non 
modo quid possit eccle siae suae causa, sed etiam velit. Huic consilio hactenus paruerunt’ (Beza, 
Correspondance III, 21).

86 ‘si iusta vocatio appareat’.
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I.4.4 Calvijn en Amboise, de vrees voor grensover schrijding van geduld 
naar geweld
In een kritische reactie op de these van Robert M. Kingdon dat de predikanten 
die vanuit Genève werden uitgezonden van grote invloed zijn geweest op de 
reformatie van Frankrijk,87 poneert Etienne Trocmé de stelling dat Calvijns 
invloed een frustrerende werking heeft gehad op de kansrijke pogingen om 
in de meest kritieke fase van de geschiedenis van de reformatie, de juiste 
politieke maatregelen te nemen. Hij komt tot de opmerkelijke conclusie 
dat Calvijn en Coligny in 1563 te laat in de gaten kregen dat ze het mis 
hadden gehad, door te lang te wachten om de winst van de jaren 1555-1562 
binnen te halen. De ‘religieuze revolutie van Frankrijk in de zestiende eeuw’ 
mislukte, omdat Genève aan Frankrijk in plaats van een ‘Lenin’ slechts een 
‘Robespierre’ leverde in de persoon van Calvijn.88 
 Trocmé stelt vast dat vanaf 1555 de reformatie in Frank rijk de grenzen 
van Calvijns gezag te buiten ging en een revolutionai re wending kreeg. 
Calvijn heeft de situatie vóór die tijd niet goed overzien en zijn invloed te 
traag aangewend.89 Na 1555 was er meer en meer sprake van een politisering 
van de hervormingsbeweging. Opmerkelijk is het hoe het institueren van 
de gereformeerde kerk in Parijs de impuls betekende voor een ‘stort vloed 
van kerken’ in heel Frankrijk, ondanks de grote repressie. Men ging naast de 
voor zichtige tactiek van diplomatie en geestelijke lijdzaamheid, die Calvijn 
zo voorstond, steeds meer de waarde zien van massale actie met navenante 
politieke druk, waarbij de overgang naar geweld slechts een kwestie van tijd 
zou zijn. Al heeft Calvijn op een gegeven moment meegewerkt om de kerken 
die zich zelfstandig organiseerden, van dienst te zijn, toch heeft hij nooit 
afgezien van zijn eerste politieke doel: de koning en het hof winnen voor 
de reformatie van heel de kerk van Frankrijk. Vandaar de ambiguïteit rond 
Amboise en zijn passiviteit toen Condé zich op oorlog voorbereidde. 
 Meent de contemporaine historicus Trocmé dat Calvijn te weinig politieke 
invloed liet gelden, zijn directe tegenstanders beschuldigden hem er juist 

87 Robert M. Kingdon, Geneva.
88 ‘Au moment de la désastreuse paix d’Amboise, en 1563, Calvin et Coligny comprirent leur 

erreur, semble-t-il. Mais il était trop tard: la révolution religieuse de la France du XVIe siècle était 
terminée et les tragiques événements qui se succédèrent jusqu’a la fin du siècle ne furent plus en 
somme que la liquidation du contentieux laissé par les bouleversements de 1555-1562. (...) A la 
Réforme française, Genève aurait seule pu fournir un Lénine; elle lui a donné un Robespierre’ 
(Etienne Trocmé, ‘Une révolution mal conduite’, RHPR 39 (1959) 160-168).

89 ‘On peut donc dire qu’il porte une part de responsabi lité dans l’échec de la Réforme en France, 
pour l’avoir trop longtemps freinée avant 1555 et trop peu conduite après cette date’ (Trocmé, 
165).
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van een te actieve rol te hebben gespeeld bij de dramatische politieke intrige 
rond de aanslag van Amboise in het voorjaar van 1560. Hoewel Condé als 
de officiële instigator gold, werd Genève ervan beschuldigd dat ze achter de 
schermen haar invloed had uitgeoefend. Deze beschuldiging betekende een 
nog grotere bedreiging voor de toch al zo benarde stad. De vijanden zouden 
er een extra argument aan kunnen ontlenen om met vereende krachten 
een einde te maken aan de ‘broedplaats van revolutie’, die Genève volgens 
hen was. Vandaar dat er van de kant van de hervormden in alle toon aarden 
ontkend moest worden dat Calvijn ook maar iets van doen had met het 
complot. Beza pleit zijn voorganger in zijn Johannis Calvini Vita dan ook 
geheel en al vrij van elke betrokkenheid bij het beramen van de ‘Conjuration 
d’Amboise’. Beza zegt zeker te zijn dat Calvijn er niets van wilde weten. Hij 
zou ook altijd in gesprekken en in zijn correspondentie zijn afkeuring van 
deze onderneming, die hij zag als een poging tot illegale opstand, kenbaar 
hebben gemaakt.90 Het is duidelijk dat Beza Calvijn van alle schuld aan de 
samenzwering wil vrijwaren.
 Na het mislukken van de aanslag heeft Calvijn er inderdaad alles aan 
gedaan om duidelijk te maken dat hij deze onderneming van het begin af 
aan heeft afgekeurd. Het is echter niet geheel duidelijk of er bij Calvijn toch 
niet sprake was van een ambivalent gevoelen ten aanzien van deze poging 
om de tegen standers van de reformatie uit te schakelen. Nauwkeurige lezing 
van de correspondentie in de maanden vóór maart 1560 levert enkele 
passages op die op zijn minst vragen oproepen. Calvijn heeft van de plannen 
afgeweten en stond er erg scep tisch tegenover. De reden waarom had onder 
andere te maken met het gebrek aan vertrouwen in de beoogde aanvoerder 
van de onderneming, De la Renaudie, van wie Calvijn geen hoge dunk had.91 
Hij vond hem een avonturier, aan wie zo’n riskan te onderneming niet kon 
worden toevertrouwd. De vraag kan gesteld worden, waarom Calvijn, als hij 
van de plannen afwist, er met zijn gezag niet voor heeft gezorgd dat ze niet 
ten uitvoer werden gebracht. Zelf zegt Calvijn dat hij er niet openlijk tegen 
is opgetreden, om met zijn afkeuring diegenen die te goeder trouw waren 
te sparen. Dat lijkt niet direct een sterk argument. Volgens Romier lag de 

90 ‘Anno proximo gravatus est invidia Calvinus a nonnullis, quasi quosdam adversus Franciscum 
II. paterni regni haeredem concitasset, eos videlicet a quorum casu Ambosiani tumultus nomen 
auditum est, quum Calvinus ipse, quod certo scio quidquid hoc fuit nunquam intellexerit, 
adeoque palam ore et scriptis ad amicos literis improbarit’ (CO XXI, 157).

91 Calvijn resumeert later zijn mening over de conjurati on: ‘J’ai toujours dit que, si le fait me 
desplaisoit, la personne de La Renaudie m’en desgoutoit encore plus’ (Romier, Lucien, La 
Conjuration d’Amboise (Paris 1923) 39).
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werkelijke reden dat hij niet is opgetreden in de ‘gerechtvaardigde vrees’92 
dat een openlijke veroor deling tot een schisma kon leiden in de protestantse 
kerken. Naef verwoordt hoe groot de verlegen heid moet zijn geweest waarin 
Calvijn zich na Amboise bevond vanwege de verden king van schuld: ‘Quelle 
douleur et quelle humiliation pour Calvin, si lui, le soutien des martyrs, lui 
qui prêchait la patience et l’enduran ce, passait pour un factieux.’93

 Toch is het niet ondenkbaar dat Calvijn, ondanks alle openlij ke afkeuring 
achteraf, niet echt ongelukkig zou zijn geweest wanneer Amboise een 
gunstige afloop had gekend.94 In ieder geval heeft hij intensief te maken gehad 
met zeer vertrouw de medewerkers als Hotman en Beza, die de onderneming 
in principe gunstig gezind waren. Het moet ook voor Calvijn op zijn minst 
een aanvechting zijn geweest om zijn consequent volgehouden stand punt, 
dat het lijden moest worden gedragen totdat op legale wijze van boven af 
verbete ring kon worden gebracht in de benarde situa tie van de kerk, prijs te 
geven voor een meer poli tiek hande len.
 Gedurende de maanden waarin de aanslag van Amboise werd voorbereid, 
vinden we in de correspondentie van Calvijn enkele malen mededelingen 
die haast zeker verwijzingen zijn naar de samenzwering en dus Geneefse 
betrokkenheid aanto nen. Een brief van Jean Sturm uit Straatsburg van 19 sep-
tember 1559, geschreven naar aanlei ding van de correspondentie met Beza en 
Hotman, gaat in op de pogingen om via twee sporen – Navarre en de Duitse 
vorsten – een gunstige invloed in Frankrijk uit te oefenen. We vinden daarin 
een zinspeling op een ‘brandende zaak’ die goede voorbereiding nodig heeft 
en die waarschijnlijk duidt op de voorbereiding van Amboise.95 Het is dan 
nog ruim een halfjaar voordat de desastreuze plannen werden uitgevoerd. 
 In een waarschijnlijk met dezelfde koerier uit Straatsburg meegekomen 
brief van Hotman aan Calvijn, eveneens gedateerd op 19 september, lezen 
we dat Beza ijlings naar Straatsburg is gekomen. Dat was om over ‘een zekere 
zaak’ te onderhandelen. Hotman schrijft over een geldbedrag dat voor een 
bepaalde onderneming nodig was, en waarvoor er zowel van Genève als 

92 ‘crainte justiifiée’ (Romier, Conjuration, 59).
93 Naef, Henri, La conjuration d’Amboise et Genève (Genève 1922) 113.
94 Sutherland is redelijk stellig: ‘If the conspiracy of Amboise had succeeded, it would have been a 

bloodless, or almost bloodless coup d’état, accomplished by the lesser nobility, and Calvin and 
the churches would have rejoi ced’ (Sutherland, Nicola M., The Huguenot struggle for recog nition 
(New Haven 1980) 97).

95 ‘... res est ardua et opus habet provisione multorum mensi um et certis ac confirmatis rationibus 
quas absque vobis neque constituere neque inire possumus. Quare si ita animis afecti estis 
ut antea, et si recte intelligimus snesum vestrum ex literis D. Bezae, oportet ut vel tu vel Beza 
praesens nobiscum adsit, si non multis, saltem aliquot diebus’ (CO XVII, 644,645).
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van Elizabeth van Engeland bijdragen worden verwacht. Er wordt ook om 
gebed gevraagd of de zaak tot opbouw van de kerk mag wezen. Zelf zegt 
Hotman dat het voor hem reeds twee maanden een zaak van gebed is. De 
genoemde termijn van twee maanden kan erop duiden dat de plannen direct 
zijn ontsprongen aan de nieuwe situatie die was ontstaan door de dood van 
koning Henri II.96

 Ondertussen is de spanning voel baar in de brieven die Calvijn aan zijn 
vrienden schrijft. Zo verzucht hij in een brief aan Bullinger van 5 oktober, 
dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om de gelovigen in Frank rijk ervan 
te weerhouden om naar de wapens te grijpen.97 In een troostbrief aan een 
onbekende gevangene, van 13 november, schrijft Calvijn ook hoe benard de 
situatie van Genève is geworden. Men kan in de benauwdheid niet anders 
doen dan opzien naar de hemel, in plaats van naar mensen uitzien.98 In een 
dergelijke brief aan vervolgde gelovigen van novem ber klinken dezelfde 
klanken, die een kernachtige waarschuwing bevatten tegen de drang om naar 
het zwaard grijpen: ‘Ik weet de gevaren waarin gij verkeert, maar ik zou de 
woestelingen niet door een onverantwoordelijke ijver een nieuw zwaard in 
handen willen geven.’ Laten ze niet moedeloos worden, ‘alsof God niet meer 
leven zou’.99 Het advies is en blijft dat wij weerstand hebben te bieden aan 
ons eigen vlees, dat onze grootste vijand is. Wij moeten vergeving van God 
ontvangen, en daarom ‘mogen we onszelf geen vergifenis schenken, maar 
moeten we veeleer onze eigen rechters zijn, om ons te veroordelen’.100 In het 

96 ‘Erit pietatis tuae Deum assidue orare, et collegis aliisque bonis viris mandare nominatim ut 
Deum orent, ut si res ad aedificationem ecclesiae non pertineat omnia repente exstinguat: siin 
minus, ut promoveat. Haec mea precatio est quotidiana per duos iam menses’ (CO XVII, 646).

97 ‘Fideles in Provincia a privatis hominibus impetiti vi et gladiis coeperunt se defendere. Hactenus 
fuerunt superiores paucis occisis, quum omnes ad unum possent deleri. Normannos hactenus 
continuimus, sed valde timendum est, si immodice premantur, ne ipsi quoque ad arma prosiliant. 
Rogandus ergo Deus ut pro admirabili sua bonitate et sapientia fluctus adeo turbulentos 
componat’ (CO XVII, 656).

98 ‘Vray est que ien parle a ceste heure estant hors des coups, mais non pas fort loing, et ne say 
iusques a quant, car a ce quon peult iuger, nostre tour est bien prochain [drei ging in verband met 
de vrede van Cateau- Cambrésis]. Parquoy tous ensemble appre nons de regarder au ciel et ne 
nous iamais lasser, iusques a ce que nous ayons acheve nostre cours. Et que un chascun ait ceste 
sentence inprimee en son coeur de suyvre Iesus Christ quand il appelle, sans regarder que font les 
autres. Car attendu la desloiaulte de la plus part, ce nest plus le temps de regarder aux hommes’ 
(CO XVII, 671).

99 ‘Je say les dan gers ou vous estes, et ne vouldroye par ung zele inconsi deré mettre ung nouveau 
glaive en la main des fu rieux’ (CO XVII, 682).

100 ‘Resis tons donc a nostre chair, veu quelle nous est grande ennemie, et pour obtenir pardon de 
Dieu, ne nous pardonnons pas, mais plustost soyons noz iuges pour nous condempner’ (CO 
XVII, 683).
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licht van deze laatste ernst past het niet om in opstand te komen tegen het 
gezag.
 In de overige bekende brieven die Calvijn tot maart 1560 ontving en 
verzond, vinden we nauwelijks enige verwijzing die verband lijkt te houden 
met de voorbereidingen van de komende actie. Het blijkt dat Calvijn rond 
de jaarwisseling van 1559/1560 opnieuw te lijden had van ernstige ziekte die 
hem het normaal functioneren haast onmogelijk maakte. Hij schrijft begin 
februari een zeer persoonlijke brief aan Blau rer101 in Winterthur.102 Daarin 
zegt hij dat Beza druk bezig is geweest met preken en colleges, en dat ook 
Viret nog steeds zeer ijverig kan werken, omdat zijn gezondheid beter is dan 
ooit. Maar als hij verder gaat over zichzelf, lezen wij een uitgebreid verslag 
van zijn slechte medische conditie. Hij kan met zijn grote wilskracht zijn 
werkzaamheden nog wel door laten gaan, al is het blijkens zijn verslag met 
zeer veel moeite: ‘Ik geloof werkelijk dat de ziekten voortdurend voor mij 
bestemd zijn. De kwalen wisselen zich de een na de ander af. Het lijkt dat ik 
nog wel wat presteer, maar om de colleges, preken en andere werkzaamheid 
van mijn ambt nog voldoende te kunnen vervullen, word ik gedwongen 
een goed deel van mijn tijd in bed door te brengen. Als het lenteweer me 
niet een beetje zal laten opleven zal ik voortaan mijn (nachtelijke) studie 
vaarwel moeten zeggen.’103 Calvijn vermeldt een aantal van zijn kwalen 
met name. Hij voelt zich wankel op zijn benen en heeft te lijden van een 
imbecillitas ventriculi, een zwakke maag. Hij is onlangs nog bijna in een 
hevige longbloeding gestikt. Maar ondanks dit alles wijst hij zijn vriend met 
een bijzonder warme, vriendschappelijke toon op de gezamenlijke hoop op 
het eeuwige leven: ‘Zo spoort de lichamelijke gesteldheid mij niet minder 
aan tot het moeten verhuizen (uit deze wereld) dan dat jou de ouderdom 
doet. Maar te midden van alle overige redenen zal deze dag me nog des te 
liever zijn, omdat wij dan in ons hemels erfdeel opgenomen onze wederzijdse 
vriendschap zullen genieten. Des te meer is het goed om onze gebeden samen 
te voegen, dat onze hemelse Vader ons tegelijk thuishaalt.’104

101 Ambrosius Bla(u)rer (1492-1564), reformator van Konstanz, die na de Schmalkaldische oorlog 
moest uitwijken naar Winthertur. 

102 In deze brief zien we mogelijk een indirecte relatie met zijn voorlezingen. Hij wijst Blaurer op het 
voorbeeld van Daniëls gebed in hoofdstuk 9 van de profetie. Hij was op het moment dat hij deze 
brief schreef midden in de uitleg van dit hoofdstuk aangekomen. 

103 Dit citaat geeft ons een aardig inzicht in de prioriteiten die Calvijn zichzelf stelde. Hij noemt de 
voorlezingen zelfs vóór zijn preken en vindt het moeten opgeven van zijn studie in de nachtelijke 
uren kennelijk een ramp. 

104 ‘Me vero continuis fere morbis addictum puto: ita scilicet alii alios excipiunt. Videor quidem 
aliquid praestare: verum ut praelectionibus, concionibus, aliisque partibus mei muneris sufficiam, 
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 Deze persoonlijke brief geeft aan hoe hij zich voelde te midden van 
de spanningen rondom. Hoe ziek hij zich ook voelde, het werk – ook de 
voorlezingen – moest koste wat kost doorgaan. En de gerichtheid op zijn 
eigen kwalen deed zijn aandacht voor de grote spanningen in Frankrijk 
geenszins verminderen, integendeel. Calvijn vervolgt zijn schrijven aan 
Blaurer na de persoonlijke ontboezeming onmiddellijk weer met een verslag 
over de statum Galliae, die hem dagelijks bezighoudt.
 Een korte brief van Sturm, enkele weken voor de ‘Conjuration d’Amboise’ 
geschre ven vanuit Straatsburg, is tekenend voor de alarmerende berichten die 
Calvijn bereiken. Sturm maakt melding van de snelle ontwikke lingen, die er 
naar zijn stellige verwachting wel toe zullen moeten leiden dat de ‘Neronia nen’ 
– een naam waarmee hij waarschijnlijk de vervolgers van de kerk aanduidt – 
het veld moeten ruimen. Er is in het kamp van de reforma tie echter ook haast 
geboden, zodat de tegenstanders er zich niet tegen kunnen weren. Nu is het 
de kans om de Guises weg te krijgen, maar het moet wel snel gebeuren, zo laat 
Sturm weten in zijn brief die, met vermelding van Duitse huur lingen troepen 
en al, niets minder lijkt te zijn dan een oor logsaan kon diging. Deze brief heeft 
wellicht alles te maken met de uitvoe ring van de plannen die op dat moment 
reeds acht maanden in voorberei ding waren, name lijk om de Franse koning 
te bevrijden van de usurpatie van de Guises.105 
 Rond 17 maart loopt de onderneming van de calvinisten uit op een 
jammerlijke mislukking. Het antwoord dat Calvijn schrijft op de brief van 
Sturm is enkele dagen na de fatale afloop van de ‘Conjuration d’Amboise’ 
gedateerd. Uit deze brief blijkt dat hij nog vol spanning en vrees is over de 
afloop van de onderneming. Hij weet kennelijk nog niet wat er gebeurd is. 
In alle beknoptheid is het een opmerkelijke brief. Enerzijds geeft hij op-
nieuw aan dat het plan hem eigenlijk niet geschikt leek, vooral niet omdat 
het ‘op een kinderlijke manier’106 werd uitgewerkt. Tegelijk spreekt er 
echter ongeduld uit zijn woorden. Het zou op 15 maart uitgevoerd worden 
– Calvijn was dus goed op de hoogte – en voor zover Calvijn weet, is er 

cogor decumbere bonam temporis partem. Nisi me paululum recreet veris temperies, vale dicam 
posthac lucubrationibus. Molesta est crurum debilitas, sed magis infesta est imbecillitas ventriculi. 
Nuper etiam largum sanguinis ex pulmonibus profluvium me prope sufocavit. Ergo non minus 
me ad migrandum incitat valetudo, quam te senectus. Inter alias causas mihi ideo erit dies ille 
iucundior, quod in haereditatem nostram recepti mutua nostra amicitia fruemur. Quo magis vota 
nostra coniungere par est, ut nos coelestis pater simul colligat’ (CO XVIII, 14). Blaurer zou in 
hetzelfde jaar als Calvijn overlijden, in december 1564.

105 ‘Nullas gratias maiores scio quam hoc quod coeptum est proferre: sed celeriter, celeriter inquam: 
quam citissime inquam et quam celerrime’ (CO XVIII, 21).

106 ‘pueriliter’.
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zelfs na vijf dagen nog niets gebeurd. Elk moment verwacht hij bericht te 
ontvangen over de mislukking. Calvijn gaat in op het doel van de actie. 
Het ging erom de ‘Antonius’ uit te schakelen. Met deze naam kan hier niet 
op Antoine van Navarre worden gedoeld. Het is een aanduiding voor een 
van de Guises, waarschijnlijk de veldheer François, onder de naam van zijn 
voorbeeld, de consul uit de Romeinse geschiedenis, die door Octavianus 
werd uitgeschakeld. 
 Naast dit doel van de actie ziet Calvijn tot zijn leedwezen dat er ook zijn die 
hun eigen voordeel zoeken. Opmerkelijk is de mededeling dat enige steden 
in de Provence al in opstand gekomen zijn. Calvijn had hen gewaarschuwd 
om niet eerder in actie te komen dan nadat de ‘reiniging van het hof ’ een 
feit was. Betekent deze opmerking niet dat Calvijn, hoewel met tegenzin, 
wel degelijk betrokken is geweest bij de planning en invulling van de actie 
die moest volgen, als de samenzwering van Amboise geen misluk king was 
geworden? Was het dan toch de onbezonnen heid van de uitvoering, en niet 
het principe zelf, waardoor hij er zoveel moeite mee had? Hij vreest dat de 
efecten van overhaast verzet een ‘aardbeving in heel Europa’ zouden kunnen 
ontkete nen. Zo hevig ongerust is hij kennelijk. Deze korte brief, waarvoor 
hij zich met zoveel woorden verontschuldigt omdat hij zo ‘inhouds loos’ 
zou zijn, geeft veel meer informatie dan zijn langere reacties achteraf na het 
bekend worden van de rampzalige afloop van de onderneming.107

 Ongeveer in dezelfde tijd als waarin de aanslag van Amboise mislukte, sloot 
Calvijn zijn serie voorlezingen over het boek Daniël af. Nog geruime tijd zal 
de nasleep van de gebeurtenissen die hem hebben beziggehouden gedurende 
de periode dat hij bezig was met de uitleg van dit bijbelboek, merkbaar zijn 
in zijn correspondentie. Eerst na de ontknoping kan Calvijn zijn gevoelens 
openlijk ventileren. Het is direct duidelijk dat hij door deze geschiedenis in de 
beklaagdenbank terecht is gekomen. Zijn tegenstanders zetten alles op alles 
om de reformator, en met hem de stad Genève, als verborgen aanstichters van 
de opstand aan te wijzen. Vandaar dat er in Genève zeer snel werd gereageerd 
op deze gevaarlijke beschuldiging. Reeds na enige weken werd er een proces 
gevoerd tegen enkele samenzweerders uit Genève, waarbij ook Calvijn en 

107 ‘Nunc me ignaviae eorum pignet, quia quod ante idus Martias exsequi statuerant, scio nondum 
tentatum fuisse quin que post diebus. Nunc in singula momenta exspectamus quorsum magnifici 
eorum conatus eruperint. Totum cardinem verti in conficiendo Antonio (Guise) recte iudicas, sed 
vereor ne ex ipsis ducibus, qui se cordatissi mos simulant, quidam sint ad captandam eius gratiam 
plus auquo propensi. Certe ante triduum aliquid detegetur. Interea in oppidis quibusquam 
Provinciae plus ausi sunt boni viri quam vellem. Suaseram ne ante aulicam lustrationem in 
publicum prodi rent: nunc festinatio eorum maiores gignet motus. Mihi Europae concussio quam 
pridem animo concepi, ante oculos quodammodo versatur’ (CO XVIII, 38,39).

__________________________________________



55De historische context van de Praelectiones over Daniël

Beza onder verdenking vielen. De uit komst was echter dat Calvijn werd 
gevrijwaard van de be schuldi ging oproer te hebben ver wekt.108

 De inhoud van de getui genis sen tijdens dit proces komt overeen met de 
argumenten die Calvijn in zijn corresponden tie te zijner verontschuldi ging 
zal aan voe ren. De Parijse predi kant Antoine de la Roche-Chan dieu109, die 
zelf een positievere houding had ten aanzien van de mogelijk heid van actief 
verzet, bevestigde voor de rechter in Genève dat Calvijn zijn steun aan de 
actie om de Guises uit te scha kelen alleen wilde geven op voorwaarde dat 
de Staten-Generaal en de koning van Navarre ermee akkoord zouden gaan. 
Hoewel het proces in Genève werd gevoerd, en er uiteraard alles aan gelegen 
was om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat Genève niet verwe ten 
kon worden opstand in Frankrijk te hebben veroorzaakt, is het toch Naefs 
conclusie dat het geen oneerlijk proces is geweest. 
 In mei en juni 1560 heeft Calvijn zich ook naar zijn vrienden toe in 
zijn correspondentie uitgebreid verantwoord voor de houding die hij heeft 
ingenomen. De brieven geven achteraf inzicht in zijn gemoedsgesteldheid in 
de kritieke periode van september 1559 tot maart 1560. Op 11 mei schrijft 
Calvijn zowel aan Vermigli als aan Bullinger een brief.110 Beide brieven hebben 
nagenoeg dezelfde inhoud.
 Aan Vermigli schrijft Calvijn hoezeer de gebeurtenissen hem hebben 
aange grepen. Hij was zes maanden lang niet in staat om te schrij ven, omdat 
hij geduren de die tijd alleen de hoognodige correspondentie kon voeren. De 
‘ondoordachte ijver’ van zijn geestverwanten was een grote smart. Al acht 
maanden tevoren was Calvijn in kennis gesteld van de plannen. Condé, die bij 
afwezigheid van Navarre de eerst verantwoordelijke was, zou aan de koning 

108 Naef, 113-150; Van 10 tot 15 april werd er een proces gevoerd voor de kleine raad van de stad, 
waarin onder andere Jean Morély (1524-1594) zich moest verantwoorden. De Franse réfugié, 
die in Genève woonde, zou zich hebben laten ontvallen dat alle predikanten van Genève – ook 
Calvijn en Beza dus – de onderneming van De la Renaudie zouden hebben gesteund. Tijdens 
dat proces heeft Calvijn uitvoerig vast laten leggen dat hij de plannen geenszins gesteund had 
en er niet verantwoordelijk voor kon worden gesteld dat er ook uit Genève hulptroepen hadden 
meegedaan. Toen De la Renaudie in oktober 1559 steun kwam zoeken in Genève, had hij 
nadrukkelijk laten weten dat hij elke actie die tegen de wetten van Frankrijk was, en die zonder 
leiding van een van de prinsen van bloed werd uitgevoerd, afkeurde. Morély gaf toe dat hij er 
aan schuldig was dat er verdenking op de predikanten van Genève was gevallen en werd in dit 
besloten proces veroordeeld tot een betrekkelijk milde straf. Zie Philippe Denis et Jean Rott, Jean 
Morély et l’utopie d’une démocratie dans l’église (Genève 1993) 44-49.

109 Antoine de la Roche-Chandieu (1534-1591) studeerde theologie in Genève, werd predikant in 
Parijs en andere delen van Frankrijk en was met Calvijn medeopsteller van de Confessio Gallicana 
die in 1559 de belijdenis werd van de gereformeerde kerk in Frankrijk. 

110 Aan Vermigli, CO XVIII, 81-83; aan Bullinger, CR XVIII, 83-85.
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de Confessie van Genève aanbieden. En als de Guises daar met geweld tegen 
zouden willen optreden, dan zouden de ‘onzen’ zich daartegen teweerstellen, 
volgens Calvijn. Cal vijn had hun het plan afgeraden, omdat hij een mateloos 
bloed vergieten voorzag: ‘Want ik zei dat er niets anders kon gebeuren dan dat 
er uit één druppel weldra stromen zouden vlieten die heel Frankrijk zouden 
overstromen.’111 Hoewel hij aanvankelijk hoopte dat zijn waarschuwingen 
resultaat hadden gehad, bleek zijn raad vergeefs te zijn geweest. Helaas had 
een zestigtal mannen uit Genève zich zo het hoofd op hol laten brengen dat 
ze mee hadden gedaan. Tot zover Calvijns verslag aan beide vrien den.
 Overigens blijft Calvijn ondanks deze zware tegen slag onverminderd 
zoeken naar mogelijkheden van politieke beïnvloeding ten gunste van de 
verdrukte ge loofsgenoten in Frankrijk. In een brief van 4 juni aan Hotman en 
Sturm112 spoort hij hen aan om de anti-guisiaanse politiek aan het Franse hof 
voort te zetten, zeker nu de Guises, ondanks het mislukken van de aanslag die 
bedoeld was om hen weg te werken, toch in een ongunstige positie terecht 
zijn gekomen. Opvallend is dat Calvijn nu nadruk kelijk wijst op de cruciale 
rol van de koningin-moeder, die misschien wel beïnvloedbaar is als ze merkt 
dat de reformatie de enige weg is om in Frankrijk vrede te bereiken ten gunste 
van haar kinderen. 
 Het meest volledige inzicht in zijn gevoelens gedurende de periode dat de 
plannen voor Amboise zich vormden, vinden we een jaar na datum, in een 
uitge breide verantwoording aan het adres van De Coligny.113 Deze uitgebreide 
brief, vermoedelijk te dateren op 16 april 1561, geeft ons waardevol le 
informatie over de houding die Calvijn heeft ingenomen. Hij laat opnieuw 
zien hoe intensief deze zaken hem gedurende de periode van september 1559 
tot maart 1560 hebben beziggehou den. Calvijn voert verschillende redenen 
aan ter verdediging van zijn ingenomen standpunt, dat hij de onderneming 
niet openlijk heeft veroor deeld, ter wijl hij er toch bijzonder bezorgd over 
was. Hij wilde de misleide broeders, die aan de onderneming deelgenomen 
hadden, niet achteraf nog eens zwaar vallen. Daarom heeft hij geen apart ge-
schrift uitgegeven om zijn houding te rechtvaar digen. Dat betekende echter 
niet dat het onduidelijk was hoe Calvijn over de zaak dacht, toen het nog 
niet helder was hoe alles zou verlopen.
 In dit verband is een opmerke lijk gegeven dat Calvijn zelf het verband 
legt met de preken die hij gedu rende die spannende dagen heeft gehouden, 

111 ‘Dicebam enim fieri non posse quin ex gutta una mox profluerent fluvii qui Galliam obruerent’ 
(CO XVIII, 82).

112 CO XVIII, 97-100.
113 CO XVIII, 425-431.
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en waarin hij open lijk gewaarschuwd heeft tegen de radicalisering van het 
verzet. Hij zegt letterlijk: ‘Zo heeft men in die tijd verschillende preken van 
mij kunnen horen, waarin ik deze zaak [bedoeld is de samenzwering] met de 
grootst mogelijke kracht heb bestreden. Men kan dat duidelijk genoeg zien 
want ze [de preken] zijn woord voor woord opgetekend, met de datum van 
de maand en de dag, waaruit duidelijk blijkt dat ik absoluut geen dubbelrol 
heb gespeeld en dat ik geen openlijk stilzwijgen bewaarde om ondergronds 
te woelen.’114 Deze passage toont aan dat hij zijn openbare uitingen achteraf 
wilde gebruiken als ontlastend bewijs. Het is daarom zo interessant omdat 
het een aanwijzing is van het feit dat hij zich op de preekstoel en de leerstoel 
voortdurend bewust moet zijn geweest dat zijn woorden een politieke lading 
konden hebben.

114  ‘Si est ce quen ce temps la on a ouy des sermons plusieurs de moy, ou iay debatu ceste cause 
avec aussi grande vehemence quil estoit possible. Ce quon peut assez voir, daultant quilz ont esté 
recueillis de mot a mot avec la date du mois et du iour, dont il apert que ie ne iouois point double 
personnage, et que ie nusoie point de silence pour rien remuer par dessoubz terre’ (CO XVIII, 
430). Gedurende de periode waarin de voorbereidingen en de uitvoering van de ‘Conjuration 
d’Amboise’ plaatsvonden, preekte Calvijn de ene week uit Genesis, terwijl hij de andere week zijn 
voorlezingen over Daniël hield. In de Genesispreken, uitgegeven door Max Engammare in de serie 
Supplementa Calviniana Vol. XI/1,2, komen we, in tegenstelling tot wat Calvijn aan De Coligny 
schrijft, nauwelijks enige openlijke verwijzing tegen naar de concrete tijdsomstandigheden. Wel is 
er een enkele keer een negatieve verwijzing naar de wijze waarop koningen hun macht misbruiken, 
zoals we die ook diverse keren in de uitleg van Daniël tegenkomen. Er is op 23 maart 1560 een 
preek gehouden, waarin Calvijn zich uiterst kritisch uit over de koningen die hun onderdanen tot 
bijgeloof en afgoderij willen dwingen. Maar ook al erkennen de vorsten God niet en bederven ze 
de ware godsdienst, toch zijn ze wel door God aangesteld. Al zijn ze de naam koningen eigenlijk 
niet waard, toch moet men zich aan hen onderwerpen en geduldig het onrecht dragen dat wordt 
aangedaan vanwege de ware dienst van God. Geen verzet dus, bij alle uiterst kritische woorden 
over de koningen van zijn dagen. Calvijn wist op 23 maart nog niet hoe desastreus de afloop van 
de samenzwering van Amboise was, zoals blijkt uit een ongeruste brief die hij op dezelfde dag 
aan Jean Sturm stuurde. Duidelijk is dat hij verzet nog steeds niet legitiem achtte, al uitte hij 
zich zeer negatief over de koningen die eigenlijk hun naam niet waard waren. De passage uit de 
preek van de 23e maart is des te interessanter omdat Calvijn bij alle mogelijke opties – het wel 
of niet slagen van de poging van de hugenoten om de koning in de macht te krijgen – vasthield 
aan zijn verwerping van illegitiem verzet. Als hij acht dagen later, op 1 april, verdergaat met zijn 
preken uit Genesis, is de ongelukkige afloop van de onderneming al bekend. Aan het begin van 
zijn preek haast hij zich te zeggen dat iedere onderdaan gehouden is om zich te voegen naar wat 
de vorst te zeggen heeft. Het oude adagium blijft dus: geen recht van verzet voor onderdanen als 
zodanig. Zie: Sermons sur la Genèse Chapitres 11,5-20,7, Supplementa Calviniana XI/2, 860,861 
en ook Max Engammare, ‘Calvin monarchomaque? Du soupçon à l’argument’, in: ARG 89, 1998, 
207-226. Engammare concludeert dat Calvijn ondanks zijn afgewogen oproep tot onderwerping 
aan de vorsten, toch zoveel spontane, kritische woorden van de preekstoel af liet klinken, met 
eenzelfde toon als van de latere monarchomachen, dat hij, als hij na 1572 nog had geleefd, een van 
hen zou zijn geweest. 
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 Overigens wordt uit deze brief opnieuw duidelijk hoezeer de betrokken-
heid van De la Renaudie de weerzin bij Calvijn tegen de onderneming 
alleen nog maar heeft versterkt. Tussen de regels door valt op te maken dat 
Calvijn er persoonlijk door geraakt was, dat de actie in Genève toch nog heel 
wat respons had gekregen. Hij slaakt de volgende verzuchting: ‘Helaas, ik 
had niet gedacht te moeten meemaken dat ik de dag zou zien, waarop wij 
alle krediet zouden hebben verloren bij degenen die zich erop beroemen 
gelovigen te zijn. Moet de kerk van Genève zich dan zo door haar kinderen 
laten minachten? Kortom, ik kon de hele tijd niet anders doen dan zuchten.’115 
Calvijn heeft het dus al ver van tevoren mis zien gaan en betreurt het hogelijk 
dat de vermaningen van zijn kant niet echt het gewenste resultaat hebben 
gehad. Genève was toch veel dieper bij de samenzwering betrokken geraakt 
dan hem lief was. Calvijn roept het zich alles achteraf in her in ne ring, met 
een mengeling van verdriet en milde spot, waarmee hij duidelijk maakt dat 
hij het aanvankelijk zelf niet eens zo ernstig had ingezien als het uiteindelijk 
geworden bleek te zijn: ‘Feitelijk dacht ik dat het maar een spel van kleine 
kinderen was.116 En als ik mijn droefheid een beetje zou willen verlichten, 
zou ik zeggen dat het een kruistocht van dolende ridders was, of van de 
Tafelronde, die waarlijk betoverd waren.’117 

I.4.5 Conclusie
De correspondentie uit de periode van juni 1559 tot april 1560 – de tijd 
waarin Calvijn zich bezig heeft gehouden met de uitleg van de profeet Daniël 
– biedt een goede spiegel van de omstan digheden waarin Calvijn met grote 
betrokkenheid op de gebeur tenissen in Genève en Frankrijk zijn werk heeft 
gedaan. Zij stelt ons tevens in staat om kennis te nemen van zijn gemoeds ge-
steldheid en de gevoelens waaronder hij zijn roeping heeft vervuld. Zelf heeft 
hij in de brief aan Coligny verwezen naar de relatie tussen de gebeurtenissen 
en zijn prediking. Hoewel hij in de preken openlijker ingaat op de dingen die 
gebeuren, mag er toch verwacht worden dat er, hoewel meer verborgen, ook 
sporen te vinden zijn in de overige overdrachtsvormen waarin hij bezig was 

115 ‘Helas ie ne pensoye pas tant vivre que de voir le iour auquel noua eussions perdu tout credit 
envers ceux qui se renomment fideles. Faut il donc que lEglise de Geneve soit ainsi mesprisee de 
ses enfans. - Bref en tout ce temps la ie ne faisoye que gemir’ (CO XVIII, 428).

116 Er lijkt sprake te zijn van enige discrepantie tussen deze opmerking achteraf van Calvijn, waaruit 
lijkt te kunnen worden opgemerkt dat hij het aanvankelijk niet echt zo ernstig opnam, en zijn 
bezwaren van het begin af aan dat de onderneming niet serieus genoeg werd aangepakt. 

117 ‘Et de fait, ie pensoye que ce fust un ieu de petis enfans. Et quand ie me vouloye un peu alleger 
de ma tristesse, ie disoye que cestoit une Croisade de Chevaliers errans, ou de la table ronde, qui 
vrayement estoyent ensorcelez’ (CO XVIII, 428).
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vanuit de Schrift te onderwijzen. T.H.L. Parker acht het zeer waarschijnlijk 
dat Calvijn de keus maakte om juist in deze periode het boek Daniël te gaan 
uitleggen, omdat de inhoud zo toepasselijk was voor de situatie in Frankrijk. 
Zo kon hij met het gezag van de Heilige Schrift zijn waarschuwingen 
om niet in verzet te komen, extra gewicht geven. We moeten echter wel 
tussen de regels door lezen om de verbanden te zien, want die worden in 
de voorlezingen nauwelijks expliciet gemaakt. Toch is het ‘onmogelijk om 
te twijfelen dat hij in het weergeven van de geschiedenis van de Joden in 
Babylon niet stilzwijgend de toepassing maakte op de vervolgde kerken in 
zijn eigen land’.118 Bij de weergave van de inhoud van de voorlezingen in 
hoofdstuk V zal dit gegeven een belangrijk punt van aandacht zijn.
 Duidelijk is dat de periode die samenviel met de uitleg van Daniël de 
meest cruciale was in de overgang van het reli gieus verzet, de ‘huguenots de 
religion’, naar de politieke actie van de ‘huguenots d’état’, die onvermijdelijk 
uit moest lopen op de ‘guer res de religi on’. Deze burgeroorlogen zouden 
vanaf 1562 decennialang hun desastreuze invloed hebben op Frankrijk in 
het algemeen, en op de situatie van de kerk der reforma tie in het bijzonder. 
Calvijn heeft het radicalisme niet kunnen bezweren. Op 19 augustus 1561 
draagt Calvijn de Latijnse uitgave van de voorle zingen over Daniël op aan de 
vervolgde gelovigen in het ko ninkrijk van Frankrijk. Ze bevatten de bekende 
boodschap dat de gelo vigen niets anders te doen staat dan in alle lijden 
geduldig het kruis te dragen en te verwachten dat het God mag behagen 
hen uit de verdrukkingen te redden op zijn tijd en wijze. Met het voorbeeld 
van Daniël, die de hoop op het komende koninkrijk van Christus levend 
mocht houden in benarde tijden, mogen de gelovigen vermaand en vertroost 
worden om zonder geweld te volharden in het geloof, al woeden om hen 
heen de vervolgingen. 
 Het moment van deze brief is niet toevallig gekozen. Het colloquium 
van Poissy komt er weldra aan. Het was de laatste kans om binnen de Franse 
context tot een verzoening te komen tussen de partijen die in geloofsstrijd 
waren verwikkeld. Tegelijk was tegen de achtergrond van de religieuze 
onderhandelingen de poli tieke component ook in Poissy dominant aanwezig. 
Calvijn heeft er van het begin af aan niet veel vertrouwen in gehad. Zijn brief 
aan de Franse gelovigen moet in het licht worden gelezen van de reserves die 
hij ten aanzien van het colloquium koesterde. Tevens is het een reactie op 
de kritiek die van twee kanten op hem afkwam. Zijn tegen standers maakten 

118 ‘Although outside the preface, there is no open reference to France in the lectures, yet if we read 
between the lines, it is impossible to doubt that in recounting the history of the Jews in Babylon, 
he was tacitly applying it to the persecuted churches in his own country’ (Parker, OTC, 221).
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hem tot instigator van het politiek geweld dat het laatste halfjaar gewoed had 
in Frankrijk, zijn volge lingen vonden hem deels te gematigd als het ging om 
de moge lijkheid om gewettigde middelen van verzet te gebruiken. Tegen de 
achtergrond van deze beschuldigingen en als het ware erdoorheen brekend, 
spreekt hij rechtstreeks tot de oren en harten van zijn ge loofsgenoten. 
Hij roept de ‘zeer geliefde broeders’ op om hun plicht te blijven doen en 
de gelegenheid aan te grijpen ‘zoals hun roeping vereist’. Ze moeten er met 
voorzichtigheid voor zorgen dat de zuivere religie wordt bewaard. Het is 
niet nodig om elke gelegenheid aan te grijpen om oproer te maken. God is 
Rechter en de engelen zijn getuigen dat het rijk van Christus alleen maar 
vreedzaam en zonder geweld voortgang kan vinden. Belangrijk is wat Calvijn 
zegt, tegen mogelijke verwijten in dat hij de gelegen tijd voorbij zou hebben 
laten gaan, over zijn eigen voorzichtigheid en terughoudendheid inzake het 
recht van verzet: ‘En ik meen dat ik geenszins mijn tijd verloren heb door alle 
voorzichtigheid te gebruiken om ervoor te waken dat privé-personen hun 
grenzen niet zouden overschrijden.’119

 Calvijn kon zelf niet mee naar Poissy. Hij was er zich van bewust dat hij 
door de stelling die hij had ingenomen voor zichzelf de deur had dichtgedaan 

119 ‘Au reste, vostre devoir est, mes bien-aimez freres, entant que la faculté d’un chacun le porte ra, 
& que la vocation le requerra, de procurer dili gemment, que la pure Religion soit remise en son 
estat. Il n’est point necessaire, que ie recite combien i’ay tasché iusques ici d’oster toutes occasions 
de faire des tumultes, moyennant que devant le Iuge souvereain i’aye les Anges & vous pour tes-
moins, qu’il n’a pas tenu à mot, que de Regne de Iesus Christ n’ait esté avancé paisiblement & 
sans aucune violence. Et i’estime n’avoir point perdu mon temps, ayant usé de toute diligence, 
pour engarder que les personnes privees n’outrepas sassent leurs limites’ (Leçons de M. Iean Calvin 
sur le Livre des Propheties de Daniel (Genève 1569)). Carlos M.N. Eire, War Against the Idols. The 
Reformation of Worship from Erasmus to Calvin (Cambridge 1986) vat enkele studies over Calvijns 
mogelijke modificatie van zijn zeer terughoudende theorie over het recht van verzet samen. Hij 
wijst erop dat Calvijn wel een ‘master of equivocation’ is genoemd. In ambigue woorden verborg 
hij zijn aarzeling en heeft hij nooit precies de rol gedefinieerd van de ‘lagere magistraten’ die hij 
in bepaalde gevallen gerechtigd zag om tegen tirannie in verzet te komen. De conclusie is: ‘All in 
all, then, Calvin’s thought on political resistance was rather sketchy. It remained for his followers 
to create a forceful theory of resistance based in religious grounds’ (Eire, 287-289). Zie verder 
over Calvijns theorie over het recht van verzet: Nobuo Watanabe, ‘Calvin’s Concept of the Right 
of Resistance, from the Viewpoint of Asia’, in: Calvin, Erbe und Auftrag, Festschrift für Wilhelm 
Neuser zu seinem 65. Geburtstag hrsg. von Willem van ’t Spijker (Kampen 1991) 117-129; Anna 
Case-Winters ‘Theological affirmations and political arrangements: two way traffic, or “Fear 
God, Honor the King” (1 Peter 2:17)’, in: Calvin and the State (Grand Rapids 1993) 65-81; W. 
Fred Graham, ‘Calvin and the Political Order: an Analysis of the Three Explanatory Studies’, in: 
Calviniana, Ideas and Influence of Jean Calvin ed. Robert V. Snucker (Kirksville Mi. 1988) 51-
63; H.A. Lloyd, ‘Calvin and the Duty of Guardians to Resist’, in: JEH 32 (1981) 65-67; Peter 
Stein, ‘Calvin and the Duty of Guardians to Resist: a Comment’, in: JEH 32 (1981) 69,70. Verder 
over Calvijns politieke oordeel in het algemeen: Gisbert Beyerhaus, Studien zur Staatsanschauung 
Calvins (Aalen 1973) en Harro Höpfl, The Christian Polity of John Calvin (Cambridge 1985).
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om persoonlijk betrokken te zijn bij de verzoeningspogingen in Frankrijk. 
Dat was trouwens ook bewust zijn bedoeling geweest. Daarbij kwam dat ook 
de raad van Genève hem niet wilde laten gaan. Toen Beza hem had geschreven 
dat hij dagelijks verlangde om Calvijn ook in Poissy te heb ben,120 antwoordde 
Calvijn dat Beza geen moeite moest doen om zijn aanwezigheid alsnog in 
Poissy ter sprake te brengen, omdat hij met zijn voorrede van Daniël voor 
zichzelf bewust de weg versperd had om erbij betrokken te worden.121 
 Calvijns uitgave van de uitleg van Daniël diende het doel dat de reformator 
zich opnieuw gesteld wist: de bevordering van het rijk van Christus in het 
koninkrijk van Frankrijk. Halfslach tige, politieke compromissen die de leer 
van Christus tekortdeden, noch eigenmachtige verzetsdaden mochten de 
hoop op Christus’ rijk hinderen. Als men met wapengeweld de boze wilde 
weerstaan, dan stond men naar Calvijns overtuiging God in de weg om te 
helpen. Vanuit deze diepe overtuiging heeft Calvijn het boek Daniël uitgelegd 
en aan de Franse gelovigen doorgegeven. Na Poissy zouden de ontwikkelingen 
onaf wendbaar in een richting gaan die Calvijn meende te hebben voorzien en 
waarvoor hij zozeer vreesde.122 De laatste woorden van zijn voorrede blijken 
in dit verband een profe tische waarde te hebben: ‘Maar als u nog langere tijd 
moet strijden (zoals ik u waarschuw dat u nog veel zwaardere aanvallen zult 
moeten verduren dan u denkt) en hoe ook de woede van de goddelozen zal 
losbranden en al zouden ze alle hellevuren opwekken, zo moet u zich toch in 
herinnering roepen dat de strijd voor u bepaald is door de soevereine hemelse 
Meester, met wetten die u met des te grotere moed hebt te gehoorzamen, 
omdat Hij de zijnen kracht geeft tot aan het einde.’123

120 ‘Ah, quoties ego te, mi pater, et dies et noctes requi ro, et quantopere vereor ne sit nobis iratus 
Dominus vel ob eam causam quod ipsi nobis malimus patronos deligere, quam ab ipso oblatos 
accipere!’ (Correspondance III, 143)

121 ‘Ac mihi data opera aditum praecludere volui mea in Danielem praefatione’ (Beza, Correspondance 
III, 148).

122 Nürnberger trekt de conclusie dat Calvijns invloed niet langer krachtig genoeg was om 
alle protestanten in Frankrijk in toom te houden: ‘Es ist die Zeit, in der sein Einflusz auf die 
französischen Kirchen überhaupt stärker nachzulassen beginnt: das Schwergewicht der 
französischen Verhältnisse drängte zu neuen Versuchen, mit den Religionsproblemen fertig zu 
werden, denen gegenüber der calvinische Weg, wie sich die Verhältnisse nun einmal entwickelt 
hatten, durch den Gang der Ereignisse überholt worden war’ (Nürnberger, Richard, Die 
Politiserung des französischen Protestantismus. Calvin und die Anfänge des protes tantischen 
Radikalismus (Tübingen 1948) 118).

123 ‘Que s’il vous faut combatre plus long temps (comme ie vous adverti q’il vous faudra soustenir 
encores des combats beau coup plus rudes que vous ne pensez) quoy que la rage des mechans se 
desborde, & encores qu’ils esmeuuent tous les enfers, qu’il vous souvienne que le combat vous 
est determiné par le souve rain Maistre celeste, aux loix duquel il faut obeir de tant plus grand 
courage, qu’il donne force aux siens iusque’en la fin’ (Leçons, xv).

__________________________________________





63De Praelectiones binnen het geheel van Calvijns uitleg van de Heilige Schrift

II. 

DE PRAELECTIONES BINNEN HET 
GEHEEL VAN CALVIJNS UITLEG VAN DE 

HEILIGE SCHRIFT

 II.1 Calvijn als docent van de Heilige Schrift
in Genève beroepen

Al deed Calvijn in Genève dienst als een van de predikanten, toch was zijn 
aanvankelijke roeping die van ‘lecteur’, docent in de Heilige Schrift.124 Zelf 
schrijft hij, in zijn brief aan Sadolet, over de positie die hij binnen de kerk 
van Genève innam, dat hij allereerst het ambt van doctor en daarna pas dat 
van pastor heeft bekleed.125 Calvijn heeft het ambt van ‘doctor van de Heilige 
Schrift’, waartoe hij zichzelf kennelijk in de eerste plaats beroepen wist, als 
een wezenlijke functie van de kerk verstaan en bepleit.
  Zowel in de kerkorde van Genève, de Ordonnances Ecclésiastiques,126 
als in zijn Institutie, heeft hij een duidelijk eigen plaats gegeven aan het 
onderwijsambt van de kerk, als wezenlijk en onmisbaar vanaf de tijd van het 
Nieuwe Testament en gedurende de eeuwen van de geschiedenis van de kerk. 

124 H.A. Oberman wijst daar met nadruk op in zijn ‘Via Calvini. Zur Enträtselung der Wirkung 
Calvins’, in: Zwingliana 21 (1994), 29-57,52-53: ‘Ursprunglich berufen als «lecteur» – Lektor 
in der Heiligen Schrift –, hat Calvin sich wenigstens nach seiner Rückkehr nie als Mitpfarrer 
verstanden, auch nicht als «primus inter pares», sondern vielmehr als «doctor» und «pastor 
pastorum».’ Hij verwijst daarbij naar de studie van Robert W. Henderson, The Teaching Office 
in the Reformed Tradition (Philadelphia 1962). Op 24 juli 1536 kreeg Calvijn vanwege de Raad 
van Genève de bevoegdheid om colleges in de theologie te geven. Zie J.P. Gabarel, Histoire de 
l’église de Genève I (Genève 1858) 268. Zie voor dit onderwerp ook het fundamentele artikel 
van W.F. Dankbaar, ‘Het doctorenambt bij Calvijn’, in: Hervormers en Humanisten (Amsterdam 
1978) 153-185, en G.H.M. Posthumus Meyes, ‘Het doctorenambt in de Middeleeuwen en 
Reformatie’, in: Rondom het Woord 15 (1973), 21-45. Deze laatste brengt de begripsbepaling 
van de doctor ten tijde van de reformatie in relatie met de middeleeuwen, waarbij het doctoraat 
van de reformatie als oriëntatie op de Heilige Schrift alleen een wezenlijk ander karakter heeft 
als dat van de middeleeuwen, waarbij ‘scriptura’ ook dogma en traditie bevatte en zo in feite voor 
‘theologie’ in het algemeen stond (40-41). Een breed overzicht van het belang dat Calvijn hechtte 
aan de christelijke educatie ter bevordering van de reformatie geeft Peter Y. de Jong, ‘Calvin’s 
Contributions to Christian Education’, in: CTJ 2 (1967) 162-201.

125 ‘Doctoris primum, deinde pastoris munere in ecclesia illa functus sum’ (CO V, 386).
126 CO X, 92-124.
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Hij beschouwde het doctoraat als theologisch leerambt ‘in rangorde het meest 
verwant aan het predikantschap en het meest verbonden aan de regering van 
de kerk.’127 Zo werd het ook vastgelegd in de kerkorde van Genève van 1541. 
Daarbij was uitdrukkelijk bepaald dat voor dit onderwijs in de eerste plaats 
kennis nodig was van de talen en de humaniora. Zo werden de kinderen van 
de stad onderwezen om ze voor te bereiden op het predikambt of de civiele 
dienst. Het gaat dus niet uitsluitend om de dienst aan de kerk bij de regeling 
van het onderwijs in de kerkorde.128 
 Wat waren voor Calvijn de mogelijkheden om aan een dergelijk ambt in 
Genève gestalte te geven? Die werden mede bepaald door de omstandigheden 
waarin de educatie zich bevond ten tijde van zijn aantreden in Genève. Het 
onderwijs was in deze stad vanouds nauw verbonden geweest met het kerkelijke 
gezag. In het begin van de dertiende eeuw werd er een kathedrale school 
gevestigd,129 die echter niet direct zo kon floreren. Twee eeuwen later probeerde 
de raad van de stad de gebrekkige onderwijssituatie te verbeteren en werd 
daartoe in staat gesteld door de stichting van een Collège dat de naam mocht 
dragen van de weldoener die er de fondsen voor geschonken had, het Collège de 
Versonnex. De situatie waarmee Calvijn te maken kreeg op het moment dat hij 
in Genève ten tonele kwam, was feitelijk dusdanig dat de burgerlijke overheid, 
wat het secundaire onderwijs betrof, de touwtjes stevig in handen had.130 
 Calvijn verbond in zijn visie op het doctorenambt, zoals we die vinden in zijn 
Institutie, de kerkelijke verantwoordelijkheid voor de educatie met de bijbelse 
notie van het profetische ambt van Christus, dat de vervulling betekende van 
de profeten van het Oude Verbond. Zoals de pastores der kerk in het verlengde 
moesten worden gezien van de apostelen, zo correspondeerden de doctores met 
de oude profeten.131 De taak van de profeten was primair de wet te onderwijzen 

127 ‘Le degré plus prochain au Ministere et plus conioint au gouvernement de l’Eglise, est la lecture 
de Theologie: dont il sera bon qu’il y en ait au vieil et nouveau Testament’ (CO X, 21). 

128 ‘Mais pour ce qu’on ne peut profiter en telles leçons, que premierement on ne soit instruict aux 
langues et sciences humaines, et ainsi est besoin de susciter de la semence pour le temps advenir, 
afin de ne laisser l’Eglise deserte à nos enfans: il faudra dresser college pour les instruire, et 
preparer tant au Ministere que au gouvernement civil’ (CO X, 100).

129 Henderson, 23.
130 Henderson, 24.
131 ‘Quam enim similitudinem habent nostri doctores cum veteribus prophetis, eam habent cum 

apostolis pastores. Excellentius fuit propheticum munus, propter singulare revelationis donum 
quo pollebant; sed doctorum officium similem fere rationem et unum prorsus finem habet. 
Ita duodecim illi, quos Dominus elegit ut novam evangelii praedicationem orbi promulgarent, 
ordine et dignitate caeteros antecesserunt. Tametsi enim ex ratione et etymo verbi rite apostoli 
possunt vocari omnes ministri ecclesiastici, quia a Domino omnes mittuntur eiusque sunt nuntii, 
quia tamen magni referebat, certam haberi de eorum missione notitiam, qui rem novam et 
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en de leer van het evangelie uit te zaaien. In het licht van het Nieuwe Testament 
verbindt Calvijn het ambt van doctor nauw met dat van de profeet. Deze heeft 
gezien zijn boodschap met het oog op de toekomst een wijdere uitwerking. Het 
ambt van leraar heeft meer in zich dan dat van herder, zoals de twaalf door Jezus 
uitgekozen apostelen toch een zekere prioriteit hadden boven andere dienaren 
van de kerk. De doctor heeft vooral als taak om erop toe te zien dat de gezonde 
leer wordt gehandhaafd en bevorderd, opdat de zuiverheid van de religie in de 
kerk bewaard mag worden.132 
 Vanuit deze principiële visie was het begrijpelijk dat het Calvijns eerste zorg 
was om het onderwijs zo goed mogelijk gestalte te geven. Hij kwam in Genève 
echter niet in een situatie waarin hij zijn gedachten direct voluit in praktijk kon 
brengen. Aan de vooravond van zijn komst bevond het schoolsysteem in de 
stad zich in een crisis. Van georganiseerd onderwijs was eigenlijk nauwelijks 
nog sprake. De predikanten, die zich beijverden voor de reformatie van de stad, 
Farèl, Viret en Fromment, gaven onderwijs in het Oude en Nieuwe Testament 
tijdens huissamenkomsten en verspreidden op deze wijze hun reformatorische 
inzichten.133 De reformatie van het onderwijs moest dus gelijk op gaan met die 
van de gehele stad.
 In het Collège de Rive – de opvolger van het Collège de Versonnex – 
waarvan Antoine Saunier134 in 1536 de rector werd, vond men een bruikbaar 
instrument tot verdieping en verbreding van de reformatie. Het werd ‘la 
grande eschole’ genoemd.’135 Daaraan werd Calvijn als docent in het Nieuwe 
Testament verbonden. Na Calvijns verdrijving uit Genève in 1538 kreeg ook 
Saunier problemen met de overheid, die hem min of meer als volledig predikant 
beschouwde die als ‘overheidsambtenaar’ gehouden was om alle kerkelijke, 
pastorale taken te vervullen, onder andere de bediening van het Avondmaal, 
terwijl Saunier zichzelf uitsluitend als leraar beschouwde.136 
 Al werden de openbare colleges in het Oude en Nieuwe Testament in 
de kathedraal gegeven, toch werden ze beschouwd als behorend tot de 

inauditam aferrent, duodecim illos (quorum numero postea accessit Paulus) peculiari titulo ante 
alios insigniri oportuit’ (CO II, 780).

132 Henderson, 31.
133 Henderson, 42.
134 Antoine Saunier (ook wel Saulnier of Sonier) was afkomstig uit de omgeving van Grenoble. In 

1530 heeft hij te Parijs gevangen gezeten vanwege zijn evangelische overtuiging. Hij kwam naar 
Genève om rector te worden, en geen predikant. Nadat hij uit Genève vertrokken was, werd hij 
weer predikant. Zie Ioannis Calvini Opera Omnia, Epistolae I , ed. C. Augustijn en F.P. van Stam, 
COR VI Epistolae 1 (Genève 2005) 566.

135 Charles Borgeaud, Histoire de l’Université de Genève. L’Academia de Calvin 1559-1798 (Genève 
1900) 16.

136 Henderson, 44.
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verantwoordelijkheid van het Collège, en niet direct als kerkelijke bezigheid. 
Calvijn was aanvankelijk aangewezen om de middaglessen in het Nieuwe 
Testament te verzorgen, terwijl Farèl het Oude Testament in de morgenuren 
voor zijn rekening nam.137 
 Nadat Calvijn in 1541 weer in Genève was teruggekeerd, heeft hij zich 
voortdurend beijverd om de status van het hoger onderwijs verder te verbeteren. 
Een en ander resulteerde na jaren in de oprichting van de Academie van Genève, 
waarvan de leges Academiae138 op 5 juni 1559 werden afgekondigd tijdens een 
openbare vergadering in de Saint Pierre. De preambule maakte melding van 
het onderscheid tussen de schola publica en de schola privata.139 Daarbij betrof 
de laatste meer het secundaire onderwijs, terwijl het eerstgenoemde instituut 
naar het universitaire niveau neigde. Van de doctores die bij de schola publica 
betrokken waren, werd ook verwacht dat zij deelnamen aan de vrijdagse 
‘congrégations’, waarin de predikanten elkaar ontmoetten voor gezamenlijke 
bijbelstudie. 
 Hoewel het onderwijs in Genève dus duidelijk in een kerkelijk kader stond, 
werden toch ook de noodzaak en het belang ervan gezien met het oog op het 
geheel van de samenleving. Hier liet zich de invloed van Calvijns Straatsburgse 
periode (1538-1541) gelden.140 Het bijbelse onderwijs werd op alle niveaus van 

137 Charles Borgeaud, 17, citeert het program van het Collège van 1538: ‘Oultre toutes les choses 
dessus dictes qu’on enseigne au college il y a au grand temple de la ville tous les jours deux leceons. 
L’une d’icelles en Ebrieu du vieil testament, et dure depuis neuf heures jusques à dix. Ceste 
charge icy partissent entre eulx le lecteur de ladicte langue et Guillaume Farèl. Le lecteur a l’office 
d’exposer litteralement ung chacun mot, une chacune locution, et la proprieté du langage: et 
ledict Farèl s’applique du tout à declairer le vray sens et doctrine spirituelle qui s’en peut tirer. 
Et quant à l’a l’autre leceon qui est en Grec du nouveau testament, Jehan Caulvin la fait à deux 
heures apres mydi.’

138 CO X, 65-90.
139 W. de Greef geeft een kort overzicht van het ontstaan van de Academie van Genève. In de 

Academie werd het bestaande Collège de la Rive als schola privata opgenomen. Daarnaast was 
er een schola publica die als universitaire bovenbouw functioneerde. De colleges die daar gegeven 
werden, waren voornamelijk gericht op de bestudering van de Heilige Schrift, vanuit de grondtalen. 
Calvijn gaf de colleges in de uitleg van de Heilige Schrift. W. de Greef, Johannes Calvijn, zijn 
werk en geschriften (Kampen 2006) 62-65. Zie verder ook Karin Maag, Seminary or University? 
The Genevan Academy and Reformed Higher Education, 1560-1620 (Aldershot 1995); zie vooral 
hoofdstuk 1: Development and expansion: 1559-1572; Gillian Lewis, ‘The Geneva Academy’, in: 
Calvinism in Europe 1540-1620 (Cambridge 1994) 35-63; D. Nauta, ‘Calvijn en zijn Academie 
in 1559’, in: Vier redevoeringen over Calvijn (Kampen 1959) 5-21; Stanford W. Reid, ‘Calvin and 
the Founding of the Academy of Geneva’, in: WTJ 18 (1955); Willem van ’t Spijker, ‘Calvin’, in: 
Die Kirche in ihrer Geschichte Band 3/ J2, her. Bernd Moeller (Göttingen 2001) 189-191.

140 In een wat ouder artikel van F. Pijper, ‘De invloed van de Broeders des Gemeenen Levens op de 
schoolstichting van Calvijn’, in: Kerkhistorische Opstellen van het gezelschap S.S.S (’s-Gravenhage 
1914) 115-129, wordt uitgebreid ingegaan op de betekenis die de school van Sturm in Straatsburg 
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belang geacht voor de bevordering van de rechte leer, de doctrina, maar ook 
van het rechte leven in de christelijke samenleving van Genève. De jeugd moest 
het zuivere bijbelse onderwijs ontvangen zowel met het oog op het predikambt 
(het ‘ministère’), waardoor de zaak van de zuivere prediking bevorderd werd, 
alsook met het oog op de publieke overheidsdienst (‘gouvernement civil’), die 
niet los gezien mocht worden van het koninkrijk van Christus. 

II.2 De praelectiones

Een van de manieren waarop Calvijn als ‘lecteur’ gestalte gaf aan zijn roeping 
om de Heilige Schrift uit te leggen, was dus het geven van praelectiones, colleges 
over de bijbelboeken. Was het aanvankelijk bij de eerste komst in Genève zijn 
taak geweest om exegese van het Nieuwe Testament te geven, aan de ‘school’ 
die in 1559 tot academie verheven werd functioneerde hij als docent voor het 
Oude Testament. Parker stelt vast dat er nog nauwelijks onderzoek is gedaan 
naar de wijze waarop Calvijn zijn colleges heeft gehouden.141 Uitgaande van 
de contemporaine gegevens van Nico las Colladon142 en de informatie die zich 
vanuit de tekst van de colleges zelf aandient, geeft Parker het volgende beeld van 
Calvijns lespraktijk.
 De eerste vraag die beantwoord moet worden is: Wie vorm den zijn gehoor? 
Colladon vertelt dat het studenten, predikan ten en andere geïnteresseerden 
waren die zijn lessen bijwoon den. Het was kennelijk een divers gezelschap, dat 
niet strikt bepaald werd door de context van de school. De colleges hadden 
het karak ter van openbare lessen. Ze moeten onderscheiden worden van de 
zogenaamde ‘congrégations’. Dat waren bijbel kringen voor de predikanten 
waarbij eveneens andere belang stellen den aanwezig konden zijn. Deze 
‘congrégations’ werden op de vrijdag gehouden in het auditori um. Calvijn was 
voor zitter van deze vergaderingen en hij gaf ook zelf regelma tig zijn uitleg ten 
gehore.143 

gehad moet hebben voor de ideeën die Calvijn in Genève zou gaan uitwerken.
141 ‘Calvin’s lecturing is an aspect of his activity which has largely escaped study. The history of his 

preaching is now well-known, but it would seem that no one has yet taken up the subject of his 
lectures’ (Parker, OTC, 14). Parker geeft op grond van gegevens die hij ontleent aan Nicolas 
Colladons levensbeschrijving van Calvijn, CO XX1, 71-96, een zo goed mogelijk beeld van de wijze 
en omstandighe den van Calvijns lesactiviteiten. Zie ook De Greef, Geschriften, 133,134 en David L. 
Puckett, John Calvin’s Exegesis of the Old Testament (Louisville 1995) 147-151.

142 Nicolas Colladon (Bourges ca. 1530-Lausanne 1586) werd onder andere predikant in Genève en 
was een van de eerste biografen van Calvijn (1565). In 1564 werd hij rector van de Academie. 

143 Zie de ’introduction’ door Rodolphe Peter in zijn Deux congrégations et Exposition du Catéchisme 
(Paris 1964) ix-xx. Peter vermeldt dat de ‘congrégations’ gehouden werden in het auditorium en 
bezocht werden door een zestigtal personen, onder wie de predikanten van Genève en het direct bij 
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 De plaats waar de exegetische colleges werden gehouden, was het 
auditorium.144 Om de andere week gaf Calvijn daar in de regel op drie 
opeenvolgende dagen college.145 Hij sprak in het Latijn, de gang bare schooltaal. 
Uitgaande van de leeftijd waarop scholieren rede lijkerwijs in staat waren om 
het Latijn te beheersen, neemt Parker aan dat de toehoorders voor wie het 
onderwijs primair bedoeld moet zijn geweest, tussen de dertien en zestien jaar 
oud moeten zijn geweest. Anderen nemen aan dat de gemiddelde leeftijd hoger 
moet zijn geweest, onder andere gezien het feit dat sommigen van de studenten 
direct vanaf de Academie naar Frankrijk vertrokken om daar als predikant 
de kerk te dienen.146 Verder waren de predikanten er op vrijwillige basis bij 
aanwezig en bij de anderen die de gehoorzaal druk bevolkten, zullen wel licht 
belangstellenden vanuit diverse achtergronden zijn geweest, die theolo gisch 
geïnteresseerd waren en het Latijn beheersten. Wel licht waren de réfugiés uit 
Frankrijk ook goed vertegenwoor digd. De honger naar de zuivere uitleg van 
de Schrift zal hen in het bijzonder gestimuleerd hebben om van het voorrecht 
gebrui k te maken om zowel de ene week Calvijns preken te gaan horen alsook de 
andere week zijn colleges niet te verzuimen. Deze gemengde samenstel ling van 

de stad behorende gebied. Ook ‘leken’ namen aan de bijbelstudie deel. De voertaal was Frans. Er werd 
gelegenheid gegeven om een gedachtewisseling te hebben over het schriftgedeelte dat aan de orde 
was. Colladon vertelt dat Calvijns bijdrage leek op een college (CO 21, 66). Parker (OTC 15) wijst op 
het verband van de ‘congrégations’ en het ontstaan van commentaren op de bijbelboeken die in deze 
bijeenkomsten aan de orde waren. E.A. de Boer, ‘The Congrégation: An In-service Training Center 
for Preachers to the People of Geneva’, in: Calvin and the Company of Pastors, ed. David Foxgrover 
(Grand Rapids 2004) 57-87, geeft een uitvoerige beschrijving van deze wekelijkse bijbelstudie voor 
predikanten. De ruimte voor studie en onderlinge discussie naar aanleiding van de uitleg van de 
Schrift die de ‘congrégations’ boden, was van belang voor de bewaking en bevordering van de eenheid 
van de geloofsleer in de kerk van Genève.

144 Zie E. Doumergue, Calvijn en Genève (Kampen 1986) 248 en 271-287 over Calvijns betrokkenheid 
bij het College van Genève. Wilcox, ‘The Lectures of John Calvin and the Nature of his Au dience, 
1555-1564’, in: ARG 87 (1996), 136-148, laat zien dat Calvijn na de start van de nieuwe Academie 
waarschijnlijk nog steeds college bleef geven in het auditorium. In 1562 moest er door de raad van 
Genève nog op aangedrongen worden dat alle colleges in de gebou wen van de Academie moesten 
worden gehouden, en niet langer in het auditorium (139). 

145 Dat valt op te maken uit de aaneensluiting van de opeen volgende colleges met aanduidingen als 
‘morgen’ en ‘gisteren’ respectievelijk aan het einde en het begin van een praelectio. 

146 Peter Wilcox, ‘Lectures’, 136-148, verschilt hierover van mening met Parker. Hij stelt dat Parker ten 
onrechte vanuit de vermelding van ‘school’ gedacht heeft aan de leerlingen van de schola priva ta, die 
in de regel in de leeftijd waren die hij noemt. Niet bij het voorbe reidend onderwijs, maar daarna 
kregen de colleges van Calvijn hun plaats. Wilcox wijst op vergelijkbare situa ties in Nîmes en Straats-
burg. ‘When Colladon refers to “the school”, therefore, he is referring primarely to the context rather 
than to the location of the lectures. He means that the lectures were a formal part of the advanced 
education evisaged in the Draft Ordinances, for the training of civil and eccle siastical officers’ (142). 
Hij stelt de leeftijd van de studenten hoger dan Parker. Sommigen vertrokken direct van de Academie 
naar de pastorale praktijk in Frankrijk.
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de toehoorders van de praelectiones geeft wel aan dat deze activiteit van Calvijn 
niet moet worden beschouwd als een puur academische onderwijstaak. Het 
stond in het brede kader van Calvijns gehele reformatorische roeping, waarvan 
de uitwerking tot ver buiten de grenzen van Genève te merken is geweest.147 
 Hoe ging Calvijn tijdens het college te werk? Er zijn twee verslagen van 
‘oorgetuigen’, Jean Budé148 en Jean Crespin149, die bij het voorwoord van de 
uitgave van de colleges over de Kleine Profeten zijn gevoegd.150 Behalve dat zij 
ons inzicht verschafen over de reden waarom en de wijze waarop de praelectiones 
zijn uitgegeven, geven ze ook een indruk van het gebeuren tijdens de les zelf. 
Budé neemt Calvijn in bescherming tegen het verwijt dat hem gemaakt zou 
kunnen worden dat zijn taal en stijl niet zo sierlijk waren als men van hem 
wel gewend was. ‘Onder de zware last van zijn werkzaamheden bedolven’ had 
Cal vijn immers vaak nauwelijks meer dan een halfuur tijd om zijn les voor te 
bereiden. Hij wilde ook liever door ‘het zoeken en verduidelijken van de juiste 
betekenis voor de stichting en de belangen van de toehoorders zorgen, dan met 
ijdele woorden hun oren strelen’. Het betoog was ‘meer op een schoolse dan op 
een welsprekende wijze’.151 

147 Serene Jones, Calvin and the Rethoric of Piety (Louisville Ky. 1995) tracht in haar studie over Calvijns 
reto ri sche ‘kunst’ een zogenaam de ‘retorische kaart’ te recon strueren van het gehoor dat Cal vijn 
tijdens zijn colleges voor zich gehad moet hebben. Zij volgt daarin de weg om vanuit de retorische 
accenten die Calvijn in drie verschillende prefa ties van zijn Institutie geeft, een beeld te vormen van 
de diversi teit aan toehoorders. Daarbij vallen vier catego rieën te onderscheiden: 1. de studenten die 
Calvijn onder wijs wilde geven; 2. de vrienden en volgelingen in de Franse kerken, wier geloof Calvijn 
zocht te versterken en te vertroos ten; 3. de gemeenschap van humanistisch gezinde geleerden en 
aristocraten, die hij probeerde te beke ren tot de zaak van de reformatie; en 4. een diverse verzame ling 
van ‘vijanden’, met wie hij polemiek bedreef en die hij trachtte te margina liseren (53). De toehoorders 
in hun onder schei den historische achtergrond leren kennen, kan helpen om het contextuele gehalte 
van Calvijns retoriek beter te ver staan. Vier ‘sociale functies’ van de teksten worden onder scheiden: 
respectievelijk een pedagogische, consolatorische, apologetische en polemische agenda. Jones past 
haar methode van onderzoek toe op de inhoud van de Institutie, die als zodanig niet een weergave is 
van gehouden colleges, maar een gids bij de eigenlijke inhoud van het onderwijs: de Heilige Schrift 
zelf. Haar aandacht voor het retorische element zal mogelijk ook van betekenis kunnen zijn bij de 
analyse van Calvijns praelectiones over de boeken van de Bijbel, die immers directe weergaven zijn van 
zijn onderwijs. 

148 Jean Budé (1515-1587) was de zoon van Guillaume Budé, humanist, lijfarts van de Franse koning 
en stichter van het Collège Royal in Parijs. Hij was vertrouweling van Calvijn en diende als 
notulist en uitgever van zijn praelectiones.

149 Jean Crespin (1520-1572), jurist en drukker/uitgever in Genève. 
150 CO XLII, 82-89.
151 ‘Nam quum ingenti negotiorum mole oppressus, vix plerumque semihorae spatio meditatas 

lectiones domo aferre cogeretur, auditorum aedificationi et commodis maluit, vero sensu eliciendo 
et planum faciendo, consulere, quam inani verborum pompa quum ipsorum aures pascere, tum 
ostentationi et gloriae suae studere. Quanquam haud etiam negare ausim hanc lectionum legem

 esse, ut in his scholastico potius quam oratorio more disseratur’ (CO XLII, 84-85). 
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 Calvijn deed niet zoals vele andere lectoren, die eerst thuis de stof overdachten 
en opschre ven om het geschre vene tijdens de les voor te lezen. Hij sprak daaren-
tegen voor de vuist weg. De stof werd tijdens de sessie geordend en geformuleerd. 
Dat deed hij, zegt Budé met nadruk, ‘ten nutte van het onderwijs’. Deze vorm 
van doceren had dus kennelijk iets van een ‘geleerde zelfverloochening’ ten 
behoeve van de accommodatio aan de leerlingen. Interessant is de vraag die Parker 
hier stelt betrefende de betekenis van de uitdrukking more scholastico waarmee 
Budé Cal vijns stijl typeert in tegenstelling tot een methode van onderricht die 
more oratorio genoemd wordt. Wil het eenvoudig zeggen dat Calvijn zich nu 
eenmaal aan de stijl van de school hield? Of had het te maken met het verwijt 
dat hem mogelijk gemaakt zou kunnen worden dat hij in zijn methode van 
uitleg afweek van de stijl van de humanis tische uitleg en terugkeerde tot de 
oude paden der scho lastieke bijbel uit leg?152 Het is een vraag om in gedachten te 
houden bij het analyseren van de colleges.
  Crespin geeft uitdrukking aan de bewondering die, meent hij, ‘een ieder met 
hem delen zal’ die de voorlezin gen van Calvijn heeft gelezen. Hij schrijft dat 
Calvijn zichzelf in deze voorlezingen dermate heeft overtrofen, dat niemand 
haast zou kunnen geloven dat zulke duidelijk afgeronde voordrachten vloeiend 
uit het hoofd gehouden zijn. De moei lijkste zinnen legt hij immers met de meest 
passende woorden uit. ‘Duistere zaken maakt hij doorzichtig, hij kleedt zijn 
woorden met diverse versieringen, en in het doceren gaat hij dusdanig voort, 
dat de aard van spreken zo lijkt te zijn, alsof hij alles langdurig en nauwgezet 
heeft uitgewerkt.’153

 Deze karak te rise ring gaat zeker ook op voor de colleges over Da niël 
die, vooral wat het tweede deel betreft, vol zijn van een indrukwekkende 
hoeveelheid namen en feiten uit de gehele klassieke geschiedenis. Alleen wie 
begift igd is met een geniaal geheugen en vermogen heeft om de feiten vanuit de 
herinnering te reproduceren, kan met zo weinig voorbereidingstijd en zonder 
notities zo gedegen lesgeven. Calvijn was voor degenen die hem meemaakten 
kennelijk een dergelijk begaafd ie mand. Budé geeft uiting aan zijn onverholen 
bewondering als hij tot de conclusie komt dat de edities van de voorlezingen, 
hoewel ze in eigenlijke zin geen commenta ren waren, toch ten volle de kwaliteit 

152 Parker, OTC, 21.
153 ‘... in his praelectionibus ita se ipse superavit, ut vix quisquam sibi persuadeat, ex tempore tam 

concinnam orationem, suisque numeris absolutam fluxisse. Nam propriis verbis gravissimas 
sententias explicat, dilucide tractat res obscuras, variis ornamentis vestit: atque in docendo ita 
progreditur, ut genus dicendi sua sponte fusum, quo utitur, diu multumque elaboratum fuisse 
videatur’ (CO XLII, 88,89).
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hadden die van reformatorische bijbelverklaringen verwacht mocht worden.154 
Het volgende citaat van zijn hand maakt duidelijk dat Calvijns bijbelcolleges 
diepe indruk moeten hebben gemaakt: 

 Wij moeten onszelf wel hevig vergissen of hij geeft de zin van de profeet zelf 
zo welhaast levensecht weer, dat er niets aan schijnt te kunnen worden toege-
voegd. Want terwijl hij de afzonderlijke betekenissen nauwkeurig uit zoekt, 
toont hij tegelijk ook het nut van de leer en de toe passing zo kort en bondig 
aan, dat niemand, hoe simpel hij ook maar is, het doel kan missen. Kortom: de 
plaatsen en bron nen van de ware theologie wijst hij zo aan, en hij opent ze, dat 
het voor een ieder gemakkelijk is om daaruit te putten wat tot verkwikking en 
herschepping van de zielen genoegzaam is. Ja wat meer is, dat ook diena ren van 
het Woord daaruit gemakke lijk volle rivieren kunnen aftakken om daaruit als 
door een hemelse dauw op heil zame wijze het volk des Heeren te bespren kelen, 
naar wat, hetzij tot aansporing, hetzij tot troost, hetzij tot te recht wijzing, hetzij, 
in één woord, tot stichting nodig is.155

154 Kenneth G. Hagen heeft in ‘What did the term Commenta ri us mean to sixteenth-century 
theologians?’, in: Théo rie et pratique de l’exégèse (Genève 1990) 13-38 een onderzoek gedaan naar de 
vraag wat de term ‘commentaar’ bete kende in de exege se van de zes tiende eeuw. Hij maakt onderscheid 
tussen ‘sacred page’ (o.a. Luther en Calvijn), ‘sacred doctrine’ (de uitleg van de doctrina, de leer) en 
‘sacred letter’ (de humanistische verklaring van een oude tekst). Commentarius is een veelzijdige 
term, die vaak ook in het meervoud wordt gebruikt. Bij Hieronymus bevat een commentaar twee 
zaken: discussie over interpretatie van anderen en de verheldering van moeilij ke teksten. Erasmus 
maakt onderscheid tussen parafrase en commentaar. Een commentaar is een ‘interrupted narrative’. 
De parafrase wil niet alle moeilijkheden verhelderen en de menin gen van anderen noemen. Een 
commentaar doet dat wel. Hagen gaat in op Parkers visie: ‘T.H.L. Parker is surprised that Calvin does 
not have a Renais sance perspective on the distance between text and contempora ry time’ (22). Een 
commentaar is volgens Parker voor Calvijn een origineel werk dat geschreven is door de auteur. Bij 
Calvijn zijn verwijzingen naar andere auteurs vaak anoniem. De aandacht moet op de zaak worden 
gericht in plaats van op de discussie. ‘For Calvin, commentary is a work written or dictated by an 
author; it provides thematic and linguistic exegesis. Histori cal, geographical, or cultural details may 
be considered. References to previous commentators are often made anonymously in order to keep 
the reader’s mind on the text. He ususally applies the message of the verse to the reader’ (23). Volgens 
de praktijk van Calvijn is een commentaar niet slechts een aantal verklarende noten bij een oude 
tekst, het is toegepaste theolo gie. Calvijn ‘trekt’ ons in de boodschap van de tekst. ‘Calvin himself 
considers his work as providing important observations on the material’ (34). De conclusie is dat in 
continuïteit met de middel eeuwen ‘commen taar’ geen een dui dig woord is. Een definitie van de term 
commentarius zou kunnen zijn: een ‘comment on sacra as page, doctrine, or letter’ (37). Het komt 
dicht in de buurt van de interpretatio, de uitleg die helde re delen gebruikt om het gehele hoofdstuk, 
boek of testament te verklaren.

155 ‘Quamobrem aut nos vehementer fallimur, aut ipsius prophetae mentem ita propemodum ad 
vivum expressit, ut nihil posse addi videatur. Nam quum singula quaeque momenta diligenter 
excutit, tum etiam doctrinae usum et applicationem breviter sic demonstrat, ut a scopo aberrare 
nemo quamvis rudis possit. Denique verae theologiae locos ac fontes sic aut ostendit aut aperit, 
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Een college van Calvijn duurde gewoonlijk een uur. Dat valt op te maken 
uit opmerkingen van de lector zelf, die zich tijdens zijn college soms erover 
verwonderde dat hij al op moest houden, omdat zijn uur weer verstreken was. 
Hij wist waarschijnlijk aan het begin van de les niet precies waar hij ongeveer uit 
zou komen. Soms was hij verrast dat de klok al zo snel liet weten dat er een uur 
verstreken was.156 Andere keren brak hij af op een moment dat hij nog door had 
willen gaan, maar door de tijd of andere verplichtin gen genoodzaakt werd af te 
ronden.157 Eens verontschuldigde hij zich dat hij al op moest houden, terwijl 
het zo te zien nog geen tijd was. Zijn lichaam gaf kennelijk aan dat het meer 
dan genoeg geweest was, want in plaats dat hij te kort gespro ken had, was hij al 
twintig minuten over tijd. De klok stond namelijk stil!158

 Het feit dat dergelijke contextuele opmerkingen in de gepubliceerde tekst van 
de colleges zijn opgenomen, laat zien dat alles, zonder een woord weg te laten, 
exact werd opgeschreven zoals het gehoord was. De tekst van de voorlezingen 
is dus niet vrij weergegeven door dege nen die alles opgetekend hebben, maar 
uiterst secuur. Het is alsof de lezer zelf in het auditorium aanwezig is en Cal-
vijn hoort spreken, inclusief de terloopse ontboe zemingen en ver zuchtin gen 
over zijn lichamelijke zwak heid. Parker heeft ook uitgerekend dat als het aantal 
uitgesproken woorden in relatie gebracht wordt tot de lesduur van één uur, men 
tot de conclusie komt dat Calvijn niet snel zal hebben gesproken. Hij sprak 
zeker veel langzamer dan in zijn preken.159 Dit kan te maken hebben gehad met 
lichamelijke zwakheid, maar waarschijnlijker is het dat de lector rekening hield 
met de tijd die zijn studenten nodig hadden om het gebode ne te verwerken.160 
Het bood hem daarbij ook de gelegenheid om zijn eigen zinnen volledig en 
afgerond te doen zijn. Volgens Parker hield Calvijn ook rekening met het feit 
dat veel studenten nog niet echt bedreven waren in het Latijn. 
 Er werden ijverig aantekeningen gemaakt van de colleges. Het was overigens 
geenszins Calvijns bedoeling dat de praelecti ones zouden worden uitgegeven. 
De publicatie ervan werd hem door zijn leerlingen min of meer ‘afgedwongen’. 

ut ex his cuivis haurire promptum sit quod reiiciendae ac recreandae animae sufficiat. Imo vero 
etiam unde am pios rivos diducere commode possint verbi ministri, quibus veluti coelesti rore 
salubriter plebem Domini adspergant: sive exhortatione, sive consolatione, sive reprehensione, 
sive denique aedificatione opus sit’ (CO XLII, 87,88).

156 ‘Miror horam tam cito sonuisse: non puto me legisse horam integram’ (CO XXXIX, 575).
157 ‘Ego longius prosequerer, sed mihi est aliud negotium quo vocatus sum etiam ante lectionem’ 

(CO XXXVII, 499). 
158 Aldus de aantekening in kantlijn: ‘Putavit cessante horologio se ante tempus finire’ (CO XLIII, 

271).
159 De preken, die ongeveer eenzelfde tijd moeten hebben geduurd, bevatten soms meer dan twee 

keer zoveel woorden als de praelectiones. Parker, OTC, 23, n. 35. 
160 Parker, OTC, 23.
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Hij vond, zoals hij zelf schreef, ‘de aantekeningen waarvan het aanhoren nog 
dragelijk was toch niet lezenswaardig’. Wat waren de bezwa ren die hij koesterde 
tegen de collegedictaten van de hand van zijn toegewijde studenten? Sprak er 
een valse bescheidenheid uit zijn woorden? Daar had het wel wat van weg, als 
we lezen hoe Calvijn vreesde dat zijn nauwkeurig geconcipieerde geschriften 
als ‘middelmatige’ verhandelingen al nauwelijks iets bereikten in de kerk.161 
Daarom zou het des te dwazer zijn om zijn toespraken, voor de vuist weg 
uitgesproken, zomaar te publiceren. Daarvoor waren ze immers helemaal niet 
bedoeld geweest, en ze misten de zorgvuldigheid en nauw keurigheid waar hij 
bij zijn officiële commentaren zo op gesteld was.162 Hij vreesde dat men hem 
hoogmoedig zou vinden, als hij de gedachten die vrij in een collegezaal waren 
geven ti leerd, aan de hele wereld te lezen zou geven. Eigenlijk had hij ze zelf 
opnieuw willen redigeren naar zijn strenge maat staven, maar de tijd ontbrak 
hem helaas. Het is goed om dit verschil tussen de gepubliceerde aantekeningen 
en de bestu deerde com mentaren niet uit het oog te verliezen bij de bestu dering 
van Calvijn. Hij heeft de uitgaven van de praelec ti ones dus in aanzet duidelijk niet 
als zijn eigen publica ties willen beschouwen, maar als werk van zijn leerlingen.
 Toch heeft hij er zich niet tot het uiterste tegen ver zet. Integendeel, hij heeft 
een goede afspraak gemaakt met de stenografen. Het resultaat van hun werk 

161 ‘Quum mihi vere et merito asserere liceat, idoneisque testibus probare, lucubrationes quas hactenus 
in publicum emisi, tametsi maiore cura et studio politae essent, mihi flagitando propemodum 
fuisse extortas: nunquam certe me autore in lucem editae fuissent annotationes istae, quarum ut 
tolerabilis fuerit auditio, lectu tamen dignas non putabam. Nam si multis vigiliis vix consequor 
ut mediocris ex meis lucubrationibus ad ecclesiam redeat utilitas, quam stulte meis sermonibus 
locum inter publica scripta arrogarem? Deinde si in lucubrationibus quas domi privatim vel 
scribo vel dicto, ubi plus otii ad meditandum datur et ubi limata etiam brevitas curae et diligentiae 
accedit, sedulitas tamen mea a malignis et invidis in crimen vocatur, quomodo notam superbiae 
efugerem, cogitationes quas liberius in auditorio ad usum praesentem efudi, nunc toti mundo 
legendas obtrudens?’ (CO XLII, 183-184)

162 Hans-Joachim Kraus geeft in ‘Calvins exege tischen Prin zipien’, in: ZKG 79 (1968), 329-341 een 
overzicht van de regels die Calvijn zichzelf stelde als uitlegger van de Heilige Schrift, en die hij 
bij zijn arbeid aan zijn commentaren wilde laten gelden. De brief aan Grynaeus als opdracht van 
zijn commentaar van de Brief aan de Romeinen laat middels de beoordeling van de commenta-
ren van zijn collega’s duidelijk zien dat Calvijn in het schrijven van zijn commentaren overigens 
geenszins de bedoe ling had om een origineel werk tegenover dat van anderen te publiceren. Hij 
wilde hun werk niet overdoen, maar zag zichzelf als iemand van de tweede generatie die als taak 
had om te ‘polijsten, versieren of verklaren’. Calvijns motief was niet dat van een geleerde, die met 
zijn eigen studie die van een ander wilde evenaren of overtref en, maar van een dienaar van het 
Woord die de gemeente wilde dienen met de uitleg van de Heilige Schrift. Niet geleerdheid en 
uitgebreidheid waren daarbij toonaangevend, maar clari tas en brevi tas. De reden van het schrijven 
van zijn com mentaar is door Calvijn zelf als volgt verwoord: ‘De me nihil praedicare audeo, nisi 
quod iudicavi, non inutilem fore hanc operam: ad quam suscipiendam nulla me unquam alia ratio 
quam publicum ecclesiae bonum induxisset’ (CO X, 404).
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stemde hem toch ook weer tot dankbare verwondering. Er was geen verschil 
tussen wat uit zijn mond te horen was en wat op papier kwam te staan. Daarom 
kon hij er uiteindelijk toch van harte zijn handtekening onder zetten.163 
 Hoe gingen de notulisten dan te werk? Volgens het verslag van Budé was 
alles begonnen met een persoonlijk collegedictaat, dat zo bijzonder aansprak 
dat zijn hoorders in het algemeen vonden dat de lessen een breder bereik 
moesten krijgen dan alleen de collegezaal. Crespin gaf de volgende uitleg van 
de methode die hij ontwikkelde: Budé en Joinvillier, samen met nog twee 
broeders, schreven elk afzon derlijk op een groot vel papier zoveel mogelijk op, 
met zeer grote snelheid. Als iemand weleens een woordje miste, dan kon het van 
de ander worden overgenomen. De vellen werden dus achter af vergeleken. Een 
van hen nam de vier papieren mee naar huis voor een nauw keurige vergelijking. 
Ten slotte werd alles thuis aan Calvijn persoonlijk voorgelezen, waarna de 
laatste correcties plaatsvonden. Zo was er de garantie dat Calvijn het geheel 
inhoudelijk zeker voor zijn rekening kon nemen, ook al bleef hij moeite houden 
met de vormgeving. 
 De uitgaven van de colleges hebben dus, zonder dat Calvijn het zo heeft 
bedoeld, een brede bekendheid gekregen en behoren tot zijn belangrijke, 
exegetische geschriften. De vraag is of datgene wat zijn bewonderaars met de 
publicatie van zijn colleges beoogden, de stichting van de kerk in breder verband 
dan Genève alleen, ook niet Calvijns verwachting en bedoeling is geweest. Zijn 
leeropdracht was toch om niet alleen de jeugd van Genève een verant woorde, 
bijbelse bagage mee te geven met het oog op hun toekomst. Hij wilde ook de 
kerk van de reformatie, tot ver over de grenzen van Genève, toerusten voor 
de strijd der geesten. Calvijn moet zich ervan bewust zijn ge weest dat veel 
toehoorders in het auditorium regelrecht uit de vervolging vandaan kwamen, 
en dat anderen binnenkort weer op weg zouden gaan om zich daarin te begeven. 
Waren het niet vooral de predikanten vanuit Genève die onder zijn gehoor 
hadden gezeten, die uitgezonden werden om aan de schreeuwende vraag naar 

163 Jean-François Gilmont, Jean Calvin et le livre imprimé, Genève 1997, vooral 78-92, geeft een 
goede impressie van de grote aarzeling die Calvijn aanvankelijk heeft gehad om de publicatie van 
zijn voorlezingen als volwaardige pennenvruchten te accepteren. Uiteindelijk heeft het ‘succès 
inespéré’ ertoe geleid dat hij ten slotte alle medewerking verleende. Toen Calvijn door ziekte 
verhinderd was om de lezingen over Maleachi af te ronden, heeft hij om de drukker ter wille te zijn 
de laatste afleveringen vanuit zijn ziekenkamer verzorgd. Gilmont concludeert: ‘Calvin accepte 
donc totalement cette formule de publication. Néanmoins il distingue toujours le commentaire 
et les leçons. L’étude de son choix des imprimeurs montre qu’il ne se considère pas comme le 
propriétaire de ce type de copie. La publication des leçons est gerée directement par Jonviller et 
Budé’ (87).
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dienaren van het Woord in Frankrijk te beantwoorden?164 Calvijn zal zich zeker 
hebben gerealiseerd dat zijn uitleg van de Heilige Schrift niet plaatsvond in een 
rustige vrijblij vendheid en veiligheid van een vredige collegezaal, maar juist in 
de spanning van de tijden, waarin kerkelijk en politiek alles op drift was. De 
studenten die eerst nog rustig in het auditorium hun aantekeningen zaten te 
maken, konden even later in Frankrijk aan het front staan.165 De ‘schooljongens’ 
van Genève zouden de voormannen van de reformatie worden in heel Europa. 
Dat geeft aanleiding om in de colleges van Calvijn ook te zoeken naar ‘missionair’ 
relevante elementen.166

II.3 Calvijns praelectiones in het licht
van de traditionele kerkelijke bijbeluitleg

De colleges die Calvijn in Genève hield, vormden een belangrijk instrument 
van publiek onderwijs met het oog op de reformatie van de samenleving. 
Daarbij vormde het kerkelijke leven de kern en was de sociale context de 
omtrek. De vraag die hier aan de orde wordt gesteld, is in welke traditie 
deze vorm van bijbels onderwijs moet worden geplaatst. In hoeverre was er 
sprake van continuïteit met het verleden?167 Waren er wellicht vernieuwende 

164 Zie R.M. Kingdon, Geneva, die duidelijk maakt hoe belangrijk de toerusting, vooral ook in bijbelse 
zin, is geweest voor de leiders van de reformatie in Frankrijk. Kingdon laat zien dat vanuit Genève 
vooral in de tweede helft van de vijftiger jaren van de zestiende eeuw veel predikanten naar Frankrijk 
vertrokken, waar ze soms in ernstig bedreigde situaties werkten aan de stichting en consolidering 
van gereformeerde kerken. Dat dit een riskante missie kon zijn, laat het voorbeeld zien van de vijf 
studenten die in 1553 op weg naar hun gemeenten in Frankrijk in Lyon gevangen werden genomen, 
waar ze uiteindelijk de marteldood zouden sterven. Calvijn schreef hun een brief terwijl ze in de 
gevangenis op hun einde wachtten (CO XIV, 469-471).

165 ‘Once in France they found places in the forefront of the Calvinist crusade for Biblical religion’ 
(Kingdon, Geneva, 22).

166 Peter Wilcox wijst hierop in ‘The Progress of the King dom of Christ in Calvin’s Exposition of the 
Prophets’, in: Calvinus Sincerioris Religionis Vindex (Kirksville, Mi. 1997) 315-322: ‘Calvin’s lectures 
had a very specific vocational purpose. They were delivered to a mixed audience of ‘students ministers 
and other hearers’, three groups which were fully committed to the progress of the reformed Church. 
Many of the students who enroled in Geneva in 1555-61 were despatched to serve as pas tors in 
France even before Calvin died in 1564. Again, many of those who were already ministers in Geneva 
before 1555 were sent out as envoys to France during the next ten years. Most of the other hearers 
were religious refugees who had fled from France, Italy, England and Scotland, and who wished to see 
the reformed church established in the countries from which they had come. If it was for missionaries 
in training, envoys on furlough in Geneva and other interested parties that Calvin’s lectures were 
intended, might we not profit by reading them in this light?’ (316) Zie ook Peter Wilcox, ‘L’envoi 
de pasteurs aux Églises de France’, in: BSHPF 139 (1993) 349-374.

167 Beryl Smalley, ‘The Bible in the medieval schools’, in: The Cambridge history of the Bible vol. 2 
The West from the Fathers to the Reformation, ed. G.W.H. Lampe (Cambridge 1969) 197-219, 

__________________________________________



76 Hoofdstuk II

elementen ten aanzien van de plaats die deze openbare uitleg van de Heilige 
Schrift bij hem innam?
 Was er in de tijd voorafgaande aan de reformatie ook al sprake van een 
dergelijk regulier en min of meer ‘seculier’ onderricht in de Heilige Schrift, 
waarbij een brede doelgroep werd beoogd? Of stond het Bijbelonderwijs 
meer in het besloten kader van de instituties, die uitsluitend bedoeld waren 
voor de geestelijkheid? Het ‘lekenelement’ van de voorlezingen lijkt op het 
eerste gezicht een novum dat met het eigene van de reformatie gegeven is.168 
R.A. Blacketer169 laat zien hoe belangrijk Calvijn zijn prediking achtte als 
onderwijs in de ‘school van God’. Er is een pedagogisch doel mee gediend, 
als het volk, met het oog op de reformatie van het leven, op systematische 
wijze wordt onderwezen in de Schriften. De lectio continua, waarbij in de 
preken opeenvolgend een geheel bijbelboek aan de orde kwam, is een 
academische methode die nu wordt toegepast op de gemeente.170 Blacketer 
verwijst hierbij naar Parker171 die laat zien dat ook de stijl van Calvijns preken 
veel weg heeft van die van de ‘scholastic classroom’.172 Er is sprake van een 
duidelijke overeenkomst wat inhoud en methode betreft tussen de preken 
en de praelectiones.173 Het gehoor mocht in kerk en auditorium dan wel 

geeft een overzicht van de wijze waarop het academische onderwijs in de Bijbel, middels lectiones, 
gestalte kreeg in de periode voor de reformatie. Het academische onderwijs in de sacra pagina was 
uitsluitend gericht op de toerusting van de geestelijkheid, opdat die op zijn beurt via de prediking 
het volk zou onderrichten. 

168 Calvijn staat hiermee in de traditie van reformatoren zoals Bullinger, die vanaf 1523 zijn lectiones 
publicae ook voor een groter publiek hield dan alleen de kerkelijke school, zie W. de Greef, ‘De 
ware uitleg’ (Leiden 1995) 101, en Oecolampadius; zie verder hoofdstuk IV. 

169 R.A. Blacketer toont in zijn The School of God. Pedagogy and Rhetoric in Calvin’s interpretation of 
Deuteronomy (Dordrecht 2006) aan dat Calvijns interpretatie van de Schrift alleen verstaan kan 
worden tegen de achtergrond van de patristische en middeleeuwse traditie en in de context van 
de zestiende-eeuwse bijbelse uitleg en retorische vormen. Hij geeft in de eerste hoofdstukken een 
overzicht van de verschillende visies op Calvijns exegese van het Oude Testament. Zijn tweede 
hoofdstuk gaat in op twee fundamentele zaken, de pedagogie en retorica, vooral aangetoond in 
zijn preken. Er wordt een overzicht gegeven van de ‘academische motieven’ in Calvijns prediking. 
In tegenstelling tot anderen stelt Blacketer dat de notie van brevitas die Calvijn zelf gebruikt als 
karakteristiek voor zijn hermeneutiek niet opgaat als sleutelbegrip. Hij toont dat aan aan de hand 
van de preken over Deuteronomium. In totaal hield Calvijn exact 200 preken over dit bijbelboek 
van 20 maart 1555 tot 16 juli 1556. 

170 Blacketer, 30. 
171 T.H.L. Parker, Calvin’s Preaching (Edinburgh 1992).
172 Blacketer, 31.
173 ‘Calvin, however, followed a diferent path by confining himself to the continuous exposition of 

his documents. In terms of sixteenth century law studies he was, both in his lectures and in his 
preaching, rather on the side of the “old” method, with its continuous exposition, than of the 
“modern” (Parker, Preaching, 132). 
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verschillen, uiteraard richtte de prediker zich in de taal van het volk tot de 
‘congregation’, terwijl de lector zich bewust was zijn in het Latijn gehouden 
lezing voor een selecter gehoor te houden, toch kan de grote overeenkomst 
tussen preek en lectio niet over het hoofd gezien worden. De ene week was 
het de preek, de andere week de bijbellezing, maar beide waren instrumenten 
in de ‘Ecole de Dieu’. 
 Wat bedoelde Calvijn nu precies met de uitdrukking ‘école de Dieu’, of 
in het Latijn schola Dei? Uiteraard was deze term geen benaming van de 
school of academie als zodanig. De school van God is voor Calvijn allereerst 
de Bijbel zelf, waardoor God ons onderwijst en alle wijsheid en kennis geeft, 
die wij nodig hebben tot zaligheid. Omdat het Woord van God er centraal 
staat, kan men vervolgens bij de school van God ook denken aan de kerk, als 
de ruimte waarin de Heilige Geest werkt om het Woord gestalte te geven in 
geloof en leven. Het gaat er in de school van God om dat het leven van de 
christen in alle facetten wordt gevormd en geleid door wat God openbaart. 
Zowel de inhoud van het geloof als de praktijk van het christelijke leven vindt 
de christen in de woorden van God, zoals die gegeven zijn in de openbaring 
van de Heilige Schrift en die van kracht worden door de Heilige Geest.
 Daarbij valt er in het spreken van Calvijn in het kader van de schola Dei 
voortdurend grote nadruk op de werkwoorden ‘vorderen’ en ‘profiteren’. Een 
christen moet vorderingen maken in de school van God ten nutte van zijn 
zaligheid en zijn leven voor God. Daarom moet hij zich laten onderwijzen 
door het Woord van God, waarmee de Heilige Geest hem leidt naar de 
bestemming van zijn bestaan. Vanwege dit concept is het voor Calvijn ook zo 
belangrijk dat iedere gelovige de Schrift ontvangt en onderzoekt. Bijbelstudie 
is niet alleen maar een zaak van een bijzondere klasse, de geestelijken, die de 
Schrift nodig hebben om het volk te onderwijzen in de kerkelijke praktijk. 
Het gaat eenieder aan om de roeping te verstaan om te ‘vorderen in de school 
van God’. 
 Een aantal karakteristieke citaten maakt duidelijk hoe Calvijn dit centrale 
begrip gebruikt. Allereerst is het in de school van God belangrijk om te letten 
op de kwaliteit van de leraar. Een docent moet overigens zelf ook leerling blijven 
in deze school van God: ‘We zien hier dat niemand goed kan functioneren 
in het ambt van doceren, dan alleen voor zover hij gevorderd is in Gods 
school. Dus zij die voor betrouwbare doctores gehouden willen worden, die 
moeten ook zelf discipelen zijn.’174 In de uitleg van Psalm 38 zegt Calvijn 

174 ‘Hic videmus neminem posse fungi docendi officio, nisi quatenus profecit in Dei schola. Dei ergo 
discipulos esse oportet quicunque volunt censeri veri doctores’ (CO XL, 72).
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dat David als magister en doctor is aangesteld voor de hele kerk, om dat wat 
hij privatim in de schola Dei heeft geleerd tot ‘algemeen nut’ te onderwijzen 
zodat iedereen er voordeel van heeft.175 De leraren moeten zich voortdurend 
bewust zijn dat zij in de schola Dei niet méér zijn dan instrumenten waardoor 
God het Woord tot het volk wil brengen: ‘Dit is de enige en gepaste manier 
om in de kerk Gods te onderwijzen, dat hij die voor anderen tot leraar is 
aangesteld, zelf het oor neigt om te leren voordat hij de mond opent om te 
spreken. Zo geeft hij getrouw door wat hij van de Heere heeft ontvangen. En 
voorwaar, de wijsheid wordt niet geboren in het verstand van de mens, maar 
moet van de hemel verwacht worden. Daarom spreekt niemand voorzichtig 
en kundig tot stichting van de kerk, die zich niet eerst leergierig zal hebben 
betoond jegens God.’176 De wijze waarop Calvijn leraars en leerlingen in de 
school van God verbonden ziet, geeft aan dat hij de ‘theologische kennis’ in 
de onderwijzing van de Heilige Schrift vooral wil zien als bedoeld voor de 
hele kerk, en niet voor een bepaalde klasse van theologen alleen. 
 De docilitas, die zo onmisbaar is, blijkt uit een onvoorwaardelijke 
gerichtheid op Gods Woord. Calvijn vermaant zijn hoorders daarom om 
zich niet in beslag te laten nemen door verkeerde begeertes, als wij tenminste 
willen ‘vorderen in de school van God’. ‘Want waar komt het vandaan als 
het Woord van God ons niet smaakt of als het ons tot bitterheid prikkelt? 
Ja het is dat wij besmet zijn met een of andere begeerte, die ons oordeel 
volledig bederft. God wil dus dat wij tot hem naderen, gezuiverd van alle 
gebrek, en dat wij zo leerzaam zijn dat wij slechts dat willen horen wat Hij 
ons onderwijst, en wat Hij ons antwoordt.’177

 Kort samengevat is de school van God bepalend voor leven en wandel: 
‘Dan alleen zullen de mensen in de school van God vorderen, wanneer zij 
hun leven vorm geven naar zijn leer en hun voeten bereid houden om te 

175 ‘Nam quum toti ecclesiae praefectus esset magister et doctor, quidquid in schola Dei privatim 
didicerat, in communem usum aptare debuit, ut omnibus prodesset’ (CO XXXI, 386).

176 ‘Caeterum prophetae consilium fuit autoritatem et reverentiam suae doctrinae asserere, quia 
non futiliter garriat de suis commentis, sed tantum proferat quod didicit in schola Dei. Haec 
autem unica est probe docendi ratio in ecclesia Dei, ut qui aliis praefectus est magister, aurem ad 
discendum inclinet priusquam os aperiat ad loquendum, atque ita fideliter de manu in manum 
tradat quod a Domino accepit. Et certe sapientia non nascitur in hominis ingenio, sed e coelo 
petenda est: ideoque nemo prudenter et scite in aedificationem ecclesiae unquam loquetur, nisi 
qui Deo se prius docilem praebuerit’ (CO XXXI, 483).

177 ‘Summa est, si cupimus proficere in schola Dei, cavendum esse ne mentes nostrae occupatae 
sint ullo perverso afectu. Unde enim fit ut verbum Dei nobis non sapiat, vel etiam ut nos ad 
amarulentiam provocet? nempe quia sumus infecti perversa aliqua cupiditate, quae iudicium 
nostrum prorsus corrumpit. Vult igitur Deus nos accedere puros omni vitio, et ita esse dociles ut 
quaeramus tantum audire quid doceat, quid respondeat nobis’ (CO XXXVIII, 453).
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wandelen, zodat ze volgen waarheen Hij hen ook zelf roept.’178 Vandaar dat 
‘herders’ in hun onderwijs de hoorders ook niet bezig moeten houden met 
‘frivole kwesties’, als we begeren dat de gelovigen ‘in de school van God nuttig 
vooruitgang zullen boeken’. Hun lectio mag niet vaag zijn of op een dwaalweg 
brengen, zegt Calvijn naar aanleiding van Handelingen 20:21.179 De school 
van God wordt ook realiteit waar Christus zijn schapen leidt, zodat ze zijn 
stem horen en hun oren voor de stem van anderen gesloten houden.180

 Het is dus onze roeping om tot de school van God te komen. ‘Want God 
heeft zo’n kracht en werkzaamheid in zijn Woord gegeven, niet alleen om 
ons te onderwijzen, opdat wij zullen weten wat goed is en voorzichtige raad 
krijgen, maar ook dat wij vastheid in ons hebben om ons te ontwikkelen 
zoals het hoort, zodat wij alle boosheid weerstaan en alle moeilijkheden 
en belemmeringen waarmee de duivel ons prikkelt, overwinnen. Kortom, 
opdat wij tot dat doeleinde zullen komen, dat wij God volgen zoals Hij ons 
beveelt en dat we bereid zijn om naar God te luisteren en dat we vragen 
om het onderwijs van zijn Woord te mogen ontvangen.’181 In de school van 
God wordt ook de ‘ware volmaaktheid van de christenen geleerd, die daarin 
bestaat dat ze waarlijk broeders zijn en zich zoveel mogelijk inzetten voor de 
naasten.’182 
 Het concept van de school van God geeft voor Calvijn dus een bijzonder 

178 ‘Tunc ergo vere proficiunt homines in schola Dei, ubi vitam suam formant ad doctrinam eius et 
pedes paratos habent ad ambulandum, ut sequantur quocunque ipse vocat’ (CO XLIII, 343).

179 ‘Unde etiam colligimus, ubi vera ecclesiae aedificatio proprie consistat, cuius incumbit cura et 
onus pastoribus, et quorsum applicare deceat nostrum omne studium, si cupimus utiliter in schola 
Dei proficere. Iam diximus profanari Dei verbum, dum eius lectores se in frivolis quaestionibus 
occupant. Verum ut non sit vaga et erratica eius lectio, tenendus est hic duplex scopus, quem 
nobis apostolus praefigit’ (CO XLVIII, 462).

180 ‘… et supra omnem humanae mentis perspicaciam longe excellit eorum ignorantia, quae in Dei 
schola non discuntur. Itaque non minus a suis ovibus exigit Christus, ut voci suae auscultent, 
quam ut alienorum vocibus aures habeant obstructas (CO VIII, 264). 

181 ‘... qu’il nous faut venir à, l’eschole de Dieu. Car il a donne ceste vertu et efficace à sa parolle, non 
seulement de nous instruire, afin que nous cognoissions ce qui sera bon, que nous ayons prudence 
et advis: mais que nous ayons une fermeté en nous, pour nous employer comme il appartient, 
que nous resistions au mal, que nous surmontions toutes les difficultez, tous les empeschemens 
que le diable nous suscitera. Bref, afin que nous venions à bout, pour suyvre tout ce que Dieu 
nous commande: que nous soyons prests d’escouter Dieu, et que nous demandions de recevoir 
instruction de sa parolle’ (uit een preek over Deuteronomium 3, CO XXVI, 96).

182 ‘Mais quoy qu’il en soit, advisons que nous aurons mal profité en l’eschole de Dieu, si nous 
gardons seulement nos mains de mal faire, et que nos coeurs cependant ne soyent point reformez. 
Maintenant donc pour monstrer quelle est la vraye perfection des Chrestiens, il ne faut pas 
seulement qu’ils s’abstiennent d’avoir quelque malvueillance secrette en leur cíoeur: mais qu’ils 
soyent vrayement freres, pour s’employer envers leurs prochains, tant qu’il leur sera possible’ (CO 
XXVI, 333; zevende preek over Deuteronomium). 
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gewicht aan alle mogelijke middelen waardoor het Woord van God kan 
worden onderwezen aan eenieder die geroepen is om tijdens de preek of bij 
een bijbelcollege zich te laten onderrichten tot de ware vroomheid. Allen die 
bij dat onderwijs betrokken zijn als leraren dienen zich daar voortdurend van 
bewust te zijn. Het maakt tevens duidelijk vanuit welke attitude Calvijn zelf 
zijn praelectiones heeft gehouden, als we lezen wat hij opmerkt naar aanleiding 
van Paulus’ instructie van Timótheüs, in een preek over 1 Timótheüs 4:12-18. 
Daarin benadrukt hij dat de leraren ook zelf voortdurend leerlingen dienen te 
blijven van de wet en de profeten, het Woord van God. Alleen dan heeft het 
nut om de kerk te onderwijzen. Daarom moet een leraar ook goed voorzien 
worden van alle middelen die hem bekwaam maken tot zijn taak. Als ze zelf 
‘goed geprofiteerd hebben op de school van God’, hebben ze verstand van de 
Heilige Schrift en zijn ze betrouwbare uitleggers. Heel anders zijn die leraren 
die ‘heen en weer zwerven’ met hun subtiele en scherpzinnige onderwijs, 
wat toch niets anders is dan ‘ijdelheid’. De bedoeling van alle onderwijs is 
dat mensen tot God worden geleid en hem als hun doel voor ogen stellen. 
Leraren en leerlingen moeten onthouden dat ze beiden discipelen blijven van 
het Woord van God. Dat is de wezenlijke instructie van Calvijn ten aanzien 
van het onderricht in de Heilige Schrift op kansel en katheder.183

 Interessant is in dit verband ook wat David Steinmetz laat zien in een 
beschouwing over de ‘scholastieke Calvijn’.184 Hij wijst erop dat de kerk voor 

183 ‘Car à quel propos sainct Paul eust-il commandé à Timothee d’estre attentif à lire la Loy et les 
Prophetes, sinon que cela fust utile et propre pour enseigner toute l’Eglise? C’est donc de là 
qu’il nous faut auiourd’huy puiser la doctrine, et faire que les saincts tesmoignages de Dieu 
auiourd’huy ayent leur vigueur et authorité en despit de ces chiens mastins qui abbayent ainsi. Or 
au reste, notons bien qu’un ministre de la parole sera muni de tout ce qu’il luy faut, et equippé 
(comme on dit) quand il sera exercé en l’Escriture saincte. Il est vray que nous ne pouvons avoir 
trop d’aides quand il est question de servir à Dieu: mais tant y a que le tout se doit ici rapporter, 
c’est que nous soyons sages, d’autant que nous avons profité en l’eschole de Dieu. Cela donc 
est la suffisance, voire la perfection des ministres de la parole de Dieu, c’est qu’ils ayent bonne 
intelligence de l’Escriture saincte, et qu’ils en soyent fideles expositeurs: quand ils auront cela, 
ils ont tout: mais s’ils extravaguent de costé et d’autre, il n’y a plus que vanité, comme nous le 
voyons en ceux qui appetent d’estre bien prisez comme gens subtils et aigus. Il est vray qu’ils 
auront beaucoup de pompes, et on leur applaudira: mais cependant il n y a rien de ferme, ne qui 
edifié ceux qui les oyent. D’autant plus donc nous faut-il bien retenir ce passage: car en lisant la 
parole de Dieu nous serons suffisamment munis de ce qu’il nous faut pour edifier l’Eglise comme 
il appartient. Et au reste, retenons aussi que ceux qui nous oyent, doyvent tendre à ce but, c’est 
que par ce moyen ils soyent amenez à Dieu, et qu’ils cognoissent ce qui est contenu en sa parole, 
qu’ils y soyent confermez de iour en iour. Car il ne faut point qu’on viene chercher des curiositez 
frivoles et inutiles, mais que les fideles be contentent d’estre amenez à Dieu, tellement que celuy 
qui parle, et ceux qui escoutent (comme i’ay dit) demeurent au rang des disciples. Voilà donc ce 
que nous avons à retenir’ (CO LIII, 413). 

184 David C. Steinmetz, ‘The Scholastic Calvin’, in: Protestant Scholasticism, ed. Carl R. Trueman and 
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Calvijn zowel moeder als school was. Scholastieke theologie – daarbij gaat 
het niet zozeer om een kwalificatie van een bepaalde theologische inhoud – is 
eenvoudig de theologie die bij de school past. De school wordt dan de gehele 
gemeente, waarin niet alleen de geestelijken, maar alle gelovigen systematisch 
onderwezen dienen te worden in het Woord Gods.185 
 De middeleeuwse school was geen publieke school, die toegankelijk 
was voor leken. Het was, zegt Steinmetz, niet eens een school voor alle 
geestelijken, maar een elite-instelling, die bedoeld was om het leiderschap 
van de kerk toe te rusten. Theologie was eigenlijk helemaal niet centraal 
aanwezig in de parochie.186 Een selecte groep geestelijken hield zich 
bezig met godgeleerdheid in de eigenlijke zin van het woord. De leken 
hoorden preken over een beperkte keuze uit de Bijbel, terwijl de geleerde 
geestelijken de Schrift hoofdstuk voor hoofdstuk bestudeerden.187 Calvijn 
wist uiteraard wel dat het ideaal om alle gelovigen tot zulke theologen te 
maken, niet echt haalbaar was, maar vond het in principe wel zaak dat alle 
gemeenteleden zoveel mogelijk de gehele Schrift zouden leren kennen. De 
kerk was de school, niet alleen voor de elite, maar voor het gewone volk. 
Dat besef gaf de reformatorische kansels en katheders een zo wijd en breed 

R.S. Clark (Carlisle 1999) 16-30.
185 Zie voor het beeld van de kerk als mater en schola ook de studie van Reinhold Hedtke, Erziehung 

durch die Kirche bei Calvin (Heidelberg 1969) vooral 137-159: ‘Das Bild der Kirche als einer 
schola, von den Christen als discipuli und den Pastores als den doctores erfreut sich bei Calvin 
auszerordentlicher Beliebtheit. Er weist ebenfalls auf den Lehr-und Erziehungsauftrag der Kirche 
hin, der sich – hier durchbricht Calvin das Bild von der Schule! – auch auf das ganze Leben 
des Christen erstreckt, weil die infirmitas es nicht erlaubt, dasz wir aus der Schule entlassen 
werden, ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens gewesen sind’ (142). Hedtke ziet de oorsprong 
van Calvijns visie op het belang van het onderwijs, waarbij de kerk een sleutelpositie inneemt 
tot aan de vorming van de universiteiten toe, voornamelijk in de invloed van het humanisme, 
de Devotio moderna en Augustinus. Het originele van Calvijn is dat hij de ‘mozaïeksteentjes’ die 
hij in de vorige drie invloedssferen vond in zijn theologie en in bijzonder wat de opbouw van de 
kerk dient, ingevoegd en dienstbaar heeft gemaakt: ‘Er hat die Einzelteile, deren fremde Herkunft 
bei näherem Zusehen durchaus noch erkennbar ist, in einem anderen Funktionszusammenhang 
gestellt, und ihnen damit eine neue und andersartige Wertigkeit gegeben’ (150). Het gaat in de 
christelijke kerk en in de samenleving om levenslang leren: ‘Mit Lehre und Lehren sind für Calvin 
erzieherische Intentionen und Masznahmen untrennbar verbunden. Sie zielen jedoch keineswegs 
nur auf Kinder und Jugendliche, sondern bewuszt und in ohne Zweifel gleicher Intensität auf die 
erwachsenen Glieder der Gemeinde. Die Erziehung der Kirche gilt der ganzen Gemeinde, Jungen 
und Alten, Theologen und Nichttheologen’ (150).

186 ‘The local parish was less an assembly room for the theological education of the laity than a sacred 
space for the celebration of religious mysteries. On the parish level the church was a mother, but 
in a very restricted sense a school’ (Steinmetz, ‘Scholastic’, 28). 

187 ‘Unlike preachers who limited themselves to the pericopal lesson of the day, university lecturers 
discussed entire books of the Bible, examining both the Latin text and the patristic glosses which 
formed the indispensable context of proper exegesis’ (Steinmetz, ‘Scholastic’, 29). 
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mogelijk perspectief voor geloofseducatie. Wat voor de prediking gold, had 
uiteraard ook betrekking op de meer schoolse bijbellezingen. Steinmetz 
concludeert dat er in Calvijns conceptie van theologie sprake was van een 
‘democratisering’ en expansie van het scholastieke ideaal. Hij vat zijn betoog 
als volgt samen: ‘The kind of thorough exegesis that had been limited in 
medieval scholasticism to a clerical elite was now ofered on a somewhat 
more elementary level by Calvin to all the faithful. The Calvinist ideal was 
to place a learned glossator in every pulpit. The local parish became less a 
sacred space for the celebration of religious mysteries than an assembly room 
for the theological education of the laity. Historians should not be surprised 
that the pastor in Reformed churches was often known as a teaching elder. 
Teaching became a central function of the parish minister in a church that 
was both mother and school.’188 
 Er zijn ongetwijfeld nog andere voorbeelden te vinden van deze zogenaam-
de ‘democratiserende tendens’ van bijbelwetenschap bij het aanbreken van de 
nieuwe tijd. Wij noemen er twee. Harbison maakt attent op John Colet, de 
deken van de Saint Paul’s Church in Londen. Colet maakte aan het einde van 
de vijftiende eeuw een reis van enkele jaren naar Frankrijk en in het bijzonder 
naar Italië.189 Tijdens die reis maakte hij uitgebreid kennis met de ‘revival of 
learning’.190 In zijn enthousiasme over de nieuwe inzichten die het humanisme 
voor de studie van de Bijbel met zich meebracht, hield hij na zijn terugkeer 
in 1496 een serie openbare lezingen over de brieven van Paulus, waarvoor de 
gehele geleerde gemeenschap, zowel doctores als studenten, uitliep om hem 
te horen. Colet was op dat moment nog niet bevoegd om als doctor ecclesiae 
te doceren, maar dat weerhield hem niet om op onconventionele wijze in het 
openbaar een vernieuwde uitleg van de Schrift te laten horen, die vooral op 
het vlak van de communicatie (retorica) verrassend was. In zijn bijbellezingen 
brak er iets door, naar buiten toe, wat gekarakteriseerd is als ‘something new 
and creative in the history of Christian scholarship’.191 Al sprak Colet in de 
eerste plaats tot een geleerd gehoor, in principe oversteeg hij in zijn lezingen 
de grenzen waarbinnen de uitleg van de Schriften vóór zijn tijd gebonden was. 
 Susi Hausamann laat zien dat de jonge Bullinger in Kappel, in 1523, ook 
al lectiones publicae hield.192 Hij was aan de kloosterschool verbonden, waarin 

188 Steinmetz, ‘Scholastic’, 30.
189 E. Harris Harbison, The Christian Scholar in the Age of Reformation (Grand Rapids 1956). 
190 De uitdrukking is van Harbison. 
191 Harbison, 62.
192 Susi Hausamann, Römerbriefauslegung zwischen Humanismus und Reformation (Stuttgart 

1970).

__________________________________________



83De Praelectiones binnen het geheel van Calvijns uitleg van de Heilige Schrift

hij elke dag ’s ochtends een uur college gaf, dat bijgewoond werd door een 
divers gehoor. Het waren niet alleen de leerlingen van de Latijnse school en 
de kloosterlingen, die zich lieten onderwijzen, ook andere belangstellenden 
waren welkom om zich te laten onderrichten in de kennis van de Heilige 
Schrift. Hausamann merkt hierbij op dat deze activiteit van Bullinger reeds 
plaatsvond twee jaren voordat de Züricher ‘Prophezei’ gestalte kreeg, een 
gemeenschappelijke gelegenheid van bijbelstudie van geestelijken, studenten 
en leken.193 Deze lectiones publicae, die de beslotenheid van het klooster 
te buiten gingen, hebben grote betekenis gehad voor de reformatorische 
omwentelingen in Kappel.194 
 Deze voorbeelden laten zien hoe de openbare verspreiding van de nieuwe 
inzichten ten aanzien van de uitleg van de Heilige Schrift, zowel methodisch 
als inhoudelijk, een belangrijke bijdrage heeft geboden bij de doorbraak 
van de reformatie. Als de Schrift de enige bron en norm binnen kerk en 
samenleving moest zijn, en niet alleen maar bestemd was voor de geestelijke 
elite, dan was het begrijpelijk dat de reformatoren alle mogelijke middelen 
hebben gebruikt om het gezag van het Woord te laten gelden. Al waren de 
voorlezingen van Calvijn, gezien de veronderstelde (talen)kennis, bestemd 
voor een hoger niveau dan dat van het ‘gewone volk’, toch dienden ze een 
veel bredere doelgroep dan alleen de studenten in de theologie. Ze voorzagen 
allen die zich op welk terrein ook maar – van kerk, maatschappij en politiek – 
tot reformatie geroepen zagen van de nodige gezagvolle instructie, die bij het 
wegvallen van het kerkelijk leergezag van Rome meer dan welkom was.195 

193 Hausamann, 14.
194 Zie Heinrich Karpp, Schrift, Geist und Wort Gottes (Darmstadt 1992), over de popularisering 

van bijbelstudie: ‘Auch an anderen Orten gewährte man den Laien Anteil an der neuen biblischen 
Bildung. Wenn Bullinger im Kloster Kappel seinen Schülern neutestamentliche Schriften auslegte, 
so kamen dazu auszer dem Abt und den Mönchen auch Zuhörer aus der Umgegend, und in Basel 
besuchten viele Bürger Ökolampads biblische Vorlesungen an der Universität. Keszlers Bibelstun den 
in St. Gallen waren ganz auf Laien abgestellt, und er lebte selbst, obwohl er in Wittenberg Theologie 
studiert hatte, als Sattler, nicht als Priester. Die Bibel, die durch ihre sprachlichen und gedanklichen 
Schwierigkeiten Theologen und Laien sehr wohl trennen vermochte, verband in solchen Reformen 
beide eng miteinander’ (184).

195 Zie ook de samenvattende conclusie ten aanzien van de reformatorische Schriftuitleg van 
Heinrich Karpp in: ‘Die Funktion der Bibel in der Kirche’ (TRE VI, 72): ‘Die Reformation 
bracht dem schon vom Humanismus belebten Bibelstudium einen unerhörten Aufschwung. Wie 
nach Luthers Vorbild die Theologen vornehmlich Exegeten wurden, so ihre Studenten nicht 
Priester, sondern Lehrer des Evangeliums. Die Schriftauslegung schlosz den dogmatischen und 
ethischen Unterricht ein; die Kanonistik entfiel. In Zürich verband die (nach I Kor. 14 frei 
gebildete) Prophezei wissenschaftliche Exegese (zunächst des Alten Testaments) mit Übersetzung 
und Predigtanleitung. Freier biblischer Unterricht regte auch viele Laien zum Bibelstudium an. 
Die religiöse und theologische Erneuerung vollzog sich weithin als Schriftauslegung.’
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III.

MELANCHTHONS HISTORISCH-
APOCALYPTISCHE UITLEG

VAN DANIËL

III.1 De geschiedenis van de Daniëlcommentaar

De geschiedenis van Melanchthons uitleg van het boek Daniël heeft een 
merkwaardig verloop gehad.196 Pas in 1543 werd zijn commentaar op Daniël 
uitgegeven, nadat er in 1529 al eens een voorwoord was gepubliceerd, dat 
echter niet gevolgd werd door een boek. Wat de oorzaak was van de publicatie 
van deze praefatio sine libro197 is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk 
heeft het te maken gehad met de teleurstellende afloop van de Rijksdag in 
Speyer, die niet leidde tot de zo hoognodige eenheid van de christelijke kerk 
in Europa. Melanchthon was daarbij aanwezig, en had zijn uitleg van het 
boek Daniël als een soort vorstenspiegel willen opdragen aan de stadhouder 
van keizer Karel V, Ferdinand van Hongarije. Zijn bedoeling was om de 
christelijke partijen tot eenheid op te roepen met het oog op de dreiging van 
de Turken. Daarbij zag hij in de boodschap van de profeet Daniël duidelijke 
richtlijnen voor het verstaan van zijn eigen tijd.
 De grote aandacht voor geschiedbeschouwing in profetisch-apocalyptisch 

196 Zie Hans Volz, ‘Beiträge zu Melanchthons und Calvins Auslegung des Propheten Daniel’, in: 
ZKG 67 (1955/56) 93-118, en M.A. van den Berg, ‘De troost der profetie, Luthers voorrede 
van de profeet Daniël’, in: TR 33 (1990) 28-44, vooral 32-35. Recent verscheen er een artikel 
van Heinz Scheible, ‘Melanchthons Verständnis des Danielsbuch’, in: Die Geschichte der Daniel-
Auslegung in Judentum, Christentum und Islam, hrsg.v. Katharina Bracht und David S. du Toit 
(Berlin 2007) 293-321. Zie over Melanchthons uitleg van Daniël ook W. Balke, ‘Calvijn en de 
vier koninkrijken in de profetie van Daniël’, in: Calvijn en de Bijbel (Kampen 2003) 175-210, 
vooral 175-183. 

197 Zo noemde Johannes Cochlaüs (1497-1552), humanist en theoloog en een van de felste 
tegenstanders van Luther en Melanchthon, deze uitgave in spottende zin, zie Volz, ‘Beiträge’, 
102 n. 31, die verder veronderstelt dat de praefatio niet door Melanchthon zelf, maar door zijn 
uitgever is gepubliceerd als een eerste katern van het boek dat Melanchthon op dat moment 
niet verder uitgegeven wilde zien. De beslissing om de uitleg van Daniël niet in het geheel te 
publiceren zou dan op het laatste moment genomen zijn, toen de eerste katern al gedrukt was, die 
door de uitgever eigenmachtig in de handel werd gebracht om de reeds gemaakte kosten enigszins 
te dekken.
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licht zal er bij Melanchthon de oorzaak van zijn geweest dat de inhoud van 
de profetie van Daniël op zijn belangstelling kon rekenen. Daarin kon hij 
immers de voorzeggingen vinden van de twee machten die de eindtijd zouden 
beheersen, het pausdom en de Turken. Toen in 1529 de hooggespannen 
verwachtingen niet uitkwamen, heeft Melanchthon het kennelijk veiliger 
geacht om zijn uitleg, mede gezien de politieke lading die deze had, nog voor 
zich te houden.198 
 Overigens is Melanchthon wel voortdurend met de verklarende uitleg 
van Daniël bezig gebleven. Van augustus 1533 tot januari 1534 heeft hij 
als een soort extra bij zijn reguliere collegetaak voorlezingen gegeven over 
het boek Daniël, die overigens niet bewaard zijn gebleven.199 In 1538 geeft 
Melanchthon zijn leerling en vriend Veit Dietrich uitvoerig raad inzake de 
uitleg van Daniël 7: 11 en 12. Dietrich had hem naar zijn mening gevraagd 
omdat hij vragen had naar aanleiding van de uitleg van Andreas Osiander. 
Melanchthon pleit ervoor om geen onnodige strijd te voeren over de uitleg 
van Daniël.200

 Pas in 1543 deed zich een passende gelegenheid voor om zijn uitleg alsnog te 
publiceren. Opnieuw was er sprake van ernstige zorg vanwege de grote Turkse 
dreiging. De politicus tot wie hij zich nu richtte – als een nieuwjaarsgroet 
gedateerd op 1 januari 1543 – was hertog Moritz von Sachsen. Deze zou 
enkele jaren later een cruciale rol spelen in de Schmalkaldische oorlog door 
tegenover de lutherse vorsten van Duitsland de kant van de keizer te kiezen. 
Kennelijk acht Melanchthon een adequaat inzicht in de profetie van Daniël 
van belang met het oog op het juiste verstaan van wat hij in de politiek van 
zijn dagen zag gebeuren, terwijl diens profetie tevens relevante informatie 
bevatte over de dingen die in de eindtijd nog geschieden moesten.201

198 Scheible veronderstelt dat het niet verschijnen van Melanchthons commentaar, direct na 1529, 
mede te maken heeft gehad met de uitgave van Luthers vertaling van het boek Daniël, die, met 
een uitgebreide voorrede die het karakter had van een commentaar, en in 1530 werd gepubliceerd. 
Ook Luther meende dat het, gezien het dreigende gevaar van de Turken, nodig was om de 
vertaling van Daniël voorrang te geven. Jeremia en Ezechiël werden even in de wachtkamer gezet 
omdat Daniël pro solatio istius ultimi temporis het meest actueel werd geacht. Waarschijnlijk was 
Melanchthon zo betrokken geweest bij het ontstaan van Luthers voorrede, dat hij de publicatie 
van een eigen commentaar op dat moment niet opportuun achtte. Scheible, ‘Melanchthons 
Verständnis’, 297.

199 Scheible, ‘Melanchthons Verständnis’, wijst op de aantekeningen van een student, 297.
200 Scheible, ‘Melanchthons Verständnis’, 297,298.
201 Het is plausibel om te veronderstellen dat Melanchthon zijn visie op de betekenis van het boek 

Daniël heeft gedeeld met Luther. Van Luther is bekend dat hij zijn aanvankelijk gereserveerde 
houding ten aanzien van de apocalyptische uitleg van Daniël en van de Openbaring van Johannes 
rond 1530 heeft laten varen. Hij zag deze boeken voortaan niet alleen als een voorbeeld van 
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Scheible wijst echter op het opvallende feit dat Melanchthons opdracht 
aan Moritz geen verwijzingen bevat naar de concrete historische situatie. 
Hoewel de hertog net was teruggekeerd van een veldtocht tegen de Turken, 
rept Melanchthon met geen woord over het gevaar vanuit het oosten. 
Te midden van alle onrust der tijden meent hij dat er voor de kerk ook 
momenten zijn waarop zij in rustig vertrouwen naar Gods bijstand mag 
uitzien. Het beeld van de ‘ijsvogel’ (pinguïn), die volgens antieke voorstelling 
op stormvrije winterdagen zijn eieren uitbroedt, past hij toe op zijn eigen 
tijd. Het zijn ‘ijsvogeldagen’ voor de kerk, waarin men rustig Gods Woord 
kan onderzoeken en de geschiedenis mag bestuderen in het vertrouwen dat 
God haar tot een goed einde zal brengen. Zijn opdracht aan de hertog is 
aldus meer een inleiding voor de lezer dan een eerbetoon aan deze vorst, die 
overigens niet zo’n goede verhouding had met Melanchthons landsheer in 
Wittenberg, Johann Friedrich.202

 Hier mag niet onvermeld blijven dat Calvijn grote waardering had voor 
Melanchthons uitleg van het boek Daniël. Hij had kennelijk al eens over de 
aanstaande publicatie van Melanchthons commentaar gecommuniceerd. 
Calvijn vond dat de publicatie veel te lang uitbleef en vroeg zich af hoelang 
het nog zou duren, omdat hij het nauwelijks kon ‘verdragen nog langer 
van de vrucht van de lezing van dit boek verstoken te moeten blijven’.203 
Mogelijk wijst dit erop dat beide hervormers in voorgaande jaren, toen ze 
de gelegenheid hadden om elkaar tijdens de godsdienstgesprekken van 
1539-1541 persoonlijk te ontmoeten, uitvoerig over de betekenis van 
Daniëls boodschap hebben gesproken in het licht van de actualiteit van 
kerk en politiek.204 Toen Calvijn het boek eindelijk ontvangen had, liet hij 
Melanchthon per kerende post weten dat hij in lange tijd geen boek had 
gelezen dat hem meer bevallen was dan deze commentaar op Daniël.205 
 In 1555 werd Melanchthons verklaring van Daniël in het Frans vertaald 
en samen met Luthers uitgebreide inleiding op de vertaling van deze profeet 

volharding uit het verleden waardoor de kerk in zijn dagen bemoedigd zou kunnen worden in 
zware tijden van vervolging, maar ook als een concrete voorzegging van de eindtijd, die hij in zijn 
dagen aangebroken zag. Wellicht was deze ontwikkeling bij Luther een gevolg van de invloed van 
Melanchthons visie op profetie en geschiedenis, zie Van den Berg, ‘De troost der profetie’, 32,33. 

202 Scheible, ‘Melanchthons Verständnis’, 299-301.
203 ‘Miror quid sit causae cur tamdiu Danbielem tuum domi suppressum teneas. Neque enim me 

lectionis eius fructu privari aequo animo patior’ (CO XI, 516). 
204 Zie over de relatie van Calvijn en Melanchthon: M.A. van den Berg ‘Calvijn en Melanchthon, een 

beproefde vriendschap’, in: TR 41 (1998) 78-102.
205 ‘Tuos in Daniel commentarios legi. Testor hoc tibi, nullo me huius aetatis scripto hactenus ita 

fuisse delectatum’ (CO XI, 698).
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uitgegeven in Genève.206 Het bijzondere is dat de uitgever een korte bijdrage 
van Calvijn heeft toegevoegd. Deze beslaat slechts een enkele bladzijde en 
is getiteld: Argument du livre des revelations du Prophete Daniel faict par M. 
Calvin. Daarin wijst Calvijn op een dubbel nut van het boek Daniël. Enerzijds 
geeft Daniël als geschiedenis weer wat hij heeft gezien en erva ren, anderzijds 
oefent hij zijn ambt van profeet uit. Het tweede, profetische deel is niet alleen 
het belangrijk ste vanwege het onderwerp, maar bevestigt tevens dat het alleen 
de Heilige Geest kan zijn die hier spreekt. Het onderwerp is de troost die aan 
Gods kinderen gegeven wordt met het oog op de toekomstige verdrukkingen. 
Het ‘poinct souverain’ is dat de komst van Chris tus erin wordt aangekondigd. 
Verder is er een trefende bevesti ging van het feit dat de Geest de auteur is 
van de profetie van Daniël, want hoewel hij schreef over gebeurtenissen van 
tweehonderd jaar na zijn dood, komen de profetieën nauwkeurig overeen met 
wat heidense, historische bronnen weergeven.
 In 1552 had Calvijn al een serie preken over Daniël gehouden en in de 
periode 1559/1560 zou hij zijn 66 colleges aan dit bijbelboek wijden. Zowel 
zijn brieven van 1543 als zijn bemoeienis om twaalf jaar later in Genève een 
Franse vertaling van de Daniëluitleg uit het lutherse kamp te promoten, wijzen 
erop dat Melanchthons uitleg van het boek Daniël een belangrijke bijdrage 
is geweest aan Calvijns eigen conceptie van deze profeet. Ook op grond van 
directe verwijzingen naar Melanchthon tijdens zijn colleges is het duidelijk 
dat Calvijn zijn commentaar heeft gebruikt bij de voorbereiding van zijn eigen 
voorlezingen. Er is dus alle aanleiding om Calvijns uitleg op centrale punten 
te vergelijken met die van Melanchthon. Daarom volgt hier een typering van 
Melanchthons methode van bijbeluitleg en een overzicht van de inhoud van 
zijn Daniëlcommentaar.

III.2 Melanchthons exegetische methode

Aan Melanchthons exegetische activiteiten is in het onderzoek tot voor 
kort minder aandacht besteed dan aan de andere aspecten van zijn werk.207 

206 De titel is: Commentaire de //PHILIPPE MELAN//cton, sur le liure des reulations// DV PROPHETE 
DANIEL.// Item les explicati ons de Martin Luther sur // le mesme Prophete, adioutées a la fin.// Le tout 
nouuellement traduict pour la consolation des fideles en ces// derniers temps.// Dit boek is in Marburg 
voorhanden, Westdeutsche Bibliothek (Bo 4648), Volz, ‘Melanch thons Verständnis’, 116 n. 10.

207 De volgende studies geven een overzicht van de exegese en hermeneutiek van Melanchthon: 
Beate Stierle, ‘Schriftauslegung der Reformationszeit’, in: Verkündigung und Forschung 16 (1971) 
55-88, zie voor Melanchthon: 76-79, geeft een kort overzicht van de literatuur en discussie. W. 
de Greef, ‘Philipp Melanchthon’, in: ‘De Ware Uitleg’, 160-175, geeft een recenter overzicht van 
Melanchthons exegetische werken en methode. Een goed algemeen overzicht van Melanchthons 
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Melanchthon was van origine geen theoloog in de formele en officiële betekenis 
van het woord. Hij kwam naar Wittenberg als professor in het Grieks, en was 
verbonden aan de faculteit van de Artes. In die positie bleef hij actief, ondanks 
het feit dat hij in de praktijk wel degelijk volop bij het theologisch onderwijs 
betrokken werd. Als humanist is hij zijn liefde voor de Griekse klassieken altijd 
trouw gebleven. Als Baccalaureus Biblicus – de minimale academische graad in 
de godgeleerdheid die hij in 1519 verwierf en die bevoegdheid gaf tot doceren 
van de Heilige Schrift – kreeg hij in Wittenberg de gelegenheid om ook 
bijbelcolleges te geven. Daarvan heeft hij rijkelijk gebruikgemaakt.
 Melanchthon heeft nooit naar een hogere academische graad gestreefd. 
Hij heeft het doctoraat in de theologie niet begeerd. In eigen oog bleef hij een 
‘lekentheoloog’, al werd hij in de praktijk naast Luther toch een van de leidende 
theologen van de lutherse reformatie. Er was voor hem een bijzondere regeling 
getrofen dat hij in beide faculteiten, die van de vrije kunsten en de theologie, 
gerechtigd was te doceren. Overigens hield Melanchthon zich voordat hij zijn 

hermeneutische methode vinden we ook in J.R. Schneider, ‘Philipp Melanchthon (1497-1560)’, 
in: Donald K. McKim (ed.), Historical Handbook of Major Biblical Interpreters (Leicester 1998) 
225-231 en in Henning Graf Reventlow, ‘Die Theologie nach der Schrift gliedern: Philipp 
Melanchthon’, in: Epochen der Bibelauslegung III. Renaissance Reformation Humanismus, edd. 
(München 1997) 90-97. Timothy J. Wengert, ‘The Biblical Commentaries of Philip Melanchthon’, 
in: Philip Melanchthon (1497-1560) and the Commentary (Sheffield 1997) 106-148, biedt een 
compleet en uitgebreid overzicht van Melanchthons exegetische werken. Over de bijbeluitleg uit 
Melanchthons vroege periode: Peter F. Barton, ‘Die exegetische Arbeit des jungen Melanchthon 
1518/19 bis 1528/29. Probleme und Ansätze’, in: ARG 54 (1963) 52-89 en Lowell C. Green, ‘Die 
exegetischen Vorlesungen des jungen Melanchthon und ihre Chronologie’, in: KD 3 (1957), 140-
149. Over de uitleg van het Oude Testament, zie Hansjörg Sick, Melanchthon als Ausleger des Alten 
Testaments (Tübingen 1959) die de theologische vooronderstellingen (lutherse rechtvaardigingsleer) 
en humanistische methode (rethoriek en dialectiek ten dienste van de uitleg) van Melanchthons 
hermeneutiek uitwerkt. Over de hermeneutische methode zijn de volgende studies van belang: 
(over de loci-methode) Paul Joachimsen, ‘Loci communes. Eine Untersuchung zur Geistesgeschichte 
de Humanismus und der Reformation’, in Luj 8 (1926) 27-97; Wilhelm Maurer, ‘Melanchthons 
Loci Communes von 1521 als wissenschaftliche Programschrift’, in Luj 27 (1960) 1-50; Q. Breen, 
‘The Terms “Loci communes” and “Loci” in Melanchthon’, in N.P. Rose (ed.) Christianity and 
Humanism: Studies in the History of Ideas (Grand Rapids 1968) 93-105; R. Kolb, ‘Teaching the 
Text: The Commonplace Method in Sixteenth Century Lutheran Biblical Commentary’, in: BHR 
49 (1987) 571-585; zie ook overige studies wat exegese betreft: R. Kolb, ‘Melanchthon’s Influence 
on the Exegesis of his Students: The Case of Romans 9’, in: Philip Melanchthon and the Commenta ry 
(Sheffield 1997) 194-215; Richard A. Muller, ‘Scimus enim quod lex spiritualis est’: Melanchthon 
and Calvin on the Interpretation of Romans 7.14-23’, in: Philip Melanchthon and the Commenta-
ry (Sheffield 1997) 216-237; R. Schäfer, ‘Melanchthon’s Hermeneutik im Römerbrief von 1532’, 
in: ZThK 60 (1963) 216-235; John R. Schneider, ‘The Hermeneutics of Commentary: Origins of 
Melanchthon’s Integration of Dialectic into Rhetoric’, in: Philip Melanchthon and the Commentary 
(Sheffield 1997) 20-47; Martin Leiner, ‘Die Anfänge der protestantischen Hermeneutik bei Philipp 
Melanchthon’, in: ZThK 94 (1997) 468-487. 
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officiële bevoegdheid verkreeg al bezig met het onderricht van de Bijbel via privé-
colleges die hij voor de studenten in zijn eigen huis hield.208 Het resultaat van zijn 
exegetische werkzaamheid is een veelheid van verklaringen van bijbelboeken, 
zowel van het Oude als het Nieuwe Testament. Zijn schriftwerk is van grote 
betekenis geweest voor de voortgang van de lutherse reformatie.209 De uitgaven 
van zijn exegetische colleges waren soms niet te danken aan zijn eigen initiatief, 
als eerder aan dat van anderen die de grote waarde van de inhoud zodanig 
onderkenden, dat ze tot clandestiene uitgaven overgingen. Ook Luther liet 
zonder zijn toestemming te vragen nogal eens wat van Melanchthon drukken, 
en stelde hem zo voor een voldongen feit.
 Met de gangbare mening dat Melanchthons commentaren, hoe waardevol 
ook, toch niet echt veel bijzonders te bieden hadden, omdat ze zich niet echt 
onderscheidden van die van zijn tijdgenoten, is Robert Stupperich het oneens. 
Dit oordeel is vooral gebaseerd op het feit dat Melanchthons filologische 
prestaties niet direct op de voorgrond traden bij zijn uitleg. Al zag Melanchthon 
de filologische arbeid niet direct als zijn hoofdtaak, er is te weinig onderzoek 
gedaan om de conclusie te rechtvaardigen dat zijn bijdrage in dezen betrekkelijk 
onbetekenend zou zijn geweest.210

III.2.1 Humanisme en reformatie
In de persoon van Melanchthon waren de invloeden van humanisme en 
reformatie op een bijzondere wijze met elkaar verbonden. Als leerling van 
Agricola en Erasmus kwam hij naar Wittenberg, waar hij diep onder de indruk 
raakte van de reformatorische ontdekking van Luther. In recente studies is de 
zogenaamde ‘conversionistische’ visie op Melanchthons samengaan met Luther 
onder kritiek gesteld.211 Deze opvatting, die lange tijd gangbaar is geweest, 
houdt in dat Melanchthon door zijn ‘bekering’ tot Luthers reformatorische 
inzichten radicaal brak met zijn katholieke en humanistische verleden. Dankzij 
Heiko A. Obermans baanbrekende inzichten is duidelijk geworden dat er 
aanzienlijk meer continuïteit was ten aanzien van de theologische vernieuwing 
van de late middeleeuwen, de via moderna, dan eerder aangenomen.212 Het doet 

208 Reventlow, 91-93.
209 Zie de opsomming van Wengert, ‘The Biblical Commentaries of Philip Melanchthon’, die de 

conclusie trekt: ‘Few can match his output in either scope or popularity. None can match his clarity of 
style or simplicity of method. Per haps that is his lasting legacy to those who follow after him’ (148).

210 Robert Stupperich, ‘Melanchthons Proverbien-Kommentare’, in: Der Kommentar in der 
Renaissance (Bonn 1975) 21-34, zie vooral 21,22.

211 Deze term komen we tegen bij Schneider, ‘Hermeneutics’, 23.
212 H.A. Oberman, Werden und Wertung der Reformation: Vom Wegestreit zum Glaubenskampf 

(Tübingen 1977).
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aan Melanchthons toewijding aan de zaak en de leer van Luther niets af als er 
gesteld wordt dat hij niet met opofering van, maar integendeel juist met inzet 
van alles wat hij als jonge humanist reeds aan inzichten verworven had, op een 
bijzondere wijze vruchtbaar werd voor de voortgang van de reformatie.213 In het 
bijzonder heeft hij zijn humanistische geleerdheid aangewend voor de uitleg 
van de Heilige Schrift. Peter F. Barton noemt Melanchthons keus voor Luthers 
reformatie een ‘Markstein in der Geschichte der evangelischen Exegese, ja der 
christlichen Schriftauslegung überhaupt’.214 
 Melanchthons invloed op het terrein van de exegese van de Heilige Schrift 
was in eerste instantie van indirecte aard, in die zin dat zijn komst in Wittenberg 
een stimulans betekende om ervoor te zorgen dat de goede bronnen beschikbaar 
kwamen. Voordat er een exegese mogelijk was, die recht deed aan het belang 
van de tekst, moesten er goede instrumenten zijn. De Griekse en Hebreeuwse 
tekstedities en de grondige studie van de talen waren onmisbare voorwaarden 
voor een verantwoorde exegese.215 Melanchthons interesse voor geografie en 
vooral voor geschiedenis werd tevens vruchtbaar gemaakt voor het verstaan van 
de Schriften.216 Ook de beschouwingen die Melanchthon gaf over het trivium 
van grammatica, retorica en dialectica kunnen als dienstverlening aan de studie 
van de Bijbel worden beschouwd.217 
 Het lijkt overdreven en enigszins aanvechtbaar om met Quirinus Breen te 
stellen dat zonder Melanchthon Luthers reformatie mogelijk ‘gedegenereerd’ 

213 Schneider, ‘Hermeneutics’: ‘We now know that his pre-Wittenberg formation was a powerfully 
creative and fruitful force in his coming to Luther’s cause and in his tireless work “beside Luther” 
(…) This requires that, as Protestants, we give much more credit than we have in the past to 
“Catholic humanism” for its role in spawning and nourishing “Protestant Lutheranism”. It also 
requires that we give credit to Philip Melanchthon for his role as the first to integrate ideas and 
traditions and express them in Protestant terms’ (24). 

214 Barton, ‘Die exegetische Arbeit’, 52. Barton brengt het ook als volgt onder woorden: ‘Die in 
dieser einen Person des zu Luthers Schüler und Lehere werdenden blutjungen Humanisten bald 
zur unlösbaren Einheit gewordene Verzahnung humanistischer Anliegen und humanistische 
Methode mit einer zutiefst erfaszten reformatorischen Einsicht in die Dialektiek von Gesetz und 
Evangelium hat nicht nur die gesamte reformatorische Exegese des 16. Jahrhunderts bein fluszt, 
sondern auch die protestantische Schriftauslegung der Folgezeit lang anhaltende und nie ganz 
abgeklungene Nachwir kungen ausgeübt’ (52/53).

215 Barton vertelt dat Melanchthon, eenmaal aangekomen in Wittenberg, eerst aan het werk moest 
om een goede grondtekst beschikbaar te krijgen, die hij bij zijn exegetische werk gebruiken kon. 
Daarbij was het probleem zelfs dat er in heel Wittenberg nergens drukletters voorhanden waren 
om in het Grieks te drukken, ‘Die exegetische Arbeit’, 53.

216 Wengert, ‘Biblical’, 110-112.
217 Wengert geeft weer wat Melanchthon hierover schreef in zijn commentaar op de Kolossensen: 

‘One could not understand the Scripture without a firm grounding in grammar, rhetoric and 
dialectic. Many arguments in the church today, he added, arose from ignorance of these matters 
and resulted in the deaf speaking to the deaf (‘Biblical’, 107).
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zou zijn tot een ‘cult of unlettered bibliolatry’.218 Een dergelijke opmerking 
hecht te veel gewicht aan Melanchthon en is een onderschatting van Luthers 
liefde voor grondige geleerdheid.219 Maar er is wel degelijk reden om het 
grote belang van Melanchthons humanistische geleerdheid ten dienste van 
de exegese te onderstrepen. Daarbij kan zijn niet-theologische scholing 
– hij was niet door een scholastiek verleden belast – min of meer als een 
pré worden gezien, zoals Karpp het samenvattend verwoordt: ‘Mit seiner 
humanistischen, auf Grammatik der klassischen Sprachen und besonders auf 
Rhetorik gerichteten Wissenschaft konnte er besser als die Scholastiker mit 
ihrer zergliedernden Methode die biblischen Gedankengänge nachzeichnen, 
die seines Erachtens in ihrer Einfachheit nach dem Willen des Geistes 
Gottes von allen Frommen verstanden werden sollen und mit dessen Hilfe 
verstanden werden können.’220

 Melanchthon was als leraar van de bonae litterae vooral een Schrifttheoloog. 
Dat betekende dat hij de regels van de klassieke retoriek en dialectiek niet 
alleen liet gelden voor de geschriften uit de klassieke oudheid, maar ook 
wilde benutten voor de bijbelse hermeneutiek. Voor Melanchthons besef 
was deze interpretatie van de Heilige Schrift geen van buiten opgelegde zaak, 

218 ‘Had Luther stood alone, his movement might have degenerated into a cult of unlettered 
bibliolatry. Melanchthon, however, put the classics into the German school system. If one of 
the true functions of the higher learning is to preserve knowledgde, modern culture owes much 
to Melanchthon’, Q. Breen, ‘The twofold Truth Theory in Melanchthon’, in: Christianity and 
Humanism. Studies in the History of Ideas (Grand Rapids 1968) 69-105,86.

219 Martin Brecht karakteriseert Luther als een vertegenwoordiger van wat hij het ‘Erfurter 
Humanismus’ noemt. Tijdens de klassieke filosofiestudie kwam hij in aanraking met het 
humanisme, dat invloed op hem gekregen heeft, hoewel het nominalisme in het denken nog 
overheersend bleef. ‘Der Theologe und Bibelausleger Luther hat manche seiner Wurzeln auch 
im Humanismus seiner Studienzeit; später erhielt er weitere Impulse aus dieser Richtung. Das 
Angebot des Humanismus hat er freilich auf eigene Weise verwendet. Letzte Autoritäten wurden 
ihm die klassischen Autoren nie. Auch sein religiöser Weg erscheint kaum durch Humanismus 
beëinfluszt’ (Martin Luther, Sein Weg zur Reformation 1483-1521 (Stuttgart 1981) 48-53,52). 
Ook Luther was dus een humanist, zeker waar het ging om de studie van de talen van de Heilige 
Schrift, al was er zeker verschil met Erasmus, en in zekere zin ook met Melanchthon. Siegfried 
Raeder wijst in zijn ‘Luther als Ausleger und Übersetzer der Heiligen Schrift’, in: Leben und Werk 
Martin Luthers von 1526 bis 1546 (Göttingen 1983) 253-278, op de eigen wijze waarop Luther 
het humanisme heeft gewaardeerd en de inzichten daarvan kritisch verwerkt. Hij deelde met het 
humanisme de afwijzing van de scholastieke ‘Sophistik’ en de eis van een intensieve bestudering 
van de Bijbel vanuit de grondtalen. De klassieke oudheid kon voor hem echter geen wezenlijke 
bijdrage leveren tot het verstaan van de boodschap. Niet de philosophia christiana (Erasmus) van 
het Nieuwe Testament of de geheime leer van de Kabbala (Reuchlin) van het Oude Testament 
waren de wijsheid die humanisten in de Heilige Schrift konden vinden volgens hun nieuw 
gevonden principia, maar de heilsleer van wet en evangelie (Raeder, 254,255). 

220 Heinrich Karpp, Schrift, Geist und Wort Gottes, 157.

__________________________________________



93Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël

die haar ten diepste wezensvreemd was. Integendeel, hij ging ervan uit dat 
de schrijvers van de Bijbel zelf zich ook volgens de regels van de retoriek 
hadden uitgedrukt. De eenheid van de Schrift, en vooral haar praktische 
gerichtheid op geloof en leven, werden, zo meende hij, op deze wijze veel beter 
verstaan dan in de scholastische benadering. De scholastiek plukt, volgens 
Melanchthon in zijn uitleg van Paulus’ Brief aan de Romeinen, enkele zinnen 
uit hun verband, en isoleert ze, en is daarom niet in staat de zin der Schriften 
te verstaan. Daartegenover plaatst Melanchthon de simplex sententia van de 
apostel als maatgevend voor de uitleg. Hij wil de series disputationis kortweg 
duidelijk maken.221 Omdat Melanchthon ervan overtuigd is dat ook Paulus 
zijn Brief aan de Romeinen naar de regels van de retoriek heeft gedisponeerd 
(dispositio), vindt hij dat hij alleen met behulp van dezelfde regels de verklaring 
kan geven.222 

III.2.2 Retoriek en dialectiek
Van groot belang om een goed beeld van Melanchthons hermeneutiek te 
krijgen zijn diens gedachten over de plaats en betekenis van de retorica223 en de 
dialectiek voor de uitleg van de Bijbel. Het bij de verklaring voor Melanchthon 
zo wezenlijke begrip van de locus (topos), vooral bekend vanuit zijn Loci 
Communes, stamt regelrecht uit het stelsel van begrippen, die bij bovengenoemde 
‘kunsten’ gangbaar zijn. Breen maakt ons erop attent hoezeer de waardering van 
retorica en dialectiek onder de renaissancehumanisten onderwerp van discussie 
was.224 Melanchthon heeft zich in een fictieve, ‘postume’ correspondentie 
met Giovanni Pico Della Mirandola (1463-1494) aan de zijde van Ermelao 
Barbaro (1454-1495) geschaard, in een hartelijke verdediging (zeventig jaar na 
de brievenstrijd tussen beide renaissancehumanisten) van de betekenis van de 
retorica, die door Pico Della Mirandola in een filosofisch waardeoordeel niet 
hoger werd geschat dan het praktiseren van bedrog.225 De kunst der retorica is 

221 ‘Ego igitur in hac epistola totius seriem disputationis breviter ostendi’ (CR I, 1044).
222 Zie Schäfer, ‘Hermeneutik’, 218,219.
223 Zie voor een beschouwing over en de editie en vertaling van Melanchthons geschrift over de 

retoriek: Joachim Knape, Philipp Melanchthons >Rhetorik< (Tübingen 1993).
224 Quirinus Breen, ‘Three Renaissance Humanists on the Relation of Philosophy and Rhetoric’, in: 

Christianity and Humanism, 1-68.
225 Hij vergelijkt de taak van de orator en de wijsgeer en stelt dat er geen groter conflict is dan tussen 

beiden: ‘Nam quod aliud Rhetoris officium quam mentiri, decipere, circumvenire, praestigiari? 
Est enim vestrum, ut dicitis, posse pro arbitrio in candida nigrum vertere, in nigra candidum, 
posse quaecunque vultis tollere, abiicere, amplificare, extenuare dicendo’ (CR IX, 680). In de 
opvatting die hij van retoriek heeft, is de wijsheid ver van de welsprekendheid verwijderd: ‘Est 
elegans res, fatemur hoc, facundia plena illecebrae, et voluptatis; sed Philosophis nec decora nec 
grata’ (CR IX, 680).
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naar het oordeel van laatstgenoemde in de kern beschouwd slechts de vleiende 
tong, maar ware wijsheid is het hart. Heel ‘welsprekend’ uitgedrukt: ‘We kunnen 
leven zonder een tong, hoewel niet makkelijk; maar we kunnen absoluut niet 
leven zonder hart.’226 
 In dit spraakmakende renaissancegeding, neemt Melanchthon van ganser 
harte de uitdaging aan om een lans te breken voor de waarde van de retorica. 
In het licht van het naar zijn mening onvruchtbare speculatieve denken van de 
scholastici neemt Melanchthon het op voor de vruchtbare, praktische wijsheid, 
waar het in de retoriek om gaat, en die een waarheid verwoordt en beoogt waar 
mensen echt wat aan hebben! Hij hekelt de scholastici als ‘barbaren’, die wel naar 
wijsheid kunnen zoeken, maar die niet op een welsprekende wijze over kunnen 
dragen. De welsprekendheid is er niet voor de aardigheid, als men dat soms 
mocht denken. Melanchthon roept als meest welsprekende theologen Paulus, 
Basilius en Hieronymus tot zijn getuigen. Maar het grootste bezwaar – en dat 
is het diepste motief voor Melanchthons vurigheid in deze discussie – is daar 
waar deze discussie ook de waarheid van de Heilige Schrift raakt. De scholastici 
verduisteren de helderheid van het spreken van de Schrift zelf !227 Melanchthon 
spaart deze ‘dialectici’ zonder retoriek niet. Hij houdt met kracht overeind dat 
welsprekendheid nodig is voor het verhelderen van belangrijke onderwerpen. 
Hij vergelijkt de theoloog Scotus met de exegeet Hieronymus, een vergelijking 
die ten gunste van de laatste uitvalt. Hieronymus heeft met zijn welsprekendheid 
de Heilige Schriften verhelderd en met zorg vele leerstellingen uitgelegd. Scotus 
heeft volgens Melanchthon echter helemaal geen dogma’s verduidelijkt, maar 
alleen maar onzinnige discussies in de kerk ingevoerd.228 
 Deze hartstochtelijke verdediging van de retorica, die uiteindelijk de 
overhand moest hebben op de scholastieke dialectiek, stamt uit de laatste 
fase van Melanchthons leven (zijn brief is van 1558) en bewijst hoezeer deze 

226 ‘Vivere sine lingua possumus, forte non commodo, sed sine corde nullo modo possumus’ (CR IX, 
686).

227 ‘Verum longe dissimilis est oratio in tuis Barbaris, qui plane novum sermonis genus condiderunt. 
Prophetae in sua lingua non loquuntur vitiose, et voluerunt intelligi, quidam etiam satis ornati 
sunt. Davidis enim carmen ut in ista lingua vere Atticum est. Apostoli verbis bonis utuntur. Paulus 
vero etiam adhibet in disputando artem, et quaedam ornamenta. Deinde cur divinitus additum 
est Evangelio donum linguarum, si Eloquentia inutilis est ad res sacras et magnas exponendas? 
Quid enim aliud est donum linguarum quam Eloquentia, hoc est, facultas plane et copiose res 
obscuras explicandi?’ (CR IX, 697)

228 ‘Verum hoc defendo, Eloquentiam ad res magnas patefaciendas necessarium esse. Deinde cur 
non opponis Scoto Theologum aliquem, videlicet Hieronymum? Uter de Ecclesia melius meritus 
videtur? Istene cuius Eloquentia lumen attulit sacris libris, pleraque dogmata diligenter explicavit? 
An vero Scotus, qui, cum nullum dogma illustravit, nugacissimas disputationes in Ecclesiam 
invexit?’ (CR IX, 698,699)
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thematiek hem levenslang heeft beziggehouden,229 hoe het rechte verstaan en 
praktische vertolken van de Heilige Schrift, ook in de filosofische discussie, 
zijn hart had. Zijn toon is geen eloquente ‘Spielerei’ als hij aan het einde zijn 
vernietigend oordeel over de ‘filosofen’ geeft. Ze hebben in de kerk zoveel 
goddeloze, schadelijke meningen verspreid. Maar wat zijn ze ongeschikt om de 
profeten en Paulus uit te leggen! De dialectici zijn zo eenkennig bezig, dat ze 
nooit begrepen hebben wat David of Paulus eigenlijk bedoeld heeft. Omdat 
ze volgens Melanchthon het Woord niet kunnen goed kunnen uitleggen, 
ontwerpen ze maar een ‘nieuwe theologie’.230

 Het is duidelijk hoezeer Melanchthon belang heeft gehecht aan een juiste 
visie op de verhouding van dialectiek en retorica. ‘In brief, as a humanist 
Melanchthon viewed rhetoric as a kind of practical philosophy, not as mere 
speech making. Going back to the ancients, humanists discovered a new world 
of enlightened public discourse wherein truth (res) took shape as word (verbum) 
and thus became a power for good (virtus) in all things. The unity of substance 
and style, res et verbum, was the root of all that was right and true.’231 
 Drijfveer van zijn fervente pleidooi was de overtuiging dat het in de discussie 
over retoriek niet om een academische kwestie ging, die alleen betrekking had 
op een discussie van humanisten onder elkaar. Er was een voortdurende relatie 
met de relevantie voor de ware uitleg van de Heilige Schrift in heel de kerk. Een 
van Melanchthons meest opmerkelijke aspecten is dat hij zijn theorie over het 
verklaren van teksten direct toepaste op de Heilige Schrift.
 Reeds voordat hij naar Wittenberg kwam, was hij al overtuigd dat de 
Schriften werkelijk retorische teksten waren. Hij gebruikte de retorica dus niet 
alleen, zoals de meeste uitleggers, als onderwijsmethode. Hij geloofde dat de 
bijbelschrijvers zelf heel bewust hadden geschreven volgens de vastgestelde 
regels van de retorica. De Schrift zelf was heilige retoriek. De auteurs hadden de 
hoofdonderwerpen geselecteerd (inventio), de loci communes, die gerangschikt 
werden (dispositio) op de daarvoor gebruikelijke manier, en ze boden dus 

229 Zijn pleidooi voor het belang van de retorica loopt als een rode draad vanaf het begin door zijn 
wetenschappelijke ontwikkelingsgang heen. Al heel vroeg, reeds in 1504, kon hij bekend zijn met 
wat zijn oud-oom Reuchlin over de ars praedicandi schreef. In publicaties en colleges bleef de 
retorica een prominente plaats houden in Melanchthons leerstof, Knape, Rhetorik, 23.

230 ‘Multas sparserunt in Ecclesia impias et perniciosas opiniones. Quam sunt inepti cum 
interpretantur Prophetas et Paulum? Qua in re inprimis ridiculum est homines Dialecticos, quique 
in una illa arte consenuissent, nusquam videre, id quod erat Dialectici, quid proponat David aut 
Paulus, quae sint initia argumentorum, quis exitus. Tales interpretes in sacris literis vere sunt ðνοι 
εν μΰρωϊ, ut vulgo dicunt. Itaque cum sermonem non assequerentur, novam quandam Theologiam 
architectati sunt’ (CR IX, 701). 

231 J.R. Schneider, ‘Philipp Melanchthon’, 227.
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argumenten in de technische, retorische zin om hun punten te bevestigen. In die 
zin was de Schrift een bibliotheek van geheiligde loci communes, die voorgesteld 
werden in de helderste en meest overtuigende en inspirerende zin als mogelijk 
was voor mensen.232 
 In de uitleg gaat het er volgens Melanchthon dus vooral om dat de exegeet 
de gedachtegang van de tekst zelf op het spoor komt. Scheible noemt dit inzicht 
‘ein wichtiger Schritt bei der Exegese und ein Gewinn für die Zukunft’. Het is 
de ‘humanistich-reformatorische Beitrag zur Auslegekunst’ dat de exegeet niet 
– zoals in de methode van de viervoudige schriftzin gebeurde233 – zijn eigen 
gedachten aan de tekst opdringt, maar zich concentreert op wat de tekst zelf 
zeggen wil.234 Het is de overtuiging dat de Schrift voor zichzelf spreekt, die 
bepalend is voor de exegese. 

III.2.3 De loci-methode
In 1521 verscheen Melanchthons magnum opus, de Loci Communes theologicae. 
Dit boek wordt doorgaans beschouwd als de eerste protestantse dogmatiek. 
Toch is het als zodanig geen systematisch handboek van geloofswaarheden, 
maar in directe zin een exegetisch boek, waarin de hoofdzaken van Paulus’ 
Brief aan de Romeinen – tevens de kardinale punten van het reformatorische 
geloof – uiteen worden gezet: wet en evangelie, zonde en genade. Dit zijn geen 
begrippen die van buiten af aan de Schrift worden opgedrongen, maar – naar 
Melanchthons heilige overtuiging dat de Schrift van Godswege wezenlijk 
retorisch moet worden verstaan – de kernzaken die aan het getuigenis van de 
Schrift zelf alleen te ontlenen zijn.
 Daarbij moet worden opgemerkt dat Melanchthon de Schrift niet leest als 
een samenstel van waarheden, zoals de latere orthodoxie steeds meer ging doen, 
maar als één samenhangend geheel van het spreken Gods. In het aanwenden 
van de loci-methode bij de verklaring van de Bijbel maakt Melanchthon gebruik 
van retorische regels, die in de dialectiek en retoriek gangbaar waren. Het begrip 
locus (topos) is afkomstig uit de klassieke wereld en speelt een belangrijke rol in 
de dialectiek van Aristoteles en de retoriek van Cicero, met dien verstande dat 
de loci bij Melanchthon meer in de zin van Cicero’s meest waarschijnlijke kennis 

232 Volgens Schneider, ‘Philipp Melanchthon’, 228.
233 De viervoudige schriftzin is kort verwoord in een Latijns rijmpje: ‘Littera gesta docet, quid credas 

allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia.’ Hiermee werd aangegeven dat de bijbeltekst 
meerdere betekenissen bevat dan op het eerste gezicht lijkt op te maken. Zie W. Otten, ‘De 
positie van de Bijbel in de Middeleeuwen’, in: Internationaal Commentaar op de Bijbel 1 (Kampen 
2001) 116,117; Henri de Lubac, S.J., ‘Spiritual Understanding’, in: The Theo logical Interpre tation 
of Scripture (Oxford 1997) 3-25.

234 Scheible, ‘Melanchthons Verständnis’, 303.
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van de retorica moeten worden verstaan dan van Aristoteles’ gezichtspunten 
ten dienste van de dialectische inventio.235 Melanchthon geeft als definitie 
voor wat hij met de locus bedoelt het volgende: ‘Een locus dialecticus is een 
sedes argumenti, ofwel een wijsvinger die aanwijst uit welke bron het argument 
gehaald moet worden waardoor een stelling in kwestie bevestigd moet worden. 
Als je de bevestiging zoekt van deze stelling: ‘Eer moet nagestreefd worden’, dan 
moet er een bron worden aangewezen waaruit deze stelling wordt opgediept.’236 
Door het gebruik van de loci wordt het duidelijk wat er in de tekst te vinden 
is en wordt de zin van de Schrift weergegeven. Dat is het immers waar het 
Melanchthon om te doen is, ‘Scripturae sententiam referre’.237

 De loci communes, vertaald door ‘gemeenplaatsen’, van een tekst zijn 
de richtinggevende begrippen, de grondnoties die nodig zijn om de 
hoofdargumenten te formuleren en de waarheden te presenteren, die op de 
handeling gericht zijn. De loci zijn hulpbegrippen om de Heilige Schrift te 
verstaan. Ze willen de onderzoekers van de Schrift zo dicht mogelijk bij de tekst 
houden, meer dan een commentaar zou doen, dat de neiging heeft om af te wijken 
van de gang van het Woord zelf.238 In de ontwikkeling van de loci communes 
wil Melanchthon ten diepste niet anders doen dan in uiterste dienstbaarheid 
het Woord aan het woord laten, niets meer, maar ook niets minder dan dat: 
‘His theological loci are intended to show the preacher the veins of Scripture 
which can be fruitfully worked for the rebuke of sinners and consolation of 
believers. The loci are also shot through with warning, comfort, and practical 

235 Breen vat het verschil aldus samen: ‘We can now sum up the argument by stating the diference 
between Aristotle’s topoi or loci and Cicero’s loci. To Aristotle they are merely points of view from 
which a probable proposition may be looked at. His aim is to make dialectics as responsible to truth 
as possible. He knew there had always been a relation of dialectics to rhetoric – that rhetoric dresses 
up dialectical propostitions for purposes of persuasion. Thus he wanted to make rhetoric more 
responsible to the truth; but he was aware that through rhetoric exactitude or precision cannot be 
attained in knowledge. The basic diference in Cicero is that he does not believe in any but probable 
statements. Therefore with him dialectics is everything as a means of discovering knowledge. The 
chief tool of dialectic as a finder of knowledge is the topic or locus. The loci are now no longer mere 
points of view. They are sedes argumentorum, i.e. the veins within a subject matter in which we dig for 
knowledge of it. They are the pits from which we pull up Learning. Bearing in mind that Cicero’s loci 
discover for us the only kind of knowledge that exists, it is understandable that he magnified the loci 
far beyond the bounds set by Aristotle’, Breen, ‘Loci Communes’, 97.

236 ‘Locus dialecticus est sedes argumenti, seu index monstrans ex quo fonte sumendum sit 
argumentum, quo confirmanda est propositio, de qua dubitas, ut, si huius propositionis 
confirmationem quaeras: Gloria est appetenda, fons aliquis monstrandus est, unde sumitur 
confirmatio’ (CR XIII, 659). 

237 Scheible, ‘Melanchthons Verständnis’, 306.
238 W. Maurer, ‘Melanchthons loci’. 
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admonition.’239 Deze methode van de loci communes als instrument voor de 
studie en presentatie van de tekst van de Bijbel is van grote invloed geweest op 
de exegese van tijdgenoten en de latere traditie.240 
 Richard A. Muller heeft de methode van Melanchthon vergeleken met 
die van Calvijn en daarbij significante verschillen opgemerkt. Hij gaat na hoe 
beiden de beweging van exegese naar theologie hebben gemaakt en merkt 
daarbij op dat Calvijn weliswaar ook theologische loci uit zijn commentaren 
haalde om ze vervolgens een plek te geven in zijn Institutie, als een set van 
theologische loci en disputaties, maar dat voor hem de loci niet zo dicht bij 
het hart van zijn methode lagen als voor Melanchthon. Ook verbond hij 
de Institutie niet zo nauw aan zijn commentaren als Melanchthon zijn Loci 
communes koppelde aan de zijne.241 Calvijn had grote bewondering voor 
Melanchthon vanwege diens uitzonderlijke leer alsmede zijn ijver en het 
gemak waarmee hij in alle disciplines zijn voorgangers overtrof. Melanchthon 
heeft volgens Calvijn meer licht gebracht in de uitleg van de Heilige Schrift,242 
maar hij acht zijn methode toch te summier, omdat hij aan veel dingen ‘die 
het gewone verstand enigszins kunnen vermoeien’ welbewust voorbijgaat.243

 Calvijn had dus kritiek op de beperking die Melanchthons loci-methode 
voor de exegese met zich meebracht. Met de Loci communes als zodanig had 
Calvijn geen problemen, integendeel, hij heeft haar bij Melanchthon hoog 
gewaardeerd. Maar bij Melanchthon maakten de loci – en niet meer dan deze 
alleen – als ‘leesvruchten’ van de retorisch verstane tekst uiteindelijk de gehele 
commentaar uit. Calvijn daarentegen zag de commentaar als het onderzoek 
van de tekst met uitsluiting van de loci, die hij apart bijeenbracht in een meer 
samenhangend systeem, parallel aan Melanchthons Loci communes. Vanuit 
het perspectief van de methode gezien waren Melanchthons commentaren 
de ‘renaissancekinderen van de middeleeuwse scholion, terwijl die van Calvijn 
renaissancekinderen zijn van de glosse’, zo luidt Mullers conclusie.244

 Voor Melanchthon werden bijbelcommentaren bepaald door een 

239 Breen, ‘Loci communes’, 104.
240 Zie R. Kolb, ‘Teaching the text’, die wijst op de praktische uitwerking in de lutherse traditie voor 

de wijze van exegese die Melanchthon ontwikkeld had. ‘Good interpretation had to lead to good 
teaching’ (585).

241 Muller, ‘Scimus enim’, 216.
242 ‘Philippus Melanchthon pro singulari doctrina et industria et dexteritate qua in omni 

disciplinarum genere pollet, prae iis qui ante ipsum in publicum prodierant, multum lucis intulit’ 
(CO X, 403,404).

243 ‘... in iis dum immoratur, multa consulto praeterit, quae vulgare ingenium fatigare nonnihil 
possint’ (CO X, 404).

244 Muller, ‘Scimus enim’, 220,221.
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gedetailleerde retorische analyse, meer dan eenvoudig door een ‘running 
encounter’ met de tekst. Calvijn zag echter de commentaar en het dogmatisch 
systeem als twee duidelijk onderscheiden genres: de commentaar volgde 
strikt de lijn van het argument van de tekst, terwijl het systeem de eigen 
catechetische orde aanhield. Calvijns reeks van dogmatische grondbegrippen 
werd daarom ook niet gedicteerd door de exegese van een enkel bijbelboek, 
maar kwam voort uit de overdenking van de bijbelse tekst als geheel in het 
licht van de traditionele categorieën van de kerk, aldus Muller.245 
 Ter afsluiting van deze bespreking van Melanchthons exegetische 
methode en een goede samenvatting van wat hierboven is weergegeven 
moge de conclusie van Martin Leiner dienen. Leiner stelt dat waar retorica 
bij Melanchthon uitleggingswetenschap is geworden, deze de grondlegger 
is geweest van de moderne hermeneutiek.246 Melanchthon was een centrale 
figuur in de overgangstijd waarin kerkelijk leergezag en de viervoudige 
schriftzin hun geldigheid verloren, en de uitleg niet meer het exclusieve 
privilege van theologen was, maar een taak voor alle gelovigen. Ten aanzien 
van de drie tendensen van democratisering, problematisering en methodische 
systematisering, waarmee Melanchthon te maken kreeg in zijn exegese, 
komt Leiner tot de volgende conclusie: ‘Von der Aufgabe, das göttliche 
Wort zu verstehen, aus wird jeweils das aus den Künsten übernommen, 
was hermeneutisch besonders bedeutsam ist. Die Grammatik verlangt eine 
Kenntnis der antiken Sprachen, ihrer Syntax und ihrer Wortbedeutungen. 
Die Dialektik wird umgebildet zu einer Lehre vom möglichen Fragen an 
die Texte. Die Loci communes sind Zusammenfassungen, die das Verstehen 
der Heiligen Schrift leiten. Aus der rhetorischen Tradition wird vor allem 
die Lehre von den Redeformen und von den afektiven Wirkungen der 
Rede übernommen. Die theologischen Inhalte der Reformation prägen 
Melanchthons Hermeneutik: Die ursprünglich dialektische Lehre von den 
Loci communes wird zum Mittel, um auszusagen, dasz die Schrift sui ipsius 
interpres ist. Die Afektenlehre veranschaulicht die Unfreiheit des Willens 
gegenüber Gottes Wort, und die Grammatik bedenkt das Verhältnis zwischen 
Selbsterschlieszung Gottes und den eigenen Bemühungen um verstehen.’247

245 Muller, ‘Scimus enim’, 222. Een recente studie van Riemer Faber, ‘The Humanism of 
Melanchthon and of Calvin’, in: Melanchthon und der Calvinismus, her. Günter Frank und 
Herman J. Selderhuis (Stuttgart 2005), 11-25, gaat naast alle overeenkomsten tussen beide door 
het humanisme gevormde reformatoren ook in op de verschillen van hun context en verwerking 
van het humanisme. 

246 Leiner, ‘Die Anfänge’, 475.
247 Leiner, ‘Die Anfänge’, 486.
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III.3 De inhoud van de Daniëlcommentaar

III.3.1 De vorm
Alvorens op de inhoud van In Danielem Prophetam Commentarius in te 
gaan, valt er nog het volgende op te merken over de vorm en de indeling 
van deze commentaar. Melanchthon begint met een Argumentum Libri 
Danielis waarin de betekenis van de inhoud schetsmatig uiteengezet wordt. 
Vervolgens wordt er bij de eerste zes hoofdstukken per hoofdstuk een aantal 
loci praecipue observandi gedefinieerd. Op een aantal van deze loci wordt 
vervolgens, eveneens per hoofdstuk, nader en uitgebreider commentaar 
gegeven. Soms geldt dat slechts een van de loci van uitgebreide verklaring 
wordt voorzien.248 Bij de hoofdstukken 5 tot en met 7 wordt het onderscheid 
tussen de samenvattende loci en de nadere verklaring niet langer gehanteerd. 
De exegetische opmerkingen worden in een aantal punten opgesomd, waarbij 
sommige zeer kort zijn en andere enkele kolommen beslaan. 
 Tussen hoofdstuk 6 en 7 ligt de overgang van het zogenaamde ‘historische’ 
naar het ‘profetische’ gedeelte van het boek Daniël. Melanchthon verlaat 
vanaf hoofdstuk 7 de methode van de loci en maakt verder gebruik van de 
enarratio, een meer doorlopend verslag van wat de inhoud te bieden heeft. 
Af en toe wordt het verhaal onderbroken door uitgebreide excursen over 
onderwerpen die hij naar aanleiding van de tekst een uitvoeriger behandeling 
waard acht. Een karakteristiek voorbeeld hiervan zijn de Antitheses over de 
ware kerk Gods, die hij in hoofdstuk 11 puntsgewijs uitwerkt.249

 Melanchthons commentaar is dus geen evenredige cursorische behandeling 
van de gehele tekst van het boek Daniël, waarbij naar verhouding aan alle 
hoofdstukken en verzen evenveel recht wordt gedaan. De uitwijdingen 
die af en toe gegeven worden over allerlei kwesties, lijken soms ingegeven 
te zijn door de persoonlijke interesses van Melanchthon en worden mede 
opgeroepen door de actualiteit van de vragen die hij met de uitleg van Daniël 
wilde beantwoorden. Hoofdstuk 11 krijgt onevenredig veel aandacht. 
Van de 157 kolommen die het gehele commentaar telt in de uitgave van 
het Corpus Reformatorum neemt hoofdstuk 11 er maar liefst 64 voor zijn 
rekening. Uiteraard is hoofdstuk 11, met zijn uitgebreide verhandeling over 
het historische relaas van de wereldgeschiedenis tussen de testamenten, voor 
Melanchthon van groot belang. Het feit echter dat hij veertig procent van 
zijn boek aan dit ene hoofdstuk wijdt, laat zien dat niet de lopende tekst 

248 Zoals bij hoofdstuk 2, zie CR XIII, 831-836.
249 CR XIII, 962-965; zie vervolg, III.3.3.
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van Daniël als zodanig de toon aangeeft bij zijn verklaring, maar het belang 
van de boodschap gerelateerd aan haar actuele relevantie. De uitleg van het 
profetische deel van Daniël krijgt verreweg de meeste aandacht. De eerste zes 
hoofdstukken nemen in het geheel van het commentaar niet meer dan 22 
procent van de ruimte in beslag, terwijl het tweede deel van het bijbelboek 
Daniël in werkelijkheid kleiner van omvang is dan het eerste. 

III.3.2 Overzicht van de inhoud: het Argumentum
In zijn Argumentum Libri Danielis begint Melanchthon met een opsomming 
van redenen waarom de boodschap van Daniël zo belangrijk is. De boodschap 
heeft een wereldwijde strekking, en laat zien dat God, ook door de tuchtigingen 
heen, zijn beloften gestand doet door de kerk in stand te houden.250 Verder 
zijn de getuigenissen aangaande de komende messias in de profetie van 
Daniël cruciaal. Daniël kondigt zijn geboorte en ook zijn lijden en sterven 
aan. De profeet is ook belangrijk als getuige van de wereldgeschiedenis, niet 
alleen ten aanzien van de periode tussen de testamenten, maar ook voor 
de tijd tot aan de jongste dag. Daniëls profetie heeft het karakter van een 
‘vorstenspiegel’. De grote conflicten van de eindtijd, die Melanchthon zich in 
zijn dagen zag voltrekken, zijn in dit bijbelboek als in geen ander te herkennen. 
Vooral de dreiging van de Turken blijkt in deze commentaar een bijzonder 
belangrijk thema te zijn. In zijn duiding van de eindtijd ziet Melanchthon de 
Turken en de paus samen als de twee gestalten van de antichrist. Duidelijk 
is dat de ervaring van de tijd, die Melanchthon zo diep doorleeft – dat de 
kerk een kleine en verdrukte kudde is – reeds door Daniël is voorzegd. Ook 
de verhouding met de joden en uiteraard de theologische themata van de 
lutherse reformatie, te weten wet en evangelie en de rechtvaardiging van 
de goddeloze, zijn in dit oudtestamentische bijbelboek naar zijn mening 
volop te vinden. In het Argumentum reikt Melanchthon de lezer van zijn 
commentaar hiermee de hoofdthema’s aan, waar zijn exegese van Daniël op 
ingaat. ‘Daniël bevat vele belangrijke en nuttige zaken, die de overweging 
van goede geesten waard zijn. Ons beperkte verstand kan die alle zeker niet 
uitwerken en verklaren.’251 
 In het hiernavolgende zullen de thema’s die Melanchthon in zijn inleiding 

250 ‘Primum cogitabis de universo opere. Testimonium est tota historia Danielis serva tae Ecclesiae et 
ornatae ingenti gloria, tum cum videtur pene extincta. Monet igitur et castigari Ecclesiam, et in cruce 
rursus eam instaurari. Testatur item Ecclesiam non humanis consiliis viribus, ordinationibus, sed 
singulari Dei opere inde usque ab initio defensam et propagatum esse’ (CR XIII, 823).

251 ‘Multas res magnas, utiles et dignas cogitatione bonarum mentium complexus est Daniel, quas 
evolvere et explicare omnes ingenii nostri angustia certe non potest’ (CR XIII, 823).
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noemt, gebruikt worden om de inhoud van zijn commentaar weer te geven.

III.3.3 God bewaart zijn kerk
Het eerste aandachtspunt dat Melanchthon in de profetie van Daniël 
onderstreept, is het wonder van de bewaring van Gods kerk. Daarbij wordt 
met nadruk gewezen op de kracht van de promissiones, die God vervult in de 
redding van de kerk enerzijds en de bestraffing van de goddelozen anderzijds.252 
Het is de tweede locus bij het relaas van hoofdstuk 1, die Melanchthon het 
meest uitvoerig belicht. 
 Alles wat God zijn volk in de ballingschap deed ondervinden, was ten 
diepste tot heil voor de kerk. God gebruikte de heidense koning Nebukadnezar 
als instrument, niet om zijn volk te verdelgen, maar om het te herstellen.253 
Melanchthon verwijst hierbij ook naar het getuigenis van de profeet Jeremia. 
God gebruikt zijn oordelen om tot bekering te brengen, en door zijn beloften 
wil Hij hoop geven op bevrijding door het oordeel heen. De gelovigen leren 
aldus zich in de verdrukkingen vast te houden aan Gods beloften. De kerk 
is in de wereld geen grote en machtige menigte, maar meestal een kleine 
verdrukte kudde, die nochtans door God wordt bewaard, ook al zijn de 
goddelozen en vijanden van God nog zo sterk.254

 Bij de uitleg van het tiende hoofdstuk wordt onderstreept dat Christus 
in de turbulentie van de wereldgeschiedenis zelf zijn kerk bewaart. Deze 
openbaring wordt aan Daniël gegeven op het moment dat koning Cyrus 
opdracht heeft gegeven om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. De bejaarde 
Daniël, hij was al 86 jaar oud volgens Melanchthon, was daar zeer verheugd 
over. Zijn vreugde sloeg echter weldra om in het tegendeel toen er na drie jaar 
een ‘allerdroevigste smart’ volgde, omdat door een ‘omkering van alle zaken’ 
aan het hof een andere politiek kwam te heersen die de onderdrukking van 
de vromen tot gevolg had. Het heidense bijgeloof herleefde en er werden 
goddeloze koningen aan het hof geroepen, die vijandig stonden tegenover 
de ware leer. Dit alles bezorgde Daniël een verdriet, dat geen mens kon 
beschrijven.255 Toch wordt juist in deze droefheid duidelijk dat Gods Zoon 

252 ‘Quod Deus mirabiliter praestat promissiones, et servat suam Ecclesiam, etiam cum punit impios’ 
(CR XIII, 827). 

253 ‘Finis victoriae debet esse non vastitas, sed constitutio melioris status. Ideo moderatione opus 
est, et saniores servandi sunt. Sicut Nabugdonosor servavit Ieremiam et regem, et maximam 
multitudinem populi’ (CR XIII, 829,830).

254 ‘Docet item Ecclesiam non esse maximam hominum multitudinem, imo saepe exiguum et 
miserum coetum esse oppressum servitute et aliis multis calamitatibus, saepe penes impios et 
hostes Dei esse omperia et opes’ (CR XIII, 825). 

255 ‘Sed vide, lector, imaginem Ecclesiae. Haec tanta gaudia post triennium sequitur tristissimus 
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voor zijn kerk zorgt, aldus Melanchthons uitleg. Men kan de bevrijding 
ten diepste niet van een heidense koning verwachten, maar alleen van God 
zelf. Ondanks alle droefheid zijn er ook goede dingen waarin men zich mag 
verblijden, zegt Melanchthon zonder overigens voorbeelden te noemen. Hier 
wordt een beeld van de kerk opgeroepen als een gemeenschap die God wil 
oefenen door verdrukkingen opdat door het geloof ook de uitkomsten van 
hem worden verwacht. En als Hij bevrijdt, dan zullen de uitkomsten nooit 
beantwoorden aan wat wij hadden verwacht.256

 De wondere bewaring en uitredding van Gods kerk worden duidelijk 
door het ingrijpen van de engel Michaël, die volgens Melanchthon de Zoon 
van God is, de Logos uit het Johannesevangelie. Hij is altijd de bevrijder van 
Gods volk geweest. Dat blijkt uit de geschiedenissen van het Oude Testament. 
Hij leidde zijn volk door de Rode Zee en door de woestijn, maar verdedigde 
het ook door middel van vrome regeerders, zoals Jozua, Gideon, Samuël, 
David, Elia en Elisa en anderen. Het is dus zeker dat de Zoon Gods zijn 
kerk altijd heeft beschermd tegen de woede van de duivel en diens ontelbare 
listen. ‘De hele wereldgeschiedenis laat zien welk een bittere vijand hij is van 
God en van het menselijk geslacht.’257 De hulp van Christus in de strijd is 
het belangrijkste en meest constante punt van hoofdstuk 10, niet alleen in 
de weergave van de geschiedenis van Israël, maar ook voor de actuele situatie 
van de kerk. Zoals in Daniëls dagen de duivelse machten zich tegen Gods 
volk keerden, zegt Melanchthon: ‘Zo prikkelen ze [de duivelse machten] nu 
de Turkse tiran opdat hij de naam van Christus totaal zal verdelgen, en ze 
vuren de pausen en koningen aan zodat ze de afgoden verdedigen en het licht 
van het evangelie uitdoven. En zoals toen de duivel verdeeldheid opriep in 
het Perzische rijk en de Babyloniërs en Assyriërs aanzette tot opstand, zo 
verwikkelt hij de huidige koningen met oorlogen in eigen huis, om opnieuw 
de verbreiding van het evangelie te verhinderen.’258 
 Hoe concreet Melanchthon geloofde in de bewaring van Christus’ kerk 

luctus. Discedit ex regno Cyrus, prohibetur novo edicto aedificatio templi. Aliquanto post ipse 
Cyrus interficitur. In aula fit rerum omnium conversio, excluduntur, urgentur odiis, opprimuntur 
impii, inimici verae doctrinae vocantur in aulam. Hic Daniel in quanto luctu fuerit, nemo satis 
explicare potest’ (CR XIII, 902). 

256 ‘Habes Ecclesiae imaginem, quam Deus vult et exerceri afflictionibus, et fide expectare liberationes. 
Et cum liberat, tamen eventus non respondent nostris coniecturis’ (CR XIII, 903).

257 ‘Universa mundi historia ostendit, quam sit acer hostis Dei et generis humani’ (CR XIII, 904). 
258 ‘Ita nunc irritant Turcicum tyrannum, ut nomen Christi funditus deleat, incendunt pontifices et 

reges, ut defendeant idola, extinguant lucem Evangelii. Et ut tunc diabolus regni Persici dissipationes 
efficiebat, impellebat Babylonois et Assyrios ad movendas seditiones, ita nunc domesticiis bellis 
implicat principes, ut etiam hac ratione impediat Evangelii propagationem’ (CR XIII, 905).
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door de bemiddeling van de engelen wordt duidelijk uit een uitvoerige 
anekdote, die hij kennelijk belangrijk genoeg vindt om zijn commentaar 
ervoor te onderbreken. Hij vertelt hoe zijn collega uit Basel, Simon Grynaeus, 
tijdens de rijksdag te Speyer in 1529 op wonderbaarlijke wijze door een engel 
werd gered. De bisschop van Wenen, Johann Faber, had hem op verraderlijke 
wijze geprobeerd in te palmen. Grynaeus vertelde tijdens de maaltijd aan zijn 
vriend Melanchthon over zijn contact met deze vertegenwoordiger van de 
tegenpartij, die een vriendschappelijk gesprek met hem wilde voeren. Op een 
gegeven moment werd Melanchthon van tafel geroepen. Hij kreeg van een 
onbekende, oude man te horen dat er weldra soldaten zouden komen om 
Grynaeus te arresteren, omdat Faber Grynaeus bij de koning had aangeklaagd. 
Geschrokken snelde hij terug naar de tafel. Hij waarschuwde zijn vriend om 
zo snel mogelijk de stad te verlaten. Nauwelijks was Grynaeus vertrokken of 
de soldaten kwamen binnen, maar konden hem niet meer arresteren. Voor 
Melanchthon was het zondermeer duidelijk dat de onbekende, oude man 
een engel moet zijn geweest, die Christus had gestuurd tot bewaring van zijn 
dienaar. 
 De praktische inzet van de uitleg is bepalend voor de les die Gods kerk 
wordt aanbevolen vanuit deze profetie: ‘We leren ons dus in de verdrukking 
te houden aan het geloof. We leren hulp in te roepen en te verwachten, ook 
als de uitkomsten niet passen bij onze voorstellingen. Wij verslappen niet, 
maar blijven ze verwachten zoals ze door Gods raad gestuurd worden. Zo 
staat geschreven: volhard in het gebed. Het gebed van de nederige wijkt niet 
af van God.’259

 Het doel dat Melanchthon met zijn verklaring beoogt, is de verheldering 
van de positie van de ware kerk op het toneel van de geschiedenis tot aan 
de jongste dag. Haar plaats in Gods geschiedenis en haar verhouding ten 
opzichte van de kerkelijke en wereldlijke overheden van de eeuw waarin 
Melanchthon leeft, worden duidelijk gemaakt met het oog op de volharding 
van de gelovigen in de laatste dagen. De gelovigen moeten weten wat het 
verschil is tussen de ware en de valse kerk.260

 Midden in de zeer uitgebreide verklaring van hoofdstuk 11, waarin de 
historische verhandeling over de koningen van Syrië en Egypte uiteindelijk 
overgaat naar de karakterisering van het rijk van de antichrist, onderbreekt 

259 ‘Discamus igitur et nos in afflictione retinere fidem, invocare et exspectare auxilium, etiamsi 
eventus non contingunt iuxta nostra imaginationes, nec languescamus, sed exspectemus eos, sicut 
Dei consilio gubernantur. Ideo scriptum est: In oratione instantes. Oratio humiliati non discedet 
a Deo’ (CR XIII, 829). 

260 ‘Necesse est enim pios certos esse, quae sit Dei Ecclesia’ (CR XIII, 962).
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Melanchthon zijn doorlopend betoog door een negental Antitheses over de 
‘ware kerk Gods’ te formuleren. Deze polemische ‘tegenstellingen’ vatten 
alles samen wat hij in deze profetie ten aanzien van de kerk gevonden heeft 
en aan zijn lezers wil doorgeven:

 I ‘De ware kerk van God is er van Adam af altijd al geweest. Zij roept 
de ene, eeuwige God aan als schepper van alle dingen, als Vader van de 
beloofde verlosser, die zich geopenbaard heeft in zijn Woord. God wil 
dat zij vertrouwt op het Woord en door zijn Heilige Geest geeft Hij 
haar het eeuwige leven. Het is verboden om hem anders te dienen dan 
naar zijn Woord. Zij die “dode mensen” (heiligen), of God afbeelden 
om aan te roepen doen dat op de wijze van de heidense ijver en strijden 
met dit eerste artikel van het evangelie. Dat is werkelijk van de duivel 
afkomstig die zijn best doet om de eer van God te bezoedelen en die 
de onvaste menselijke natuur wil misleiden.’261

 II De kerk van God heeft altijd anders over zonde en gerechtigheid 
geoordeeld dan de ‘menselijke filosofie’ (humana philosophia). De 
kerk heeft altijd erkend dat onze twijfel aangaande God en onze 
aangeboren weerspannigheid strijdig zijn met de wet van God. De 
doctores van de paus daarentegen ontkennen dit.

 III De kerk heeft altijd geoordeeld dat er zekerheid van vergeving is in de 
weg van bekering en geloof in de genadige beloften, en niet vanwege 
de vervulling van de wet. De pauselijke leraren beweren echter dat er 
altijd twijfel blijft bestaan, omdat men nooit weet of het berouw wel 
voldoende is.

 IV De ware kerk vertrouwt voor haar gerechtigheid niet op de genoeg-
doening aan de wet maar in geloof verwacht zij haar gerechtigheid 
van de middelaar. De doctores regni pontificii echter menen dat de 
mens God kan behagen door de werken van de wet. ‘In dit hele artikel 
transformeren de tegenstanders het evangelie in filosofie.’262 Zij die 
een andere gerechtigheid voorstaan dan die van het geloof ‘begraven 

261 ‘Vera Dei Ecclesia semper inde usque ab Adam invocavit, unum aeternum Deum, conditorem 
omnium rerum, patrem Redemptoris promissi, quis se patefecit in verbo suo, et iuxta hoc verbum 
invocari vult fiducia Redemptoris, et suo Spiritu sancto reddere lucem et vitam aeternam, sic 
invocantibus ipsum. Ac prohibuit aliter se coli, quam iuxta verbum suum, et fingi alios deos aut 
mediatores. Cum hoc primo articulo Evangelii manifeste pugnant hi ritus, invocare homines 
mortuos, alligare Deum aut illos mortuos ad certas statuas, aut ad ullam rem, ad quam se non 
alligavit Deus verbo suo. Haec sunt similia ethnici furoris, et vere a diabolo orta, qui studet 
gloriam Dei contumelia afficere, et illudere infirmae hominum naturae’ (CR XIII, 962).

262 ‘In hoc toto articulo transformant adversarii Evangelium in philosophiam’ (CR XIII, 963).
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Christus’ en verduisteren de belofte van het evangelie.
 V Over de kerkelijke boetedoening en de aflaten leren zij niets dan onzin.
 VI Op een afschuwelijke wijze ontheiligen ze de maaltijd des Heeren 

met vele dwalingen. De bekende punten van de transsubstantiatie, het 
verdienstelijke ofer van de Zoon van God door mensen gebracht, en 
het ex opere operato-karakter van het sacrament worden hier gehekeld. 

 VII Over de cultus zegt Melanchthon dat de ware kerk weet dat alleen 
Gods mandaat een wettige eredienst geeft, die hem behaagt. De wijze 
waarop de roomsen hun eredienst legitimeren, kan als excuus dienen 
voor de ‘monsterlijke vereringen’ van de heidenen. 

 VIII Ook het monnikendom en het celibaat komen ter sprake als wetten 
van mensen die ten onrechte de ware dienst van God in de weg zitten.

 IX De negende stelling gaat over de transformatie van de kerk in een 
wereldlijk rijk. Met het Griekse woord kakozèlia, de valse ijver van 
menselijke politieke machten, komen er vele dwalingen in de kerk.263 
Het is een afwijzing van de macht van de paus, die vreemd is aan het 
ambt zoals dat volgens het evangelie moet zijn. Met een ‘neroniaanse 
wreedheid’ vervolgen de machthebbers in de kerk diegenen die alleen 
maar willen leven bij de belijdenis van de ware leer. Zo worden ze in 
werkelijkheid leden van het rijk van de antichrist. 

Na deze opsomming vervolgt Melanchthon zijn uitleg over het rijk van de 
antichrist. Maar het is duidelijk dat zijn historisch en eschatologisch betoog 
als decor dient van en appel is voor de toerusting van de ware kerk in dagen 
van strijd en aanvechting. Heel het onderwijs over het rijk van Christus en de 
wereldmachten moet in dit licht worden geduid.

III.3.4 Getuigenis aangaande de messias en zijn rijk
De profeten van het Oude Verbond hebben de belofte van de messias mogen 
doorgeven. Het bijzondere van Daniël is dat hij degene is die de tijd heeft 
voorzegd dat de messias geboren zou worden, en die ook over het lijden en 
sterven van Christus heeft gesproken. 
 Het rijk van Christus is het hart van zijn profetie en alles wat er over de 
geschiedenis van de wereldrijken geschreven staat, is daaraan gerelateerd. 
Het belangrijkste gegeven van het tweede hoofdstuk is dat God zijn eeuwig 
koninkrijk openbaren zal, gesymboliseerd door de ‘steen zonder handen 

263 ‘Ecclesiam adversarii transformant in regnum mundanum. Et kakozelia politiarum humanarum 
gignit multos errores’ (CR XIII, 964). 

__________________________________________



107Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël

afgehouwen’. Het gaat niet zomaar om een opsomming van wereldrijken, nee, 
Daniël vindt hier de gelegenheid om het rijk van Christus, het laatste oordeel, 
de oorzaak der zonde en de verlossing en het herstel van het menselijke geslacht 
te prediken.264 Kortom, deze beknopte opsomming omvat de samenvatting van 
het hele evangelie. Het gaat niet slechts om een politieke doctrine, maar veel 
meer om een evangelische.265 
 Het rijk van Christus zou volgens Daniël tijdens de periode van het vierde 
wereldrijk aanbreken. In tegenstelling tot de vier voorgaande rijken zal het een 
eeuwig koninkrijk zijn, zoals aan de joodse vaderen is beloofd. De openbaring 
van dat rijk zou bij de geboorte van Christus plaatsvinden, voordat het Joodse 
volk verstrooid zou worden over de wereld. De komst van de messias kan niet 
van latere datum zijn, want het is duidelijk dat Bethlehem intussen verwoest is 
en er geen ‘Joodse staat’ meer is. Melanchthon zegt dat dit argument voor de 
christelijke messiasverwachting pleit, omdat de joden dit historische gegeven 
niet kunnen weerleggen.266

 De steen die zonder handen van een berg is afgehakt, duidt op Christus, 
die geboren is uit een ‘steen’, dat wil zeggen uit het volk Israël. ‘Zonder handen’ 
betekent dat Hij niet door menselijke raad aan dit volk is gegeven, en dat Hij 
ook zijn rijk niet heeft gesticht met menselijke macht of door mannen uit dat 
volk. ‘De hele zaak is van Godswege uitgevoerd, de Zoon van God is door 
de Eeuwige Vader gezonden, Hij is geboren zonder mannelijk zaad, Hij heeft 
zijn rijk gevestigd zonder menselijke raad of kracht. Het is de eenvoudigste 
interpretatie wanneer de berg begrepen wordt als het rijk van het Joodse volk 
omdat hij later weer zegt: Deze steen is tot een grote berg geworden, dat is een 
machtig rijk.’ 267

 Melanchthon zegt dat hij andere verklaringen, zoals Christus’ afstamming 

264 ‘Haec enarratio non tantum est politica de imperiis, sed etiam praebet occasionem Danieli 
concionandi de toto regno Christi, de novissimo iudicio, de causa peccati, de redemptione et 
instauratione humani generis’ (CR XIII, 832).

265 ‘Ita haec brevis narratio complectitur summam Evangelii. Ideo non tantum hic politica doctrina 
observetur, sed multo magis evangelica’ (CR XIII, 832).

266 ‘Sicut Iudaei nunc manifeste refelli possunt per circumstantiam temporis. Oportet Christum 
nasci ante dissipationem gentis Iudaica, in Bethlehem etc. Ergo necesse est fateri, quod sit natus, 
quia nunc evesa est Bethlehem, et nulla est politia Iudaica’ (CR XIII, 833).

267 ‘Sic autem describit hoc regnum. Ait, Lapidem abscissum esse de monte sine manibus. Lapis 
significat Christum, qui de monte, id est, ex populo Israël natus est, sed sine manibus inde 
abscissus est, id est, non humano consilio datus est huic populo, nec postea regnum constituit 
humana potentia aut viribus illius populi. Tota res geritur divinitus, Filius Dei venit a Patre 
aeterno missus, nascitur sine virili semine, regnum constituit sine humanis consiliis et viribus. 
Haec est simplicissima enarratio, ut mons intelligatur de regno seu populo Iudaico, quia postea 
rursus dicit: Hunc lapidem fieri magnum montem, id est ingens regnum’ (CR XIII, 834). 

__________________________________________



108 Hoofdstuk III

van Maria of zijn komst uit de hemel, in zijn uitleg hier weglaat, omdat ze 
eigenlijk in de voorgaande verklaring zijn besloten. Het belangrijkste is dat 
Christus zonder menselijke raad of macht is geopenbaard. 
 Het gaat bij het rijk van Christus niet alleen om zijn eerste advent in de 
incarnatie. Beide komsten van Christus, zowel in het vlees als ook bij zijn 
wederkomst, worden in deze profetie van Daniël bedoeld. Het rijk van Christus 
is geen ‘toekomstige politieke grootheid’, maar een geestelijke realiteit, die door 
het Woord wordt bediend.268 Dit rijk van Christus, ‘met zijn kerk’, is blijvend en 
zal een ‘eeuwige heerlijkheid’ genieten. 269

 Het gaat bij Daniël dus om de ‘Ene Heere Jezus Christus, die dit eeuwige 
rijk inluidt, die de dood afschaft, die het rijk van de duivel en de wereldse macht 
overwonnen heeft’.270 Melanchthon ziet deze profetie in het verlengde van het 
getuigenis van Jesaja, die Christus ‘Vader van eeuwig leven’ noemt.271 Vervolgens 
verwijst deze profetie ook naar getuigenissen uit het Evangelie van Johannes, 
hoofdstuk 3 en 17, waarin de belofte van het eeuwige leven aan het geloof in 
Christus verbonden wordt. De ‘steen zonder handen afgehouwen’ duidt ook op 
het genadekarakter van het leven dat Christus aan de gelovigen schenkt, zonder 
tussenkomst van menselijke gerechtigheid. 
 De uitleg van Daniël 2 is praktisch gezien de uitwerking van slechts een van de 
vijf loci die hij heeft geformuleerd, die tot consolatio et doctrina dient vanwege de 
openbaring van het rijk van Christus tijdens de periode van het vierde wereldrijk. 
Het is het centrale getuigenis aangaande de messias. Vanaf hoofdstuk 7 verlaat 
Melanchthon de methode van de geformuleerde loci en gaat hij verder op de 
wijze van de enarratio, wat overigens in het geheel niet betekent dat hij nu in 
het vervolg aan alle teksten in zijn uitleg aandacht schenkt. Het is opmerkelijk 
dat hij bij de exegese van het zevende hoofdstuk een passage, die door de meeste 
uitleggers als een belangrijke christologische bewijsplaats wordt gebruikt, 
nagenoeg geheel buiten beschouwing laat. Het gaat bij hem vooral over de 
‘kleine hoorn’ waarin de historische manifestatie en de macht van Mohammed 
en het Turkse rijk worden gezien. De ‘zoon des mensen’ (7:13) wordt zelfs in het 
geheel niet genoemd, terwijl dat voor de christologie van het Nieuwe Testament 
zo’n centraal gegeven is. Het enige wat Melanchthon noemt, is de opsomming 

268 ‘Hic significat regnum Christi non futurum politicum, sed spirituale, quod per verbum 
administrabitur’ (CR XIII, 834).

269 ‘Christus autem cum sua Ecclesia permanet, retinet regnum, et fruitur aeterna gloria’ (CR XIII, 
834). 

270 ‘Interim haec praecipue consideremus de Lapide praeciso a monte, Unum esse Dominum, scilicet 
Iesum Christum, qui hoc regnum aeternum incoat, qui abolet mortem, qui vincit universam 
diaboli et mundi potentiam’ (CR XIII, 835).

271 Jesaja (9:5) noemt Christus ‘patrem perpetuae vitae’ (CR XIII, 835). 
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van Gods openbaring in ‘de komst van zijn Zoon, het toekomstige oordeel, 
de opstanding der doden, de eeuwige straf van de goddelozen en de eeuwige 
heerlijkheid der vromen, de opvolging en rangschikking van de voornaamste 
rijken die voorafgaan aan het laatste oordeel’.272 Maar wat de verschijning van de 
‘zoon des mensen’ voor de ‘Oude van dagen’ betekent (Dan. 7:13,14), daarover 
lezen we geen woord. Zijn aandacht is veel meer gericht op de concreetheid 
van het lot dat de kerk van Christus te verduren heeft vanwege de macht van de 
‘kleine hoorn’. 
 Over het rijk van de messias gaat het vooral in het negende hoofdstuk, dat 
grotendeels is gevuld met de ingewikkelde berekeningen die Melanchthon 
toepast naar aanleiding van de profetie van de zeventig weken. Dit hoofdstuk 
neemt samen met het elfde meer dan de helft van de commentaar in beslag. 
Melanchthon begint te zeggen dat, hoewel de andere hoofdstukken al veel 
bevatten, dit caput toch ver boven de overige uitsteekt. Het bevat immers het 
getuigenis van de tijd van Christus’ komst, van zijn dood en de gerechtigheid 
van het Nieuwe Testament en de ‘vernietiging’ van de Joodse staat’.273 Het 
laat de ‘waanzin’ van de joden zien, die ontkennen dat de messias gekomen 
is en die beweren dat Hij een ‘aards rijk’ zal bezitten.274 Melanchthon vindt 
in Daniëls gebed, dat opgewekt is door de bestudering van de profetie van 
Jeremia aangaande de zeventig jaren van ballingschap, aanleiding om te wijzen 
op de noodzakelijke eenheid van belofte en gebed. De belofte betekent een 
‘geweldige stimulans’ tot bidden. Hier wordt ook duidelijk dat de profeet 
zijn troost in zware tijden gezocht heeft in de lezing van de Schrift. 
 Melanchthon vindt hier in Daniëls poenitentia een getuigenis van de 
paulinische rechtvaardigingsleer,275 al zeggen sommigen dat zijn paradoxen 
strijdig zijn met de communis sensus. Echter, omdat Paulus de gerechtigheid 
coram Deo verkondigt, moet zijn oordeel wel overeenstemmen met de 
profeten en de vaderen. 
 Het grootste deel van de uitleg van hoofdstuk 9 is de verklaring van de 

272 ‘Adventum filii sui, futurum iudicium, resuscitationem mortuorum, aeternas poenas impiorum, 
regnorum praecipuorum succesionem seu ordnem ante ultimum iudicium’ (CR XIII, 861,862). 

273 ‘Etsi singula Capita uberrimam doctrinam continent, tamen hoc Caput antecellit caeteris. Tradit 
enim illustre testimonium de tempore adventus Christi, de morte Christi, de iusticia novi Testamenti, 
de excidio politiae Iudaicae. Complectitur et in precatione doctrinam poenitentiae, taxat fiduciam 
propriae iusticiae, et monstrat iusticiam fidei. Quare hoc Caput doctrinam utilissimam continet, ad 
erudiendos et confirmandos pios de multis articulis’ (CR XIII, 875).

274 CR XIII, 875.
275 ‘Hic enim proponitur certum et perspicuum testimonium doctrinae Pauli, nam astuti quidam 

conantur inflectere Pauli sententiam ad iudicium humanum de iustitia operum et clamitant horridius 
eam a nobis accipi’ (CR XIII, 878). 
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profetie van de zeventig weken.276 Deze profetie is een ‘klaar getuigenis’ over 
de komst van de messias en het einde van de joodse bedeling.277 Uitgaande 
van de profetie van Jakob (Gen. 39) dat de ‘scepter van Juda’ niet zou wijken 
voordat de verlosser komen zou – een belangrijke bewijsplaats die hij ook 
reeds in zijn argumentum noemde – komt Melanchthon tot een berekening 
van de tijd vanaf de wetgeving op de Sinaï tot aan de verwoesting van 
Jeruzalem door Titus, als een periode van 1564 jaren. Het getal der jaren dat 
aan Daniël is geopenbaard wordt gerekend tot aan Christus’ prediking en 
opstanding, want na de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van het 
evangelie is het Joodse volk opgehouden Gods volk te zijn.278 
 Met de zeventig weken kunnen geen letterlijke weken bedoeld zijn. Die 
tijd zou nog niet eens genoeg zijn geweest voor de terugkeer en herbouw van 
Jeruzalem, dus we moeten die duiden als jaarweken. Dat brengt het totaal 
van de aangekondigde periode op 490 jaren. Bij het begin van de berekening 
laat Melanchthon zien hoe de eeuwen elkaar soms kunnen raken in enkele 
centrale figuren uit de geschiedenis. Hij noemt twee voorbeelden: Nehemia, 
die als jonge man Daniël nog moet hebben gekend, heeft zelf als oude man 
Alexander de Grote nog gezien; het tweede voorbeeld betreft Simeon, die 
het kind Christus in zijn schoot heeft gekoesterd, en die als jongeling oude 
mannen moet hebben ontmoet die de Maccabeeën nog gezien hadden. 
 Als er een betrouwbare Perzische tijdrekening zou zijn geweest, was het 
makkelijk geweest om de rekensom van de jaren uit te splitsen. Melanchthon 
probeert dat zo goed mogelijk te doen. Met behulp van de ptolemaeïsche 
tijdrekening komt hij op een getal van 294 jaren vanaf de dood van Alexander 
de Grote tot aan het eerste jaar van Augustus.279 Augustus’ rijk begon 12 
jaar na de moord op Caesar. Dus Caesar is 282 jaar na Alexanders dood 
vermoord. Als we 42 jaar van Augustus’ regering nemen, komen we voor de 
tijd van Christus’ geboorte uit op 324 jaren. Tellen we daar 30 jaren bij op 
tot zijn doop, dan wordt het 354 jaren tussen Alexanders dood en Christus’ 
doop. Rekenen we terug van Alexander naar Darius Longimanus, volgens de 
Griekse tijdrekening, dan vinden we 136 jaren. De tijd van het tweede jaar van 
Darius tot het openbare optreden van Christus is dus 490 jaren. Rekenen we 

276 Een thema dat door Bullinger in 1530 al eens apart besproken was in zijn De Hebdomadis, quae 
apud Danielem sunt opusculum (Zürich 1530). Zie ook noot 708. 

277 CR XIII, 880.
278 ‘Nam postea post missionem Spiritus sancti, et incoatam Evangelii praedicationem, populus Iudaicus 

desinit esse populus Dei. Ideo non loquitur de anno excidii, sed de prioribus usque ad Christi 
resurrectionem et circiter’ (CR XIII, 881).

279 ‘Locus est in fine libri tertii: apo de tès alexandrou teleutès, mechri tès augustou basileias etè 294’ 
(CR XIII, 882). 

__________________________________________



111Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël

niet van Darius maar van Cyrus af, dan is de tijd tot de geboorte van Christus 
490 jaren. Melanchthon vermeldt ook een tijdrekening via de Griekse 
Olympiaden. Deze komt niet precies uit op 490 jaren, het zijn er wat meer, 
maar zo heel precies hoeft de som kennelijk ook niet te kloppen. Het moet 
voor de vrome geesten genoeg zijn dat Daniëls profetie overeenkomt met 
de tijd tussen de terugkeer van het volk uit Babel en de komst van Christus, 
ook al hebben zij geen meest exacte berekening.280 Het belangrijkste is dat 
vaststaat dat de komst van de messias, Gods Zoon, strookt met de profetie 
van Daniël. 
 Hierna geeft Melanchthon vanuit de hem bekende bronnen de lijst met 
tien Perzische koningen, waarbij hij opnieuw de ‘onwetendheid’ van de 
joden hekelt, die slechts vier koningen kennen, waardoor ze honderd jaar 
uit de optelling weglaten. Opnieuw gaat Melanchthon nu een berekening 
geven waarin hij het boek der Maccabeeën volgt en ongeveer op het getal 
van 483 jaren, dat is 69 jaarweken uitkomt.281 De laatste jaarweek laat in het 
midden zien dat Christus zijn dienst vervult in kruis en opstanding en de 
uitzending van de Geest en het begin van de prediking door de apostelen 
aan de heidenen.282 Al moeten we ook niet al te precies zijn, de hele periode 
is ‘ongeveer 490 jaren’, toch kan de conclusie van de berekeningen zijn dat 
Melanchthon zegt: ‘Gij hebt, o lezer, niet-verwarrende berekeningen, die 
genomen zijn uit getuigenissen die niet betwist kunnen worden.’283

 Ten slotte gaat Melanchthon nog kort door de tekst van hoofdstuk 
9:24-27 waarbij in zijn uitleg het werk van Christus de centrale boodschap 
van Daniëls profetie wordt genoemd. Het Joodse rijk moest in stand blijven 
tot de vervulling van Christus’ werk. De vrome lezer uit Melanchthons dagen 
mag naar analogie van het herstel van het oude Jeruzalem zich verblijden 
in het herstel van de kerk Gods in scholen en kerken in de dagen van de 
reformatie.284

280 ‘Sed bonis mentibus hoc sufficit, quod vident ad Danielis vaticinium congruere tempus, quod est 
inter reditum populi ex Babylone, et Christum, etiamsi exactissimam supputationem non habent’ 
(CR XIII, 883).

281 ‘Nec vero dubium est, singularem fuisse diligentiam in populo Iudaico, in annotanda serie annorum, 
quare etiamsi haec series aliquanto brevior est, quam altera supra tradita, ex Olympiadum catalogo, 
tamen hanc propter autoritatem libri Macabaeorum non aspernandam duco’ (CR XIII, 887).

282 ‘Nam postrema hebdomade, quae tantum est dimidiata, Christus suo ministerio perfunctus, 
crucifixus et resuscitatus est, misit Spiritum sanctum, ac publice edidit praedicationem Evangelii, 
missis Apostolis ad gentes’ (CR XIII, 887).

283 ‘Habes, lector, non intricatas supputationes, quae ex testimoniis non contemnendis sumtae sunt’ 
(CR XIII, 888). 

284 ‘Nos nunc in instauratione Ecclesiae Dei in scholis et in templis, quibus conflictamur 
difficultatibus? Undique obiiciuntur impedimenta domi et foris, sed consolemur nos illo exemplo 
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 Opnieuw keert Melanchthon zich sterk tegen een veel te ‘kinderlijke’ 
en ‘vleselijke’ opvatting van het rijk van de messias. ‘Zij die dromen dat de 
messias de koninkrijken der wereld zal bezetten en zal regeren op de manier 
van Alexander of Augustus verknoeien wat er gezegd is over het lijden van 
de messias.’285 Het Joodse volk wordt door God verworpen vanwege de 
verachting van het evangelie. Titus zal de uitvoerder zijn van Gods oordeel. 
Melanchthon vertelt dat Julianus uit haat jegens de christenen later nog 
geprobeerd heeft om de stad en tempel weer op te bouwen om zo de joodse 
godsdienst te herstellen. Hoewel er geld genoeg was, is dit plan toch door 
een aardbeving verhinderd. Melanchthon baseert zich op Gregorius van 
Nazianze, die vertelt dat God door allerlei bijzondere tekenen duidelijk heeft 
gemaakt dat Hij niet wilde dat de Joodse staat (politia Iudaica) zou worden 
hersteld.286

 Het laatste deel van de profetie vermeldt de ontheiliging van de tempel 
door Antiochus Epiphanes. Christus en Josephus worden als bronnen van de 
interpretatie genoemd. De antithetische parallellen treft Melanchthon aan in 
de ‘verdorven meningen’ van de bisschoppen, canonici en monniken. De Maria-
cultus in de kerken is een verwoesting van het middelaarswerk van Christus. 
 Melanchthon stelt dat zijn berekening niet veel verschilt met die van de 
‘allerhelderste man D. Luther’ in zijn kroniek,287 ‘die de jaren deels volgens 
Philo, deels volgens de boeken der Maccabeeën indeelt’.288 
 Het is er Melanchthon alles aan gelegen om de consensus tussen de 
profeten van het Oude Testament en de apostelen van het Nieuwe Testament 
te onderstrepen. Bij beiden gaat het om de ene doctrina die door de eerste 
vaders, de profeten, Christus en de apostelen beleden is,289 namelijk dat 
wij gerechtvaardigd worden alleen door het geloof in de middelaar en niet 
vanwege onze waardigheid. Daniël verkondigt niets anders dan de leer die 
de reformatie weer in het volle licht gebracht heeft, tegenover de paus, de 
Turken en de joden. Kortom: Daniël is in de openbaring van het rijk van 
Christus niets minder dan een directe getuige van de leer van de reformatie. 

veteri instaurationis Ierosolymae’ (CR XIII, 892).
285 ‘... qui quia somniant Messiam occupaturum imperia mundi, et regnatarum Alexandri aut Augusti 

more, corrumpunt dicta de passione Messiae’ (CR XIII, 893). 
286 CR XIII, 895.
287 Supputatio Annorum Mundi (WA LIII, 152-154). 
288 ‘Non multum discrepat haec subductio, quam exposui, ab ea, quam clarissimus vir D. Lutherus 

in Chronico suo recenset, qui annos partim iuxta Philonem, partim iuxta librum Macabaeorum 
distribuit’ (CR XIII, 900).

289 ‘... unam perpetuam esse sententiam catholicae Ecclesiae Dei, quam professi sunt primi Patres, 
Prophetae, Christus et Apostoli’ (CR XIII, 901).
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III.3.5 De wereldrijken en de vorsten
In het tweede en het zevende hoofdstuk van de profetie van Daniël gaat 
het over de koninkrijken van deze wereld, die voorafgaan aan het eeuwige 
rijk van Christus. Dit is een van de hoofdthema’s van deze profetie, waarin 
de geschiedenis van de wereld tot aan de voleinding der tijden wordt 
weergegeven.
 In Daniël 2 lezen we over Nebukadnezars droom waarin hij een beeld ziet 
van de vier rijken. Dit is een belangrijk thema in de uitleg en doorwerking van 
het boek Daniël in de geschiedenis van de joodse en christelijke hermeneutiek 
van de geschiedenis. God openbaart het karakter van de vier wereldrijken en 
getuigt dat er tegen het einde der wereld een eeuwig rijk der heiligen zal komen, 
die God waarlijk zullen dienen. Er is troost en lering in deze openbaring.290 De 
heidense koningen worden tot verering van God geroepen. 
 Het is ook een machtig voorbeeld dat God de zijnen verhoort. Er wordt 
getuigenis gegeven dat de wereldrijken door God gesticht zijn. Melanchthon 
wijst op de positieve betekenis die de wereldrijken hebben gehad. God 
heeft door zijn wonderlijke raad de heidenen in gemeenschap samen willen 
voegen tot rijken, zodat ze beter door de tucht zouden worden geregeerd. 
Het heilzame van wetten, oordelen en strafen wordt door Melanchthon ook 
daarmee in verband gebracht, dat zodoende ook het evangelie in de wereld 
makkelijker kon worden verbreid. ‘Zo schitterde in de onderscheiden rijken 
het evangelie al op enige wijze bij de heidenen.’291

 De wereldrijken worden echter langzamerhand van minder allooi. Dat is 
de betekenis van de opeenvolging van de elementen van goud, zilver, koper en 
ijzer, die in waarde afnemen. Opmerkelijk is het bijbelse getuigenis dat het de 
heiligen is toegestaan aan de wereldregering deel te nemen. Kort gezegd is dit 
de inhoud van dit hoofdstuk.
 Naar aanleiding van de eerste locus, waarin over de vier wereldrijken 
gesproken wordt, geeft Melanchthon de volgende karakterisering van het 
vierde rijk, waarvan de voeten van ijzer en leem zijn: ‘De voeten zijn deels 
van leem, deels van ijzer, ze betekenen de rijken na de verstrooiing van het 
koninkrijk, bijvoorbeeld, Frankrijk, Spanje, Duitsland, het rijk der Saracenen, 
de Turken, onder dezen zijn sommigen met anderen in oorlog. En hoewel ze 
onderling strijden, en trachten het rijk tot stand te brengen, toch zullen ze 

290 ‘In hac revelatione primum populo proposita est consolatio et doctrina’ (CR XIII, 831).
291 ‘Politicum est, quod admonemur divinitus constitui imperia. Item, quod mirabili consilio Deus 

voluit consociare Gentes per monarchias sive ut melius regerentur disciplina, legibus, iudiciis, 
poenis, sive ut per eam occasionem facilius propageri et innotescere Evangelium posset. Sicut in 
singulis monarchiis fulsit Evangelium aliquatisper apud Gentes’ (CR XIII, 833). 
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het niet voleinden.’292 Het vierde rijk van Daniël duurt dus voort tot in de tijd 
van Melanchthon, het zal er zijn tot aan de wederkomst van Christus. Het is 
in Melanchthons eschatologische visie op de geschiedenis niet mogelijk dat er 
tussen deze advent en het laatste rijk nog sprake is van een nieuw wereldrijk, 
dat van de Turken bijvoorbeeld. 
 Melanchthon gaat in zijn visie op de geschiedenis uit van de gedachte 
van de translatio imperii, de overtuiging dat het Romeinse rijk van de 
oudheid voortduurt tot in het Duitse rijk van zijn dagen.293 Omdat het 
eeuwige rijk van Christus eerst ten volle zal aanbreken op de jongste dag, 
moet het vierde rijk van Daniël voortduren tot aan het einde der tijden. De 
gedachte dat het rijk van de Turken een macht zou worden die de hele wereld 
in de greep kon krijgen, was dus binnen zijn duiding van de geschiedenis 
een onmogelijkheid. De realiteit van de dreiging van de Turken moet voor 
zijn geschiedenisbeschouwing ongetwijfeld een bijzondere aanvechting 
hebben betekend. Naar zijn stellige overtuiging zou echter het vierde rijk 
in stand blijven, ook al werd het in zijn dagen bedreigd. Eerst Christus’ 
wederkomst zou het einde betekenen van deze monarchie. Het opmerkelijke 
is dat Melanchthon ten aanzien van het vierde rijk een ambivalent gevoelen 
moet hebben gekend. De verwachting dat Christus het bij zijn wederkomst 
zou beëindigen, nam niet weg dat het in zijn dagen als nodige en nuttige 
weerhouder moest dienen om het rijk van de Turken geen wereldmacht te 
laten worden. Dit dubbele gevoelen betekende ook dat Melanchthon in zijn 
commentaar op Daniël ruimte kon geven aan de positieve aspecten van de 
wereldmachten en hun heersers. De vorsten van het ‘vierde rijk’ moesten met 
het oog op de verwachting van het rijk van Christus, dat het laatste en eeuwige 
zou zijn, worden opgeroepen en bemoedigd om de Turken te weerhouden 
van de wereldheerschappij.
 In de uitleg van het elfde hoofdstuk gaat Melanchthon zeer uitgebreid 
in op de geschiedenis van de dynastieën van Syrië en Egypte. Zijn kennis 

292 ‘Pedes partim testacei, partim ferrei, significant regna nata post dissipatam monarchiam, videlicet, 
Francicum, Hispanicum, Germanicum, Sarracenicum, Turcicum, et in his alia sunt aliis bellicosiora. 
Et quanquam inter se luctantur, et conantur efficere monarchiam, tamen non perficient’ (CR XIII, 
833).

293 Werner Goez, Translatio Imperii (Tübingen 1958), geeft in het dertiende hoofdstuk, ‘Translatio 
Imperii in der Geschichtsschreibung der Reformation’, een overzicht van de wijze waarop deze 
gedachte vooral in de lutherse reformatie van betekenis is geweest. Zowel in Luthers Supputatio 
annorum mundi als in de door Melanchthon bewerkte en in vele edities uitgegeven Chronica durch 
Magistrum Johann Carion fleiszig zusammengezogen, menigklich nützlich zu lesen (Wittenberg 
1532) is deze gedachte een leidend principe in de visie op de wereldgeschiedenis en op de positie 
daarin van het Duitse rijk. 
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van de antieke geschiedenis wordt ruim geëtaleerd. Bij de vorsten die de 
revue passeren, geeft hij zijn kritische commentaar. Hij geeft filologische 
verklaringen en geestelijke actualiseringen. De karakters van de heersers die 
langskomen, geven meermalen aanleiding tot vermaning en aanbeveling. 
De geschiedenis komt niet ter sprake als een doel in zichzelf, maar als een 
les voor de actualiteit. Melanchthon houdt de regeerders van zijn dagen 
een spiegel voor, en vreest dat velen daarin zullen moeten zien dat ze hun 
van God gegeven taak niet goed verstaan. Dat is des te ernstiger omdat de 
dreiging van de Turken zo levensgevaarlijk is voor Europa. Daarom mogen 
de vorsten niet nalatig zijn in het onderhouden van de dienaren van het 
evangelie en het bevorderen van de studie der Schriften. Anders zijn ze 
schuldig aan de ‘anarchie’ en de ‘nieuwe duisternis en nieuwe barbarij’ die 
over ons komt.294 Wanneer echter een heidense koning zich inzet voor de 
wetenschap, ontvangt hij van Melanchthon alle lof. Zo wordt de Egyptische 
koning Ptolemaeus Philadelphus geprezen omdat hij de vetera studia heeft 
hersteld en uitgebreid. Hij heeft de boeken der profeten laten vertalen in 
het Grieks en zo de Septuaginta het licht doen zien. Daardoor werd het 
mogelijk, gelooft Melanchthon, dat er sommigen in Egypte waren die de 
ware godsdienst hebben omhelsd. De mogelijkheid die de geleerde mannen 
uit de joden kregen om de heidenen te onderwijzen kan niet zonder vrucht 
gebleven zijn. ‘Want de stem van de ware kerk Gods wekt nimmer zonder 
reden en vergeefs op.’295 Er is dus lof voor een koning die zorgdraagt voor de 
bevordering van de ware wetenschap. Dat benadrukt Melanchthon in zijn 
uitleg met het oog op de magistraten die hij ook in zijn eigen tijd met deze 
commentaar voor ogen heeft.
 Melanchthon uit zijn zorgen over de toestand in Europa. Kerkelijke 
en wereldlijke overheden hebben veel te weinig weerstand geboden tegen 
de gevaarlijke dreigingen van buiten. Door innerlijke twisten verdeeld en 
verscheurd doen zij juist het tegendeel, en maken ze het christelijke Europa 
weerloos tegenover de ‘Turkse tirannie’. ‘Kijk eens naar de hoven van koningen 
en prinsen’, roept Melanchthon vertwijfeld uit. ‘Waar is de beoefening van de 
krijgsdienst? Wat doen ze tegen de Turkse tirannie, die reeds enige rijken 
van Europa onderdrukt, en die de overige niet alleen met dienstbaarheid en 

294 CR XIII, 911.
295 ‘Haec vetus translatio propheticorum librorum in Graecum sermonem vocatur Septuaginta 

Interpretum opus. Per hanc occasionem dredibile est aliqous in Aegypto et alibi tunc veram 
religionem amplexos esse, cum et libri legerentur, et viri docti e Iudaeis, qui versabantur inter 
Gentes, libere alios docere possent. Nam vox verae Ecclesiae Dei nunquam temere et frustra 
excitatur’ (CR XIII, 928).
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verwoesting dreigt?’296

 Overigens heeft Melanchthon de moed nog niet helemaal opgegeven 
dat de regeerders van Europa zouden kunnen leren van de lessen uit de 
profetie van Daniël. Het is duidelijk dat hij zijn uitleg mede bedoelt als een 
politieke raad aan hun adres. ‘Ik vertel dit’, zegt hij, ‘opdat de goede [vorsten] 
zouden weten hoe deze rampen van de oude wereld van Godswege voorspeld 
waren.’ De ‘vrome heersers’ leren hier om hun best te doen om de dingen 
te verbeteren. Ze mogen leren tot God te bidden, opdat Hij ‘rechtvaardige 
rijken’ en ‘geneesmiddelen voor de kerk’ moge geven. Daarnaast mogen er 
ook ‘dappere en succesvolle strategen’ worden verwacht, samen met wijze en 
rechtvaardige politici, die degenen voor wie zij zorg dragen met ‘vaderlijke 
liefde omhelzen’. 

III.3.6 ‘Vele vindplaatsen van de christelijke leer’297

Het boek Daniël bevat veel plaatsen waar de leer van de christelijke kerk 
duidelijk wordt. Melanchthon vindt er de bevestiging in van de doctrinaire 
positie van de reformatie tegenover de kerk van Rome. Op die plaatsen waar 
hij aanleiding ziet, geeft hij zijn kritiek op de leer en de kerkelijke praktijk van 
de Rooms-Katholieke Kerk. 
 We moeten er goed op letten, zegt Melanchthon in zijn inleidend 
Argumentum, dat er plaatsen zijn die spreken over bekering, geloof en 
rechtvaardiging. Het is het vierde punt dat hij bij de hoofdzaken van de 
inhoud van de profetie formuleert.298 De vijfde locus van het derde hoofdstuk, 
waarin de standvastigheid van de drie Joodse jongelingen in de vurige 
oven wordt getoond, gaat weer over de promissiones, de beloften van God. 
Melanchthon ziet in deze geschiedenis een goede illustratie van de luthers-
reformatorische promissiotheologie. Het is de natuur van het geloof om de 
zaligheid alleen van Gods beloften te verwachten.299 De vrienden van Daniël 
zijn toonbeelden van een onvoorwaardelijk geloof, dat door Melanchthon 
op bijna nieuwtestamentische wijze wordt verwoord. De promissio gratiae 
is voor het geloof de grond en zekerheid van de vergeving der zonden, de 
toegerekende gerechtigheid en het eeuwige leven: ‘Ieder die in de Zoon 

296 ‘Deinde regum et principum aulas vide. Quod est studium rei militaris? Quid gerunt adversus 
Turcicam tyrannidem, quae iam aliquot Europae regna oppressit, et caeteris minatur non modo 
servitutem, sed vastitatem?’ (CR XIII, 924) 

297 ‘multi loci doctrinae Christianae’ (CR XIII, 726). 
298 ‘Quarto observandit sunt loci doctrinae de poenitentia, de fide, de iustificatione’ (CR XIII, 

825).
299 ‘Hic de promissionibus quaerendum est, et natura fidei consideranda, quomodo expectet 

liberationem? Nam textus aperte praedicat fidem horum confitentium’ (CR XIII, 838).
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gelooft heeft het eeuwige leven.’300

 In hoofdstuk 4 is de bekering van Nebukadnezar voor Melanchthon de 
aanleiding om uitvoerig te spreken over de ware boetvaardigheid. De loci 
van dit hoofdstuk die hij het meest uitgebreid uitwerkt, zijn die over de 
poenitentia. De uitlegger geeft de indruk dat de bekering van Nebukadnezar 
als een oprechte inkeer tot God moet worden beschouwd. Dit wordt nog 
versterkt doordat hij in het volgende hoofdstuk, waarin de heiligschennis 
van Belsazar wordt verhaald, de laatste koning van Babel het ‘tegengestelde 
voorbeeld van een goddeloze koning’301 noemt. 
 Het vierde hoofdstuk gaat over de tweede droom van Nebukadnezar, 
waarin hij door de uitleg van Daniël het oordeel van God te horen krijgt. 
Hij wordt vanwege zijn hoogmoed vernederd tot het peil van de dieren. 
Voor Melanchthon is de geschiedenis van Gods straf vanwege de hoogmoed 
(superbia) van koning Nebukadnezar, en zijn daarop volgende bekering en 
herstel, een schoolvoorbeeld van een evangelische bekering. In een excurs 
op de tweede locus gaat Melanchthon uitgebreid in op het gevaar van 
zelfverzekerdheid en hoogmoed (securitas en superbia). Deze ondeugden, 
vanuit het evangelie gezien, komen zelfs voor bij voortrefelijke ‘heiligen’. Er 
worden verder geen namen genoemd, maar de indruk bestaat dat Melanchthon 
met deze vermelding tijdgenoten, uit eigen kamp, op het oog heeft gehad. In 
het vervolg staaft Melanchthon zijn waarschuwing voor hoogmoed met vele 
voorbeelden uit de Bijbel en de klassieken. 
 Het wordt duidelijk dat er bij God grote lankmoedigheid is. Strafen 
kunnen ook worden uitgesteld, God is niet een soort van ‘stoïsch lot’.302 We 
vinden hier in Gods omgang met de heidense koning alle elementen van een 
ware bekering: ‘Deze boodschap bevat beide, zowel de leer van de contritio, 
als ook de Wet, die overtuigt van zonden, en de belofte van genade, ofwel de 
absolutie.’303

 Melanchthon grijpt volop de gelegenheid aan om een uitgebreide 
verklaring te geven van de verhouding van wet en evangelie. Hij maakt Daniël 
min of meer tot een oudtestamentische getuige voor Luthers reformatorische 
inzichten: de boete is nodig, maar kan nooit de grond voor de vergeving 
der zonden zijn. ‘Dit is de eenvoudige en duidelijke interpretatie.’304 Niet 

300 CR XIII, 838.
301 ‘contrarium exemplum regis impii’ (CR XIII, 848).
302 ‘Nec sunt huc aferendae disputationes de stoici fato’ (CR XIII, 841).
303 ‘Haec concio utrumque complectitur, doctrinam contritionis, scilicet lege, quae arguit peccata, et 

promissionem gratiae seu absolutionem’ (CR XIII, 841).
304 ‘haec est simplex et non perplexa interpretatio’ (CR XIII, 844).
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de werken der wet, maar de beloften van het evangelie zijn de grond van de 
zaligheid. Melanchthon brengt hier Daniëls prediking zelfs in stelling tegen 
de synagoge. Deze boodschap bevat zonder twijfel de hele leer der beloften.305 
Vanwege de beloofde komst van Christus heeft Daniël zo kunnen prediken. 
Het is een zuiver ‘lutherse’ Daniël, die Melanchthon hier ten tonele voert 
met een heilsboodschap, niet alleen voor joden maar ook voor heidenen: ‘En 
tegelijk leert Daniël van de roeping der heidenen, over de afschaffing van 
de wet, en over de genadige rechtvaardiging. Want hij toonde dat de joodse 
ceremoniën de gerechtigheid niet zijn, noch dat de vergeving der zonden 
verdiend wordt, aangezien hij deze de koning niet heeft opgelegd. Dit is alles 
omvat in dit voorbeeld.’306

 De goede werken die als vruchten het geloof volgen, behelzen voor 
koningen dat ze de ware kerk zullen verdedigen. Vrome vorsten worden, als 
‘voedsterheren’ van de kerk, door de woorden van deze profetie opgeroepen 
God te erkennen en de vromen te verdedigen. De ‘monniken’ hebben 
deze locus op velerlei wijze bedorven, omdat ze in het feit dat de koning 
pas vergeving kreeg nadat hij getuchtigd was, een aanleiding vinden om te 
beweren dat de zonden niet vergeven kunnen worden zonder satisfacties. 
Maar dat kan makkelijk weerlegd worden, zegt Melanchthon, want de 
nieuwe gehoorzaamheid is geen voorwaarde vooraf, maar volgt op de 
boetvaardigheid. De goede werken zijn vruchten van de genade, die in het 
geloof in de beloften wordt omhelsd. God heeft de strafen niet nodig om 
vergeving te schenken, maar hij gebruikt ze wel als Hij in zonden gevallenen 
tot bekering roept. Nebukadnezar wordt in dit verband samen met Adam, 
David en Manasse in één adem genoemd. 
 Aan het slot van hoofdstuk 4 geeft Melanchthon kritiek op de exegese 
van Origenes, die deze geschiedenis heeft omgevormd tot een allegorie. 
Met de koning van Babel zou de duivel bedoeld zijn, die uitgeworpen 
werd vanwege hoogmoed, et cetera. Dergelijke verklaringen moeten als 
‘onnatuurlijke waanbeelden’ beschouwd worden en als ‘absurde allegorieën’ 
vermeden.307 Melanchthon wil absoluut vasthouden aan de geschiedenis, al 

305 ‘Ac Daniel in hac concione haud dubie complexus est totam doctrinam de promissionibus’ (CR 
XIII, 844). 

306 ‘Et simul docet nos Daniel de vocatione Gentium, de abrogatione legis, de gratuita iustificatione. 
Ostendit enim ceremonias Iudaicas non esse iusticiam, nec mereri remissionem peccatorum, quia has 
non imponit regi. Haec omnia complexus est in hoc exemplo’ (CR XIII, 845).

307 ‘Origenes transformavit hanc historiam in allegoriam prorsus intempestivam de diabolo. Scripsit 
significari per regem Babylonicum, diabolum eiectum per superbiam etc. Et aiunt addidisse 
errorem de liberatione diaboli. Sed haec portentosa deliria improbanda sunt, et fugiendae 
absurdae allegoriae’ (CR XIII, 848).
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wil hij deze historie wel gebruiken als een voorbeeld van ware bekering en 
een waarschuwing tegen trots. De geestelijke les van de geschiedenis is een 
aansporing om te leven uit de genadige beloften van God.
 Behalve dat Melanchthon de centrale themata van de doctrina van de 
reformatie in Daniël terugvindt, komt hij er ook passages tegen die hem 
doen denken aan de kerkelijke praktijken van Rome. De blasfemische wijze 
waarop koning Belsazar omgaat met het heilige vaatwerk uit de tempel van 
Jeruzalem geeft hem aanleiding om een locus uit te werken, die hij als titel 
geeft ‘de rebus sacris’.308 Daarin stelt hij dat alles wat aan God gewijd is zonder 
een nadrukkelijk woord van God, niet onderscheiden hoeft te worden van 
profane dingen. Melanchthon noemt het ‘goddeloosheid’ (impietas) om een 
consecratie te verzinnen zonder grond in het Woord van God. De tekst uit 
Handelingen 11, die hij daarbij als bewijsplaats aanhaalt – wat God gezuiverd 
heeft, zult gij niet gewoon vinden, et cetera – is enigszins merkwaardig, omdat 
het aan de omgekeerde situatie refereert, dat iets heiligs als profaan wordt 
behandeld, terwijl dat niet zou mogen. De kwestie waar Melanchthon in zijn 
uitleg op doelt, is de profanisering van kerkelijke goederen, die praktijk werd 
in de gebieden waar de lutherse reformatie haar beslag kreeg. Afgoden mag 
men wel ontwijden, zoals Rachel deed, die de gouden beeldjes van haar vader 
had geroofd. Het lijkt erop dat Melanchthon deze daad van Jakobs vrouw 
meer als goudroof ziet dan dat zij met die beeldjes de herinnering aan haar 
oorspronkelijke godsdienst wilde bewaren.309 Wat Rachel wel mocht doen, 
dat was voor Belsazar een verwerpelijke daad van vijandschap tegen de heilige 
God. Die twee dingen moeten goed onderscheiden worden.
 ‘Wie zaken uit heiligdommen overplaatst naar profaan gebruik zondigt 
niet, als dit maar zonder diefstal of onrecht voor anderen geschiedt.’310 
Melanchthon vindt het niet terecht als bij de profanisering van kerkelijke 
goederen dingen privé-bezit worden, terwijl ze voor openbaar gebruik 
bestemd waren toen ze nog hun sacrale betekenis hadden. Het is de taak 
van de landsheer om zowel de publieke als ook de kerkelijke goederen goed 

308 CR XIII, 849.
309 Dit accent van Melanchthon komt overeen met Luthers uitleg in zijn voorlezingen over Genesis, 

waarin hij Rachels ‘diefstal’ van de afgoden van haar vader verdedigt door te zeggen dat ze 
eigenlijk het bezit ‘steelt’ dat haar toebehoort. Daarbij komt ook dat ze met haar meenemen 
van de huisgoden het haar vader moeilijker maakte om zijn afgoderij te praktiseren. Daarmee is 
ze volgens Luther gehoorzaam aan de eerste en tweede tafel van de wet van God. Zie: John A. 
Maxfield, Luther’s Lectures on Genesis and the Formation of Evangelical Identity (Kirksville Mi. 
2008) 96,97. 

310 ‘Non peccat qui res templorum ad usus prophanos tranfert, scilicet, si id sine furto et aliorum 
iniuria fiat’ (CR XIII, 850).
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te beheren. Het is goed als ze van de opbrengst van de kerkelijke goederen 
de doctores en leraren onderhouden. En als er zijn die als ‘vijanden van het 
evangelie’ de opbrengsten genieten, dan moeten ze van hogerhand worden 
afgezet. Dat moet niet alleen gebeuren met de tegenstanders, maar ook 
‘luie leraren’ moeten worden aangepakt. Met die laatstgenoemde categorie 
bedoelt Melanchthon kennelijk diegenen, die wel een aanstelling hadden, 
met de daarbij behorende opbrengst, maar hun onderwijstaak niet vervulden. 
Hij noemt met name ‘bisschoppen, kanunniken en monniken’, die uit hun 
bezittingen moeten worden verdreven. Zo komt er ruimte voor predikanten 
en leraren ‘met hun echtgenotes’ om eerlijk te kunnen leven uit de opbrengst 
van kerkelijke goederen. Hij besluit dit excurs met de vaststelling dat de 
landsheren de taak hebben om de kerkelijke goederen te besturen, en dat de 
bisschoppen geen burgerlijke macht toekomt. Deze uitwijding laat zien hoe 
Melanchthon in zijn uitleg van Daniël een directe lijn ziet naar de concrete, 
kerkelijke context van zijn dagen, waarin de discussie over de secularisering van 
kerkelijke goederen een heet hangijzer was. Zijn beweegreden is belangrijk. 
Hij wil via het onttrekken van kerkgoederen aan de geestelijke stand het 
onderwijs en kerkelijke leven dienen met het oog op het algemeen belang. 

III.3.7 Het rijk van de antichrist
Het centrale gegeven van de profetie van Daniël is voor Melanchthon 
de openbaring van het rijk van de antichrist, die vanuit de duiding van de 
profetie herkenbaar is in de geschiedenis. In de uitleg van hoofdstuk 7 en 
8, en vooral ook bij hoofdstuk 11, waarin hij het meest uitgebreid is, maakt 
Melanchthon duidelijk wat het karakter van de antichrist is, zoals zich dat 
laat kennen in de geschiedenis van de eindtijd.311 

311 De naam antichrist komt in de Bijbel slechts enkele keren voor in de Eerste en Tweede Brief van 
Johannes. In de eerste eeuw van de christelijke jaartelling was er nog geen eenduidige aanduiding 
van de eschatologische tegenstander van Christus en de kerk. Er worden in de brieven van 
Paulus en de Apocalyps verschillende figuren en gestalten genoemd, zoals bijvoorbeeld ‘mens 
der wetteloosheid’ (2 Thess. 2:1-12) of ‘zoon des verderfs’. De voorstelling van de antichrist 
gaat echter wel terug op oude tradities uit het jodendom, die mede inhoud hebben gekregen 
vanuit voorstellingen als in Ezechiël 38-39 en Daniël, alsook uit de pseudepigrafa, onder andere 
4 Ezra 5. In de vroege kerk en in de middeleeuwen kwamen de diverse noties van eschatologische 
tegenstand tegen God samen in de figuur van de antichrist. Rond 950 komen we hem als zodanig 
expliciet tegen in een legende die op de wijze van een Vita, een heiligenleven, door de monnik 
Adso is geschreven, die deze eschatologische figuur tot buiten-bijbelse proporties uitvergroot. 
De duiding van de antichrist wisselde van eeuw tot eeuw. In de tijd van de investituurstrijd, zag 
men de antichrist als seculiere heerser die de kerk bedreigde. Vaak beschouwde men echter de 
antichrist ook als een tegenstander van God en Christus binnen de kerk. De seculiere overheid 
kon ook zelfs worden gezien als een heilzame ‘weerhouder’ (2 Thess. 2:6) tegenover de antichrist. 
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 In hoofdstuk 7 is sprake van een tiental hoornen, die geduid worden als 
de provincies van het Romeinse rijk. Het gaat niet zozeer om het exacte getal. 
Wie dat wil, mag er alle regio’s en landen in zien, die uit het rijk van Rome 
zijn voortgekomen. Zo noemt Melanchthon onder andere Italië, Spanje, 
Frankrijk en Duitsland. Alle aandacht valt vervolgens op de ene hoorn die 
drie andere uitrukt en zich keert tegen het evangelie en tegen de heiligen. 
Deze zogenaamde ‘kleine hoorn’ verbeeldt een macht die openbaar zal komen 
bij het uiteenvallen van het rijk van Rome. Volgens Melanchthon wordt 
hiermee het ‘Mohammedaanse rijk’ bedoeld, dat ook wel het Saraceense of 
Turkse wordt genoemd.312 Bij deze figuur van de kleine hoorn moet hier niet 
gedacht worden aan de ‘pauselijke overheersing’. Melanchthon geeft aan dat 
hij dat op een andere plaats zal aantonen. Het verschil is namelijk dat hier 
sprake is van een rijk dat met legers gesticht is, terwijl het pausdom weliswaar 
gebruikmaakt van de krijgsmachten van koningen, maar zelf geen gewapende 
machten heeft en meer met list en bedrog van ceremoniën te werk gaat.313

 Melanchthon legt vervolgens uit hoe deze profetie op de tempus, doctrina, 
potentia en locus van het rijk der Saracenen slaat. De tijd van de opkomst van 
het rijk van Mohammed was ongeveer het jaar 623. De leer van Mohammed is 
de ‘verschrikkelijke arrogantie’ om alle geschriften van profeten en apostelen af 
te schafen. Melanchthon typeert Mohammed min of meer als een ‘christelijke 
ketter’. ‘Mohammed maakt van Christus een leraar die op gelijke hoogte met 
Mozes en andere profeten staat en erkent niet dat Hij de zaligmaker is en het 
ofer voor de zonden der mensen.’314 Hij vervalst de leer van het evangelie en 

Men kon de antichrist binnen de kerk op twee diametraal tegengestelde fronten zien opereren. 
Volgens het officiële gezag van de kerk was hij werkzaam in de ketters, terwijl tegenstanders van 
het pauselijke gezag op hun beurt in de paus de openbaring van de antichrist meenden te kunnen 
zien. De voorstelling die men in de tijd van de reformatie van de antichrist had, veronderstelde 
de ontwikkelingen van het beeld in de middeleeuwen. Zie: Martin Karrer, antichrist, in: The 
Encyclopedia of Christianity 1 (Grand Rapids/Leiden 1999) 79,80; Hans Schwarz, Eschatology 
(Grand Rapids 2000) 385-387; wat Adso betreft: Bernard McGinn, ‘Adso’s letter on the 
Antichrist’, in: Visions of the End, Apocalyptic traditions in the Middle Ages (New York 1979) 82-
87; ook: W. Otten, ‘Eindtijdreflecties van een monastiek historicus: de visie van Rodulfus Glaber 
op het jaar 1000 na Chr.’, in: Het Einde Nabij? Toekomstverwachting en angst voor het oordeel in 
de geschiedenis van het christendom, red. Theo Clemens, Willemien Otten en Gerard Rouwhorst 
(Nijmegen 1999) 129-131.

312 ‘Res loquitur ipsa id esse regnum Mahometicum, hoc est, Saracenicum et Turcicum, nam 
Turcicum ortum est ex Saracenico, seu pars est’ (CR XIII, 860).

313 ‘Nec admisceo huic loco pontificiam dominationem, nam haec alio loco describitur, ut postea 
indicabo. Fit hic mentio regni armis constitui, at dominatio pontifica praestigiis ceremoniarum 
et hypocrisi crevit, et magis alienis armis regum quam suis munita est’ (CR XIII, 869).

314 ‘Finxit Christum esse doctorem similem Mosi aut aliis Prophetis, nec agnoscit esse Salvatorem et 
victimam pro peccatis hominum’ (CR XIII, 861).
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miskent het ware geloof. De geschiedenis laat overigens zien hoeveel potentia de 
leer van Mohammed heeft gehad. Heel Afrika, een groot deel van Azië en Europa 
zijn in de greep van hen die de leer (sententia) van Mohammed verdedigen. 
 Onder verwijzing naar Ezechiël en de Apocalyps (Gog en Magog) geeft 
Melanchthon als informatie dat de Turken uit de bergen van de Caucasus zijn 
voortgekomen, dat ze vervolgens in Asia rondgezworven hebben en weer wat 
later Galatië en de Mond van de Pontus bezet hebben om ten slotte tot in de 
bergen van Israël door te dringen. Met de ‘drie hoornen’ die door de ene hoorn 
weggedrukt zijn, worden Egypte, Syrië en Cilicië bedoeld. 
 Melanchthon vindt dat de menselijke geesten (humanae mentes) 
ongeduldig zijn om de toekomende dingen te kennen, en dat met een zekere 
perversa curiositas. God heeft echter van het begin af onthuld wat er in de 
geschiedenis komen zou. Ook de onthulling van het rijk van de antichrist is 
geen doel in zichzelf, maar moet dienen om de eschatologische verwachtingen 
te versterken. Melanchthon somt die vervolgens op: ‘de komst van zijn Zoon, 
het toekomende oordeel, de opstanding der doden, de eeuwige straf der 
goddelozen, de eeuwige glorie der vromen, de opeenvolging en rangorde van de 
voornaamste wereldrijken voorafgaande aan het laatste oordeel’.315 Deze locus 
bevat een doctrina, een comminatio (bedreiging) en een consolatio. De doctrina 
heeft in de eindtijd veel te zeggen. Het succes van de Turken maakt indruk met 
alle gevolgen van dien. ‘Velen worden afvallig naar de Turken, er zijn er die 
wel samenwerken met de Turken al hangen ze hun leer niet aan. Ze helpen het 
rijk der ongelovigen.’316 Melanchthon maakt niet duidelijk aan wie hij bij deze 
christelijke ‘bondgenoten’ van de Turken concreet denkt.317

 Vervolgens ziet Melanchthon hier ook een bedreiging, omdat de worsteling 
en verwoesting van de kerk door de islam wordt aangekondigd. ‘In heel Afrika 
en een groot deel van Azië is de naam van Christus uitgewist. In Europa zijn ook 
onder het Turkse imperium nog kerken overgelaten, maar die zijn toch onder 

315 ‘Adventum filii sui, futurum iudicium, resuscitationem mortuorum, aeternas poenas impiorum, 
aeternam gloriam piorum, regnorum praecipuorum succesionem seu ordinem ante ultimum 
iudicium’ (CR XIII, 862).

316 CR XIII, 862.
317 In een artikel over Luther en de vroeg-lutherse opvattingen over de islam van Gregory J. Miller 

(‘Luther and the Early Lutheran Tradition on Islam’, in: Luther-bulletin 8 (1999) 19-50) wordt 
duidelijk gemaakt hoe gecompliceerd de beoordeling van de islam in feite was. Naast de overwegend 
apocalyptische duiding was er in de gebieden waar de Turken de suprematie kregen soms ook sprake 
van coöperatie tussen christenen en Turken. Maar volgens Luther cum suis moest men zich geen rad 
voor de ogen laten draaien door politiek van religieuze tolerantie, die de Turken in de overwonnen 
gebieden betrachtten, en die uiteindelijk vals zou blijken te zijn. Zie over Luthers houding ten aanzien 
van de islam ook: Adam S. Francisco, Martin Luther and Islam. A Study in Sixteenth-Century Polemics 
and Apologetics (Leiden/Boston 2007).
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zulk een wrede en barbaarse slavernij gebracht, dat de studie van de Schriften 
niet meer kan worden beoefend, zodat zij kerken zijn zonder doctores en weinig 
later de naam van christenen kunnen afschafen.’318 De beschrijving van de 
dreiging van de Turken gaat over in een passage waarin alle rampen van de kerk 
in de wereldgeschiedenis worden opgesomd, te beginnen bij de eerste ouders 
Adam en Eva tot aan de huidige tijd. Melanchthon ziet ook verband tussen 
het opkomen van ketterijen in de kerk en de opkomst van Mohammed.319 Hij 
brengt het besluit van Innocentius III van 1215 over de transsubstantiatie, dat 
hij karakteriseert als idolomania, direct in verband met de voortekenen van het 
Ottomaanse rijk van 1250. De troost is echter ook dat er geen vijfde rijk zal 
zijn. Er zal dus geen Turkse overheersing te vrezen zijn, waarin geheel Europa 
onderworpen zal worden. 
 Ook in hoofdstuk 8 vindt Melanchthon een verwijzing naar het rijk van 
de antichrist. Het gaat daarin over de profetie van het toekomstige optreden 
van de Syrische koning Antiochus Epiphanes, die in het 145e jaar na Alexander 
de Grotes dood de tempel van Jeruzalem ontwijd heeft. Melanchthon maakt 
een duidelijk onderscheid tussen de eerste vervulling van deze profetie, die 
te vinden is in de geschiedenis van het Joodse volk ten tijde van Antiochus 
Epiphanes, en een ‘gelijke ramp voor de kerk, die komen zal voor het einde 
der wereld, nadat Christus geleden heeft en het evangelie verspreid is onder de 
volkeren’.320 Melanchthon legt verband met het nieuwtestamentisch getuigenis 
van Paulus, die ook spreekt over dit toekomstige gebeuren in 2 Thessalonisensen 
2. Melanchthon ziet in het getuigenis van de apostel een bevestiging die hij 
gebruiken kan tegenover diegenen die ‘uitvluchten’ zoeken, omdat ze deze 
profetie niet van toepassing willen verklaren op de laatste openbaring van de 
antichrist.321

 Melanchthon ziet onder de gestalte van de antichrist de twee machten 
begrepen die de kerk van zijn dagen bedreigen, die van de Turken en van de paus. 

318 ‘In tota Africa et magna parte Asiae deletum est nomen Christi. In Europa, etsi in imperio Turcico 
adhuc passim reliquiae sunt Ecclesiae, tamen adeo crudeli et barbarica servitute premuntur, ut studia 
literarum coli non possint, et sint Ecclesiae sine doctoribus, et multi paulatim nomen Christianum 
abiiciant’ (CR XIII, 863).

319 ‘Crevit postea potentia Turcica, ut puniretur mundus propter idola, cultus Sanctorum et prophanatam 
coenam Domini, et impurum coelibatum’ (CR XIII, 864).

320 ‘... quanquam vaticinium de Antiocho et de populo Iudaico, primum concionatur, tamen simul 
Propheta significat similem calamitatem Ecclesiae venturam ante finem mundi, postquam 
Christus passus esset, et Evangelium inter gentes sparsum’ (CR XIII, 870).

321 ‘Quod autem Daniel simul depinxerit imaginem impii regni, in Ecclesia belligerantis cum Christo, 
testatur Paulus, qui verba de Antiocho dicta expresse accomodat ad antichristum 2. Thessal.2. 
Cumque testem habeamus Paulum huius accomodationis, autoritatem eius sequamur omissis 
aliorum cavillationibus, qui haec nolunt accomodari ad antichristum’ (CR XIII, 870).
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Beide zijn in Openbaring 13 aangekondigd.322 Het gaat overigens bij de paus 
niet alleen om zijn persoon, maar het geheel van het pontificaat waarbij ook de 
overige bisschoppen worden gerekend. De twee notae die Daniël bij Antiochus 
vermeldt, het oprichten van een afgod in het heiligdom en het eerloos omgaan 
met vrouwen, neemt Melanchthon ook waar bij het pausdom. In dit verband 
houdt hij een pleidooi voor het eerbare van het huwelijk, ook van geestelijken. 
Nergens is dat ooit ontkend, behalve onder het pausdom. 
 Melanchthon keert vervolgens van zijn apocalyptische duiding weer terug 
tot de historische figuur van Antiochus, van wie vermeld wordt dat hij ‘zonder 
hand verbroken’ is. Dat betekent dat hij niet door de joden is gedood. Hij wordt 
afgeschilderd als een zinneloze dwaas, die vanwege zijn zotheid niet επιφανής 
maar επιμανής mocht heten. Zijn voorbeeld mag wel een waarschuwing zijn 
voor priesters en vorsten die elkaar onderling steunen als het om afgoderij gaat. 
 Bij de toepassing van hoofdstuk 8 wordt deze lijn van het sine manu ook 
weer doorgetrokken naar de eindtijd. God zal voordat het laatste oordeel komt 
nog een renovatio van het evangelie geven waarbij de macht van de pausen 
zonder wapenen te gronde gericht zal worden. De antichrist zal aan dit oordeel 
voorafgaan zoals de aurora aan de zon. De getuigenissen van Daniël en Paulus 
mogen dienen om te verwachten dat God straks duidelijk zal maken dat het rijk 
van de paus door hem verworpen is, en dat betekent een aansporing voor allen 
om het te ontvluchten, zoals ook de engel in de Openbaring oproept.323

 Het meest uitgebreid komt het rijk van de antichrist aan de orde in de 
uitleg van hoofdstuk 11, waar het historisch exposé van de koningen van het 
noorden en het zuiden uitloopt op de laatste koning die in deze profetie de 
revue passeert, Antiochus Epiphanes. In de loop van dit hoofdstuk verspringt 
het beeld van de historische koning naar de apocalyptische gestalte van de 
toekomstige antichrist. Melanchthon ziet dat, net als vele andere uitleggers, 
gebeuren bij vers 35, waar de karakteristieken van de beschreven koning 
boven de historische realiteit uitstijgen. Vanaf dat moment zou Daniël het 
veld van de geschiedenis verlaten en het gebied van de eindtijd betreden. 
 Melanchthon stelt dat het buiten twijfel is, dat deze voorzegging de 
rampen van de kerk omvat die zich in deze tijd na de apostelen en vlak voor de 

322 ‘Nomine antichristi comprehenduntur ambo regna, Mahometicum et pontificatus Romanus, 
ut de utroque concionatur scriptura, et utrumque damnat. Ut Apoca.13. apparet, ubi de utroque 
vaticinatur cum ait, perituros esse Gog et Magog, bestiam et Pseudoprophetam. Hic complectitur 
regnum Turcicum et alterum regnum, in quo dominatur Pseudoproheta, id est, pontifex defendens 
idola’ (CR XIII,871).

323 ‘Sed Spiritus sanctus apud Danielem et Paulum clare testatur id regnum, videlicet pontificium, quod 
defnedit ειδωλομανίας, et interficit pios, non esse Ecclesiam, sed factionem a Deo reiectam, hortatur 
omnes, ut eam deserant, sicut in Apocalypsi clamat angelus: Exite ex Babylone’ (CR XIII, 874).
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opstanding der doden voltrekken. Toch wil hij dit deel ook weer niet geheel 
van de historische Antiochus losmaken. Omdat er in vers 42 gesproken wordt 
van de concrete historische gestalten van Edom en Moab, moet deze profetie 
ook nog wel iets met de gebeurtenissen in de tweede eeuw vóór Christus te 
maken hebben. De conclusie is dat de geschiedenis van Antiochus beeld en 
profetie van de antichrist is.324 
 Hierna stelt Melanchthon opnieuw de twee rijken aan de orde die in de 
geest van de antichrist de kerk van God zullen onderdrukken. Het ene is dat 
van Mohammed. De wijze waarop Melanchthon de bezwaren tegen zijn leer 
aan de orde stelt, bevestigen de indruk dat hij de ‘secte’ van de islam min 
of meer als een ‘christelijke ketterij’ heeft beschouwd. Zijn bezwaar is dat er 
sprake is van de ontkenning van het eeuwige zoonschap van Christus en het 
zoenofer voor het ganse menselijke geslacht. De leer der verzoening heeft in 
de islam geen plaats. Deze godsdienst wordt onderscheiden van de heidense 
religies met hun vele goden. Melanchthon brengt tegen hen het getuigenis 
van Plato in stelling, die van de ‘ene eeuwige geest’ heeft gesproken. De 
mohammedanen zijn monotheïsten, ‘ze geloven in de eenheid van God en 
bedenken niet vele goden, maar toch is hun wijsheid niets anders dan de 
filosofie van de menselijke rede, waarin de leer van de verzoening met God 
nog niet oplicht’.325 De conclusie is dat de kerk van Christus al negenhonderd 
jaar door de tirannie van Mohammeds regime wordt onderdrukt. Daarom 
moet ook Mohammed voor de antichrist worden gehouden, die lasteringen 
spreekt tegen God en de heiligen doodt.326

 Vervolgens geeft Melanchthon zijn meest uitgewerkte visie op het ‘tweede 

324 ‘Sequentes versus multi omissa prorsus historia Antiochi de solo antichristo intelligunt. Etsi autem non 
dubium est hoc vaticinium complecti Ecclesiae calamitates, quas feret his ultimis mundi temporibus 
post Apostolos, et paulo ante resurrectionem mortuorum: tamen non avellam hanc partem ab 
historia Antiochi. In fine enim loquitur de Edom et vicinis, Haec videntur esse historica. Quare in 
sequenti enarratione verba primum ad Antiochum accomodabimus, postea etiam ad imperia ultima 
mundi, quae nomen antichristi complectitur. Nam et ipsa Antiochi historia imago ac vaticinium est 
de antichristo’ (CR XIII, 951).

325 ‘... quanquam igitur Mahometici valde se eferunt, et iactitant religionem suam, quod retineant 
articulum de unitate Dei, quod non adorent idola, nec fingant multos deos: tamen haec eorum 
sapientia nihil est nisi communis quaedam philosophia humanae rationis, in qua nondum lucet 
doctrina de placatione Dei’ (CR XIII, 953).

326 ‘Constat autem iam annos fere nongentos Ecclesias Christi horribiliter tum vastatas tum oppressas esse 
a tyrannide Mahometica. Quare Mahometus antichristi nomine comprehendendus est, et inter hostes 
Filii dei execrandus et fugiendus. Ac supra in imperiis de Mahometico regno dixi, diligenter tenendam 
esse praemonitionem divinam, quae clare inquit: Id regnum blasphemias dicturum esse contra Deum, 
et interfecturum Sanctos. Et cum de regno loquatur nascente, cum quarta monarchia collabetur, 
certissimum est fieri mentionem tyrannidis Mahometicae. Intelligunt autem pii multas graves et 
magnas causas esse, cur praemonere Ecclesiam Deus voluit, quas secum ipsi expendant’ (CR XIII, 954).
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rijk’ van de antichrist, dat van de paus van Rome. Hij sluit aan bij Paulus’ 
woorden over de ‘mens der zonde’, die zichzelf boven de verering van God 
verheft. Wie de geschiedenis van het sacerdotium nagaat, zal vele misstanden 
bespeuren. Nochtans heeft God door zijn wonderlijke goedheid altijd nog 
een vergadering overgehouden die de leer der profeten en apostelen hebben 
bewaard. Melanchthon lijkt in dit verband de profeet boven de priester te 
stellen. Hij somt ook een paar positieve voorbeelden op van mensen die vlak 
voor zijn eigen tijd, als voorlopers van de reformatie, de ‘publieke dwalingen’ 
hebben afgekeurd en betreurd. Wessel van Groningen (Gansfort), Tauler, 
Hus, Hieronymus van Praag worden met name genoemd, alsook Bernardus. 
Die waren er dan toch nog, maar dat neemt niet weg dat ‘waar een vergadering 
is, die dwalingen verdedigt, en daar volhardende blasfemie tegen God bij 
voegt, zeker niet de kerk van God is’.327 
 De valse leiders van de kerk worden gerekend tot de categorie van mannen 
als Farao, Antiochus, Saul, Zedekia en de Farizeeën ten tijde van Jezus. 
Melanchthon ziet nog wel duidelijk verschil met die bisschoppen die willens 
en wetens afzien van de verdediging der dwaling. Zij hebben een vrome 
belijdenis en zorgen er nog voor dat de kerk juist onderwezen wordt. Zij zijn 
geen leden van een goddeloos rijk. En voorts zijn er nog vele ‘burgers’ onder 
de goddeloze tirannen, die God en Jezus Christus op de juiste wijze blijven 
dienen. Die worden zeker niet veroordeeld, maar zijn leden van de ware kerk. 
Ook creëren wij geen onzichtbare kerk als was het een platonisch ideaal, haast 
Melanchthon zich te zeggen.328 Er wordt met nadruk erkenning gevraagd 
voor de ware gelovigen die zich nog onder een verkeerd regime bevinden. 
Echter, zij die al te voorzichtig zijn om een goddeloos rijk te verlaten, vooral 
de ‘voorzichtige geleerden’, worden sterk vermaand. 
 Het is opmerkelijk dat Melanchthon zich vervolgens in de directe rede 

327 ‘Videmus et ante nostram aetatem fuisse doctos viros, qui publicos errores reprehenderunt et 
deploraverunt, imo qui exilia aut supplicia propter piam confessionem pertulerunt. Tales fuerunt 
Wesselus Groningensis, cuius extant scripta, Taulerus, Iohannes Huss, Hieronymus Pragensis, et ante 
multi, annumero his et Bernardum, et fuisse alios multos nihil dubium est. Mansit igitur Ecclesia Dei, 
etsi, ut semper, exigua erat. Et alia plus est caliginis, alias certamina de doctrina oriuntur acriora, ut 
fiat instauratio aliqua, et plures vocentur ad Evangelii lucem. Ibi coetus, qui errores defendit, et addit 
pertinaciam blasphemam adversus Deum, certe non est Ecclesia Dei’ (CR XIII, 956).

328 ‘Si qui sunt Episcopi, qui iudicio et voluntate abhorrent ab illa defensione errorum, hi si pia 
confessione iudicium suum declarant, et suas Ecclesias curant recte doceri, non sunt membra impii 
regni. Et multi sunt cives sub ipsis tyrannis impiis, recte sentientes, recte invocantes Deum, et Filium 
eius Iesum Christum, hos non intelligimus damnari, sed potius membra esse verae Ecclesiae, cum qua 
iudicio et voluntate coniuncti sunt. Nec nos fingimus Ecclesiam invisibilem, seu ut ideam Platonicam’ 
(CR XIII, 957).
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sprekend tegen een zekere ‘Wicel’329 keert die met een beroep op de ‘consensus 
van vele eeuwen’ de rooms-katholieke dwaalpraktijken wil goedpraten.330 
Nog furieuzer reageert Melanchthon vervolgens op de ‘Anabaptisten, 
Servetaanhangers, de Campanisten en andere onheilstichters’, die hij als verre 
bijwerking van het tweede rijk van de antichrist, de kerk van Rome, lijkt te 
beschouwen. Als de studie van de vrome leer niet wordt beoefend, groeit de 
barbarij en onmenselijkheid.331 Dat is ook de schuld van Rome.
 De duivel heeft dus zijn instrument in Mohammed die oorlog tegen 
Christus voert. Verder heeft hij als ander orgaan ook nog de Epicureeërs, die 
alle godsdienst naar hun eigen nut buigen en als verzinsel afdoen. Ten derde 
zijn er de pausen en doctoren, die de afgoden verdedigen en de geesten van 
de ware godsdienst afleiden. Dit alles is samen te vatten onder de naam van 
de antichrist. 
 Uitvoerig wordt ook ingegaan op de beschuldiging van vers 37 dat de 
antichrist de liefde van de vrouwen niet waardeert. Melanchthon ziet hierin 
een aanleiding om uiteen te zetten welk een scheppingszegen het huwelijk 
is. Wie deze zegen niet als weldaad van God wil eren, die gaat andere 
mensen onderdrukken. De mythologische ‘Cyclops’ is wat dit betreft een 
duidelijk voorbeeld: omdat hij alleen was, kon hij geen anderen verdragen. 
De minachting der vrouwen is bij de paus aanwezig in het celibaat en bij 
Mohammed in de vorm van polygamie en vrouwenmishandeling.
 Het laatste deel van hoofdstuk 11, vanaf vers 40, heeft een enigszins 
obscuur karakter. Hier beginnen geschiedenis en eindtijd duidelijk door 
elkaar te lopen, al blijft de historische duiding van Antiochus en de tijd die 
op hem volgt nog primair. De toepassing op de eindtijd levert problemen 
op als we uit moeten leggen wat het betekent dat de mohammedaanse tiran 
‘zijn tent zal spannen tussen twee zeeën’. Het is niet helemaal duidelijk hoe 
dat betrokken moet worden op het Turkse rijk. Volgens de conformiteit van 
de twee antichristelijke rijken vermeldt Melanchthon in dezelfde passage dat 

329 Georg Witzel (1501-1573) was een theoloog, aanvankelijk afkomstig uit de kring van Luther, 
die zich later van de lutherse reformatie afkeerde. Hij werd ten onrechte als aanhanger van 
de antitrinitariër Campanus beschouwd. Hij was ook geen spiritualist. Hij was iemand die 
een conservatieve reformatie in oud-kerkelijke zin beoogde. Hij keerde zich tegen de lutherse 
rechtvaardigingsleer, zie: Martin Brecht, Martin Luther, Die Erhaltung der Kirche 1532-1546 
Band 3 (Stuttgart 1987) 86-91.

330 ‘Exaggeres, attolas, amplifices Wiceli, quantum voles, consensum multorum seculorum, successionem 
ordinariam, reverentiam gubernatoribus debitam, tamen, si intimos sensus tuos et penetralia pectoris 
aperias, dices tibi displicere invocationem mortuorum, profanationem Coenae Domini, vagas 
libidines, saevitiam, quam diu iam exercent pontifices, neglectionem sacrorum etc’ (CR XIII, 958).

331 CR XIII, 958.
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ook het hof van de paus tussen twee zeeën ligt, de Adriatische en Tyreense 
zee. Bij alle apocalyptische dreiging stelt Melanchthon zijn lezers toch weer 
gerust ten aanzien van de omvang van het rijk van de Turkse antichrist in de 
eindtijd: ‘De Turkse tiran zal niet de hele wereld onderdrukken, want er zal 
geen vijfde monarchie zijn, al brengt hij wel verschrikkelijke verwoestingen 
te weeg.’332 Het Turkse rijk, Gog en Magog zoals de Apocalyps het noemt, zal 
echter wel blijven tot aan het einde der wereld. De Zoon van God, dat is de 
engel Michaël, zal echter ook tot de voleinding voor zijn volk strijden. 

III.3.8 Het einde der tijden en de wederopstanding
De uitleg van de profetie van Daniël is voor Melanchthon een middel geweest 
om de kerk van zijn dagen in de directe verwachting van de eindtijd een ‘greep’ 
op de geschiedenis en de toekomst te geven, waarbij de hoop op de ultieme 
opstanding en op het toekomende leven het laatste woord zou krijgen. Reeds 
aan het begin van zijn boek had hij deze scopus in zijn argumentum duidelijk 
verwoord: ‘Tegenover de profane verbeelding leren wij uit het evangelie dat 
de ware Zoon van God de doden zal doen opstaan, zodat hij de vromen zal 
versieren met eeuwige beloningen, terwijl Hij de goddelozen zal strafen.’333 
De kerk van God mag dan niet een grote menigte zijn, maar soms een ellendig 
hoopje, onderdrukt door dienstbaarheid en geplaagd door vele rampen, toch 
zal ze uiteindelijk in de wederopstanding der doden haar heerlijkheid mogen 
ontvangen. Dat is ook de troost van het laatste hoofdstuk van Daniël. De 
geschiedenis is door Gods hand bepaald en voorzegd tot aan de laatste grens, 
maar zal straks uitlopen op de heerlijkheid voor degenen die de ‘leer die door 
de profeten, Christus en de apostelen is overgeleverd’ hebben omhelsd.
 ‘Het laatste deel van de profetie zegt dat kort voor de wederopstanding 
geweldige rampen over de kerk zullen komen.’334 Met deze woorden begint 
Melanchthon zijn commentaar op het slothoofdstuk van Daniël. Er zal veel 
gebed nodig zijn om in deze tijd te volharden. Melanchthon bemoedigt 
echter ook met een viertal ‘vertroostingen’ die alle vromen voortdurend in 
achting moeten nemen: 

332 ‘Non opprimet totum orbem Turcica tyrannis, non enim erit quinta monarchia, etsi horrendas 
vastitates faciet’ (CR XIII, 973).

333 ‘Adversus has prophanas imaginationes discamus ex Evangelio, vere Filium Dei resuscitaturum 
esse mortuos, ut pios ornet aeternis praemiis, et impios poenis adficiat’ (CR XIII, 825).

334 ‘Extrema pars vaticinii ait paulo ante resurrectionem futuras ingentas aerumnas Ecclesiae’ (CR XIII, 
974).

__________________________________________



129Melanchthons historisch-apocalyptische uitleg van Daniël

 1. De eerste consolatio is de zekerheid van de bewaring van de kerk tot aan het 
einde der tijden. Zij zal niet voorbijgaan, omdat Christus beloofd heeft dat 
Hij bij zijn kerk zal zijn tot aan de voleinding der wereld. 

 2. Er zullen in de toekomst altijd en overal leden van de kerk zijn die de zuivere 
leer van het evangelie omhelzen. ‘Zij mogen deze troost vasthouden, dat 
de kerk niet een zeker rijk is dat in politiek verwikkeld is, maar dat allen, 
waar zij ook maar zijn, die God in ware aanbidding van Christus en in 
geloof aanroepen en die de afgoden ontvluchten, leden zijn van de kerk 
van God.’335

 3. De derde troost: de kerk zal in zoveel gevaren de Zoon van God als 
verdediger hebben. De engel Michaël zal een machtig leider zijn van zijn 
volk. ‘Laten wij afzien van die dromen van de menselijke ratio, die verzint 
dat God ver afwezig is, rustig zittend op zijn hemeltroon. Dergelijke 
dingen zijn er veel verzonnen in verdichtsels, en dit komt omdat het 
menselijk verstand zonder licht van de hemelse leer en zonder geloof, in 
alles zo hallucineert over God.’336

 4. De vierde troost: de verdrukkingen bepalen niet de eeuwige toekomst 
van de kerk. Het laatste zal de glorieuze bevrijding zijn. De vromen 
mogen tot hun troost weten van het getuigenis van de opstanding en het 
eeuwige leven.

Aan het slot van Daniëls profetie gaat het over de tijd van het einde, de ‘laatste 
ure’. De afloop der tijden is door Gods wonderbare raad vastgesteld. Christus 
heeft immers gezegd dat die dag alleen bij zijn Vader bekend is, dus wij 
moeten het tijdstip niet willen onderzoeken, maar gereed zijn als Hij komt. 
God heeft aan Daniël laten zien wat de opeenvolging van wereldrijken tot 
het einde zal zijn. Vier rijken zullen voorbijgaan. Er rest alleen nog het wrede 
rijk van de Turken, dat tijdens het vierde rijk is ontstaan. Het zal echter de 
macht van het Romeinse rijk zeker niet evenaren. De Turken zullen dus zeker 
geen vijfde wereldrijk vormen voor het einde, daarvan wil Melanchthon zijn 
lezers tot herhalens toe overtuigen.337

335 ‘Hi teneant hanc consolationem, quod Ecclesia non sit politica certis regnis alligata, sed quod omnes, 
ubicunque sunt, qui Deum vera agnitione Christi et fide invocant, et idola fugiunt, sint membra 
Ecclesiae Dei’ (CR XIII, 975).

336 ‘Et illa somnia humanae rationis abiiciamus, quae fingit Deum procul abesse, ociosum sedere in coelo. 
Qualia multa in poëmatis ficta sunt, hanc ipsam ob causam, quia mens humana sine luce doctrinae 
coelestis et sine fide, in omnibus ita hallucinatur de Deo’ (CR XIII, 976).

337 ‘Et quanquam Christus diem illum soli patri notum esse inquit, nec vult nos curiose quaerere certum 
diem aut annum, sed semper velut in statione paratos expectare illum laetissimum diem, quo se 
ostendet universo humano generi, et cum sua Ecclesia triumphabit: tamen brevitas temporum huius 
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 G.P. Hartvelt vestigt de aandacht op de zogenaamde ‘dubbelgreep 
van Melanchthon’.338 Hij bedoelt daarmee dat Melanchthon de hele 
wereldgeschiedenis heeft geordend rond het thema van de vier monarchieën 
van Daniël 2 én het zogenaamde dictum Eliae. Deze laatste spreuk, die een 
centrale plaats inneemt in de kroniek van Carion en die van grote invloed is 
voor de geschiedenisvisie van de lutherse reformatie, komt in de profetie van 
Daniël in het geheel niet voor. Toch citeert Melanchthon hem in de finale 
van zijn commentaar als een uiterst belangrijk geschiedenisprincipe voor de 
berekening van de eindtijd in combinatie met de tijdsverdeling die Daniël 
geeft. 
 De apocriefe spreuk van Elia luidt in de versie zoals geciteerd in de 
Daniëlcommentaar als volgt: 

‘Zesduizend jaren zal de wereld bestaan, en daarna komt de vernietiging,
Tweeduizend zijn zonder inhoud,
Tweeduizend zijn tijd van de wet,
Tweeduizend zijn van de messias .
En als er iets uit deze jaren zal ontbreken, dan zal dat vanwege onze 
zonden zijn.’339

Het staat vast, zegt Melanchthon, dat Christus geboren is omstreeks het 
einde van het vierde millennium. En nu zijn we alweer 1542 jaren verder. 
Wij zijn dus niet ver meer van het einde. De notie die Elia noemt, dat de 
tijd verkort zal worden, kan betekenen dat het einde zelfs nog sneller komt. 
Naar aanleiding van Daniëls vraag en de getallen die de engel noemt, komt 
Melanchthon op een getal van 2625 jaren (1290+1335 dagen=jaren) vanaf 
Daniël tot het einde van deze wereld. Dit getal komt aardig overeen met het 
dictum Eliae, als we zo’n zeshonderd jaar nemen vanaf Daniëls tijd tot de 
komst van Christus. Als we vervolgens het eerste getal ook nog in tweeën 

mundi varie significata est. Danieli Deus monstravit seriem monarchiarum et regnorum, quam 
certum est iam decurrere af finem. Quator monarchiae praeterierunt: restat regnum saevum ortum 
in quarta monarchia, videlicet Turcicum. Quod non aequabit potentiam Romane monarchiae. Cum 
igitur iam pene ad fstigium suum venerit, necesse est brevi ruiturum esse, ac tunc illuscescet dies ille, 
quo mortui revocabuntur in vitam’ (CR XIII, 977).

338 G.P. Hartvelt, Het gebinte van de tijd, een historische studie over constructies van de geschiedenis met 
name in de tijd der Reformatie (Kampen 1977) 18-29 en 55-60.

339 ‘Sex millia annorum mundus, Et postea destructio,
 Duo millia Inane,
 Duo millia Lex
 Duo millia Messiae
 Et si quid ex his annis deerit, derit propter nostra peccata’ (CR XIII, 977).
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delen, kan vastgesteld worden dat na ‘1290 dagen’, 630 jaar na Christus, de 
opkomst van het rijk van de goddeloze Mohammed en van de hypocrieten 
in de kerk te dateren valt. Vanaf Christus tot aan het einde der wereld zijn 
dus twee millennia te rekenen. Melanchthon verwacht dat als de tijden niet 
verkort zullen worden, Christus rond het jaar tweeduizend zal wederkomen. 
Hoewel, zeker is er niets, want uiteindelijk is ook wat hier verhaald wordt 
een ‘gissing’, besluit hij. Het gaat meer om de algemene waarschuwing, dan 
de exacte berekening met betrekking tot de eindtijd.340 De uiteindelijke 
bedoeling van de voorspelling is dat wij waakzaam zijn en de zuiverheid 
van het evangelie bewaken, volgens de leer van de profeten, Christus en de 
apostelen. 
 Helemaal aan het einde gekomen, keert Melanchthon nog één keer terug 
tot de historia.341 Even tevoren heeft hij de 1290 dagen als toekomstprofetie 
van jaren geduid, nu neemt hij die toch weer letterlijk als drie jaar, zes 
maanden en vijftien dagen, een periode die hij situeert in de tijd van de 
oorlogen van de Maccabeeën, evenals de volgende 1335 dagen, die drie jaren 
en acht maanden vertegenwoordigen. Melanchthon heeft er dus geen moeite 
mee om eenzelfde gegeven zowel tegelijk historisch als eschatologisch-
apocalyptisch te duiden. 
 Het ‘laatste stukje’ van de tekst moet nauwkeurig worden bekeken. Daar 
zegt de engel dat deze profetieën uit blijven staan tot de laatste tijd van de 
wereld.342 De leer van Daniël omvat dus alle tijden van de wereld, tot aan 
de opstanding der doden. ‘Goede geesten’ worden door deze woorden 
aangespoord tot lezing van Daniël. Er is geen andere kerk van God dan waar 
deze zaligmakende leer, die aan ons overgeleverd is, wordt omhelsd. Tot zover 
de weergave van Melanchthons uitleg.

  

340 ‘Nihil affirmo in hac collatione, sed coniecturas recito. Quanquam enim commonefieri nos Deus 
hac praedictione voluit, tamen non vult articulos temporum constitui. Simus igitur contenti quadam 
communi admonitione. Et Deum oremus, ut regat ac servet Ecclesiam suam, et quam primum 
abrumpat hunc naturae humanae cursum, pellat tenebras huius vitae, compescat impios omnes 
furentes contemtu Dei, et ostendat se Ecclesiae suae coram, ut deinceps aeternis laudibus celebretur’ 
(CR XIII, 978).

341 ‘Nunc ad historia redeo’ (CR XIII, 979).
342 ‘Ultima particula in textu diligenter observanda est, quod diserte dicit Angelus, haec vaticinia 

pertinere ad ultimam aetatem mundi: Quiesces et stabis in sorte tua in fine dierum. Haec verba, etsi 
alii alio detorserunt, tamen clare significant, Danielis doctrinam complecti omnia mundi tempora, 
usque ad resurrectionem mortuorum: quia vaticinatur ordine de monarchiis et ultimis regnis, et de 
aerumnis Ecclesiae postremi temporis’ (CR XIII, 980).
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III.3.9 Conclusie
Na het overzicht van de inhoud volgen hier afrondend enkele van de meest 
karakteristieke punten van Melanchthons uitleg van de profetie van Daniël:

1. Het gaat in de profetie van Daniël om het koninkrijk van Christus. Dat 
is een geestelijk rijk, waarin alles wat het evangelie omvat realiteit is. Zowel 
de eerste als tweede komst van Christus zijn de verwerkelijking van het heil 
dat God uiteindelijk tot in eeuwigheid voor zijn gelovigen bedoeld heeft. 
Alle historische verwikkelingen en verwarringen lopen uiteindelijk uit op 
het eeuwige rijk aan de andere zijde van het laatste oordeel, waar de dood is 
afgeschaft, het rijk van de duivel overwonnen en Gods eeuwige heerlijkheid 
werkelijkheid zal zijn. Hier en nu heeft het rijk van Christus geen politieke 
dimensie, maar is het overal present waar Christus regeert. Hij is hier en 
nu aanwezig om ons te verhoren, helpen en regeren, Hij houdt de wacht 
over zijn kerk. Dat is het wezenlijke van Christus’ rijk in deze wereld. 
Melanchthon ziet Daniël theologisch en christologisch geheel staan in de 
lijn van de profeten, Christus en de apostelen als een onmiskenbare getuige 
van de reformatorische leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Alle 
thema’s die met gebruikmaking van zijn centrale hermeneutische sleutel – 
de boodschap van de Romeinenbrief – in de uitleg van de gehele Schrift 
te vinden zijn, komt hij ook bij Daniël tegen. Er is theologisch geen enkel 
verschil tussen Daniël en Paulus. 

2. Daniël wordt bij Melanchthon tot getuige tegen de joden uit zijn eigen 
dagen en van de tijden daarna. Het Joodse volk heeft betekenis en waarde 
tot aan de komst van Christus, daarna is het vanwege de verwerping van 
het evangelie opgehouden Gods bijzondere volk te zijn. Het speelt in de 
geschiedenis verder geen enkele rol en functioneert bij Melanchthon alleen 
nog maar als een waarschuwend voorbeeld voor al diegenen die Christus’ rijk 
al te zeer als een ‘werelds koninkrijk’ (mundanum regnum) zouden willen 
zien. 

3. Het grootste belang dat Melanchthon aan deze profetie hecht, is dat 
hier de geschiedenis van de ballingschap tot aan het einde der tijden zo 
duidelijk wordt voorzegd. De belangstelling en voorliefde van Melanchthon 
voor de geschiedenis kunnen zich in deze uitleg ten volle ontplooien. Hij 
blijft de profetie tot het laatste hoofdstuk toe in relatie zien tot de concrete 
geschiedenis. Waar in de uitleg de overgang naar de eindtijd moet worden 
gemaakt, wordt de geschiedenis toch niet uit het oog verloren. Er blijft tot 
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aan het einde van hoofdstuk 12 een tweesporigheid van geschiedenis en 
toekomstprofetie. Belangrijk is dat Daniël een boodschap heeft voor alle 
eeuwen tot aan de voleinding aller dingen. Bij zijn tijdrekening lijkt het erop 
dat Melanchthon de wederkomst van Christus nog ver verwijderd ziet van 
zijn eigen dagen. Hij rekent immers uit dat het rond het jaar 2000 zal zijn dat 
Christus wederkomt. Anders dan bij Luther het geval is, zou dat betekenen 
dat hij de wederkomst nog niet direct nabij zag in zijn eigen dagen. Al weet hij 
ook wel van de mogelijkheid dat de dagen ‘verkort’ kunnen worden, er lijkt 
bij Melanchthon niet zo’n sterke ‘Naherwartung’ aanwezig te zijn geweest 
als bij Luther. 

4. Zeer centraal in de uitleg en toepassing staat de opvatting van de antichrist. 
Er is een dubbel rijk van de antichrist, dat bestaat uit het rijk van Mohammed 
en de heerschappij van de paus. Melanchthon denkt bij het eerste niet direct 
aan één bepaalde figuur van de eindtijd, maar eerder aan de totaliteit van het 
Turkse rijk dat de kerk van God in Europa al eeuwen bedreigt. Toch zal het 
nooit een vijfde monarchie worden, al zal er strijd blijven met het rijk van 
Christus tot het laatste der dagen. De theologie van de islam wordt gemeten 
aan de christelijke verkondiging en als verwerping van het zoonschap van 
Christus en het verzoenend ofer veroordeeld. De tweede antichrist is het 
pausdom. Ook hier denkt Melanchthon niet aan één bepaalde bisschop van 
Rome, maar aan de successio van de pausen, die afgoderij hebben ingevoerd in 
Christus’ kerk en zo instrumenten van de antichrist zijn geworden. Overigens 
kan de antichrist ook gebruikmaken van zogenaamde Epicureeërs, die een 
soort derde partij zijn in het antichristelijke conglomeraat. Onder hen verstaat 
Melanchthon allen die de godsdienst naar hun eigen zin vormgeven. Het 
beeld en de voorspelling van de antichrist worden gevonden in de figuur van 
Antiochus Epiphanes. Alles wat Daniël van hem zegt, heeft een historische 
verklaring en een toekomstige voorspellende dimensie, waar het gaat om de 
trekken van de antichrist. 

5. De verklaring van de profeet Daniël door Melanchthon geeft blijk 
van een hoog actueel en contextueel gehalte. De concrete politieke en 
kerkelijke situatie van zijn dagen is als achtergrond en scopus van deze uitleg 
onmiskenbaar. De kerk heeft in benarde tijden de troost van deze profetie 
nodig. De vorsten van Europa moeten erop gewezen worden dat ze de heilige 
taak hebben zich teweer te stellen tegen de macht van de antichrist. Dat doen 
ze als ze eensgezind de Turken proberen af te slaan en als ze zich verzetten 
tegen de pauselijke overweldiging van Christus’ kerk. Daarom is het hun 
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heilige roeping om de reformatie van de kerk met al hun mogelijke middelen 
te bevorderen. Er is wat de kerk betreft bij Melanchthon sprake van een milde 
beoordeling van die christenen die nog steeds bij de kerk van Rome behoren, 
maar zich toch niet laten overheersen door de praktijken van het pausdom. 
Melanchthon schrijft hen zeker niet af. 
6. Regelmatig laat Melanchthon in zijn toepassing van de boodschap van 
Daniël ook zijn zorg blijken voor de bevordering van de studie van de 
bonae litterae. De humanistische leraar in hem laat zich in deze verklaring 
niet onbetuigd door een groot vertoon van kennis van de klassieken en 
een pleidooi voor een degelijke geleerdheid, die ook ten goede komt aan 
de studie van de Heilige Schrift. Een van de efecten van de antichrist is de 
verwaarlozing van studie en goede geleerdheid. De schade die de kerk van 
Christus daarvan ondervindt, mag bepaald niet onderschat worden. 
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IV.

OECOLAMPADIUS
EN ZIJN CHRISTOLOGISCHE UITLEG 

VAN DANIËL

IV.1 Oecolampadius als exegeet

Het is opmerkelijk dat de naam van Oecolampadius ontbreekt in een modern 
handboek waarin de belangrijkste bijbeluitleggers uit de geschiedenis van 
de kerk elk een eigen hoofdstuk hebben.343 Johannes Oecolampadius heeft 
niet altijd de aandacht gekregen die hij volgens zijn tijdgenoten kennelijk 
wel waard was.344 Voor Calvijn was hij in ieder geval een van de belangrijkste 
exegeten, van wie hij dankbaar gebruikmaakte, ook bij zijn colleges over 
Daniël.345 Oecolampadius was een oudere studievriend van Melanchthon, 
die in 1512 – een halfjaar later dan hijzelf – naar Tübingen kwam, waar ze 
samen enkele jaren intensief met elkaar optrokken. Toen Oecolampadius in 
1515 naar Basel vertrok om zijn theologische graad te behalen en Erasmus te 

343 Historical Handbook of Major Biblical Interpreters, ed. Donald K. McKim, Leicester, 1998. Hij 
wordt alleen een enkele keer als een belangrijk exegeet van Oude en Nieuwe Testament genoemd 
in een overzicht van exegeten uit de zestiende en zeventiende eeuw.

344 In verband met Oecolampadius (1482-1531) zijn de volgende studies van belang: Ernst 
Staehelin, Das theologische Lebenswerk Johannes Oekolampads, Quellen und Forschungen zur 
Reformationsgeschichte XXI (Leipzig 1939); Ernst Staehelin, Briefe und Akten zum Leben 
Oekolampads, zum vierhundertjährigen Jubiläum der Basler Reformation (Leipzig 1927) (I)-
1934(II); E.G. Rupp, ‘Johannes Oecolampadius: the Reformer as Scholar’, in: Patterns of 
Reformation (London/Philadelphia 1969) 3-46; Hans R. Guggisberg, ‘Johannes Oekolampad’, 
in: M. Greschat (Hrsg.), Gestalten der Kirchengeschichte, Reformationszeit I (Stuttgart 1993) 117-
128; T.D. Bouma, Koninklijk perspectief geboden. Teruggevonden Bijbelse vroomheid door Johannes 
Oecolampadius ingezet als wegwijzer voor reformatie (Barneveld 1998). Voor de betekenis van 
Oecolampadius voor de exegese zie vooral: W. de Greef, ‘De Ware Uitleg’, 117-131; Demura Akira, 
‘Two Commentaries on the Epistle to the Romans: Calvin and Oecalampadius’, in: Wilhelm H. 
Neuser and Brian G. Armstrong, Calvinus Sincerioris Religionis Vindex. Calvin as Protector of the 
Purer Religion (Kirksville Mi. 1997) 165-188; Hughes Oliphant Old, ‘The Homiletics of John 
Oecalampadius and the Sermons of the Greek Fathers’, in: Communio Sanctorum (1982).

345 In de bibliotheek van Genève was een editie van 1530 aanwezig. Ganoczy merkt op: ‘La 
grande quantité de commentaires bibliques d’Oecolampade qui figurent au Catalogus prouve 
cependant que c’est surtout l’exégète qui intéressait en lui Calvin et Bèze’ (Alexandre Ganoczy, 
La Bibliothèque de l’Académie de Calvin (Genève 1969) 69).

__________________________________________
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helpen bij diens publicitaire arbeid, bleef hij aan zijn vriend denken. Een blijk 
van deze blijvende verbondenheid is dat hij zijn Tübinger studiegenoot een 
nieuwe editie van Agricola’s Dialectiek toezond, welk boek een belangrijke 
rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Melanchthons loci-methode.346

Oecolampadius werd medewerker van Erasmus en heeft meegeholpen bij 
diens editie van het Griekse Nieuwe Testament. Hij was een kenner van 
het Grieks en als leerling van Reuchlin kon hij ook een uitstekend hebraïst 
worden genoemd. In ieder geval was hij bekwaam genoeg om op zelfstandige 
wijze gebruik te maken van de joodse bronnen voor de exegese van het Oude 
Testament. Het is duidelijk dat Oecolampadius met zijn kennis van de oude 
talen, de bijbelse literatuur en de geschriften van de patres tot de leidinggevende 
geleerden van zijn dagen behoorde.347 Hij schreef commentaren op Genesis, 
de profeten en diverse geschriften van het Nieuwe Testament,348 niet alleen 
als proeve van zijn humanistische geleerdheid, maar vooral met het oog 
op de stichting van de kerk van zijn dagen. Deze jonge en veelbelovende 
humanistische geleerde werd na veel omzwervingen uiteindelijk reformator 
van Basel, waar hij van eind 1522 tot aan zijn dood in 1531 actief was.349 
 Voorafgaande aan het schrijven van zijn commentaren hield hij colleges 
over de betrefende bijbelboeken. In zijn exegetische colleges lag de nadruk 
op het Oude Testament. Hij begon zijn openbare exegetische arbeid in 1523 
met de uitlegging van de profeet Jesaja. De accenten die hij daarbij legde, 
maken duidelijk dat hij deze profeet van het Oude Verbond verstaan wil als de 
verkondiger van het toekomstige rijk van Christus. Dat voor Oecolampadius 
de schriftuitleg niet een louter academische aangelegenheid was, bestemd 
voor een kleine kring van geleerden, mag blijken uit het feit dat hij zijn 
colleges niet, zoals gebruikelijk, alleen in het Latijn heeft gehouden maar ook 
afsloot met een samenvatting in het Duits die bestemd was voor de aanwezige 
burgers die de taal van de geleerden niet konden verstaan. Het was ook een 
vernieuwing dat hij de Hebreeuwse tekst als uitgangspunt nam, al betrok 

346 Heinz Scheible, Melanchthon, Eine Biographie (München 1997) 22.
347 TRE XXV, 35.
348 ‘He wrote compact commentaries on Genesis and the Prophets and on parts of the New Testament, 

in which can be seen the Erasmian Emphasis on the grammatical sense and the relation of secular 
learning to “the scope of piety”, Basil Hall, ‘Biblical Scholarship: Editions and Commentaries’, in: 
The Cambridge History of the Bible 3 (Cambridge 1963) 84.

349 Volgens Ulrich Gäbler moeten we deze betiteling enigszins relativeren: ‘Trotz der unbestrittene 
Autorität, die er bei Kollegen und Politikern genosz, hatte er doch nie eine etwa Zwingli 
vergleichbare Stellung inne. Die Bezeichnung “Reformator Basels” wird man nur mit 
Einschränkungen benutzen dürfen. Sich selbst masz er keineswegs eine Führungsrolle zu’ (TRE 
XXV, 35).

__________________________________________
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hij die echter voortdurend op de Septuagint. Zijn voorlezingen werden met 
groot enthousiasme ontvangen door studenten, priesters en gewone burgers. 
De hal waarin ze gehouden werden was voor de belangstellenden te klein.350 
Oecolampadius werd samen met Pellikan door de raad van Basel aangesteld 
als professor ter onderwijzing van de Heilige Schrift. Zij namen samen de 
plaats in van twee voorgangers, die de reformatie niet gunstig gezind waren. 
De colleges over de Bijbel waren van cruciale betekenis voor de voortgang 
van de hervorming van Basel. Elke dag was er een sessie waarbij de beide 
collega’s elkaar afwisselden, zodat ze elk om de dag hun bijdrage leverden tot 
verdieping van het verstaan van de Heilige Schrift. 
 Deze voorlezingen werden vervolgens als commentaren uitgegeven. 
Onder de reformatoren uit de jaren twintig is Oecolampadius vooral degene 
die als uitlegger van de Heilige Schrift van grote betekenis is geweest. Luther 
had groot respect voor hem en meende dat Oecolampadius bij uitstek de 
man was die de nieuwere inzichten van het humanisme, beter nog dan 
Erasmus, werkelijk ten nutte zou kunnen maken voor een heilzaam inzicht 
in de Schriften. Erasmus zag hij als Mozes die niet verder kwam dan het 
land Moab, terwijl Oecolampadius als een Jozua het beloofde land mocht 
binnenleiden.351

350 Staehelin, Lebenswerk, citeert wat Cratander schreef aan Bonifacius Amerbach, dat Oecolampadius 
‘nobis Esaiam prophetam eximium praelegit Hebraice, Graece, Latine et vulgari nostra lingua’ 
(189/190).

351 K.R. Hagenbach, Johann Oekolampad und Oswald Myconius, die Reformatoren Basels (Elberfeld 
1859) 43,44, maakt melding van Luthers waardering voor Oecolampadius’ geleerdheid, die tot 
uiting kwam in zijn voorlezingen: ‘De Ruf davon drang bis zu Luther, und dieser sprach sich 
höchst annerkennend über das Unternehmen aus, sowohl in einem Brief an Nikolaus Gerbelius in 
Straszburg, als auch in einer besondern Zuschrift an Oekolampad selbst. Im erstern Brief ( Januar 
1523) heiszt es: “Gar seht freut es mich, dasz Johann Oekolampad zu Basel über den Jesaia liest, 
obgleich ich höre, dasz viele ein Miszfallen daran haben. Allein das ist nun einmal das Schicksal 
der christlichen Lehre. Auch durch diesen Mann wird uns Christus einiges Licht oder Aufschluss 
über die Propheten geben, was unsern Zeiten eben so noth thut, als den frühern.” Unterm 20. 
Juni schreibt Luther an Oekalampad: “Der Herr stärke dich in deinem Vorhaben, den Jesaia zu 
erklären, obgleich mir geschrieben wird, dasz Erasmus kein Gefallen daran habe, aber diesz möge 
dich nicht beirren. Wie viel Erasmus von geistlichen Dingen versteht oder zu verstehen vorgiebt, 
das zeigen seine Büchlein zur Genüge, die früheren sowohl als die neuesten… Er hat gethan, wozu 
er geordnet war. Er hat die Sprachen eingeführt und von den frivolen Studien (der Scholastik) 
die Gemüther abgelenkt. Möglicher weise wird er mit Moses im Lande Moab sterben; zu den 
besseren Studien (zur tiefern Einsicht in das Wesen der Frommigkeit) gelangt er nicht. Ich wollte, 
er stände jetzt einmal davon ab, die Schrift mit seinen Paraphrasen (Umschreibungen) erläutern 
zu wollen; denn er ist der Aufgabe nicht gewachsen und hält die Leser auf, in die Schrift selbst 
einzudringen. Er hat das Seinige gethan, indem er das Schlechte nachwies; das Gute zu zeigen 
und in das Land der Verheiszung zu führen, das vermag er, so viel ich einsehe nicht.”’ Later zou er 
van deze broederlijke erkenning van Oecolampadius door Luther niet veel meer overblijven, toen 

__________________________________________
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Oecolampadius’ invloed heeft zich vooral via de uitgaven van zijn 
commentaren, vooral die van het Oude Testament en met name dan de 
profeten, laten gelden. Hij gaf aan dat hij zichzelf niet direct als vernieuwer 
beschouwde, maar eerder zag staan in de traditie van de grote exegeten van de 
kerk. In het voorwoord op zijn Jesaja-commentaar sloot hij zich nadrukkelijk 
bij zijn voorgangers aan. We zien hier een trek, die we niet direct moeten 
beschouwen als een persoonlijke uiting van mogelijk ‘valse bescheidenheid’. 
Al is de exegese van de reformatie er een van nieuwe inzichten met gebruik 
van nieuwe hulpmiddelen die het humanisme met zich meebracht, toch wil 
de reformatorische schriftuitleg op de schouders van de groten uit de kerk der 
eeuwen staan. Het nieuwe is echter dat de zin van de profeten in de exegese 
vanuit het Hebreeuws en in rapport met de joodse commentaren, nog beter 
kan worden getrofen dan voorheen.352 
 De Greef vat de betekenis van Oecolampadius’ exegese samen door te 
stellen dat hij opkwam voor de historische, letterlijke uitleg van het Oude 
Testament en niet langer wilde weten van allegorieën. Het Nieuwe Testament 
speelt in zijn uitleg van het Oude niettemin een grote rol. De vraag daarbij is 
of deze rol niet zo groot is, dat ondanks alle verwerking van het hebreeuwse 
karakter en de benutting van de joodse exegese, er toch moet worden gesteld 
dat de historische context van het Oude Testament niet genoeg tot zijn 
recht komt, omdat de vervulling van de beloften in Christus te snel in zicht 
komt en te veel accent krijgt.353 De Greef sluit zich dan ook aan bij datgene 
wat Richard A. Muller heeft gezegd naar aanleiding van de grote betekenis 
van Oecolampadius’ commentaren voor latere vertegenwoordigers van de 
reformatie, met name voor Calvijn.354 Muller komt tot de conclusie dat 
Oecolampadius’ exegese, inclusief zijn gebruikmaking van de rabbijnenbijbel, 
vooral bedoeld was om tegenover vroegere allegorische lezingen het belang 
en de betekenis van de letterlijke uitleg van de Schrift te onderstrepen. Dat 
betekent echter niet dat de belangstelling voor de historische context van 
de profeten nu echt zoveel groter is geworden dan bijvoorbeeld bij Luther. 

beiden in de strijd om de inzettingswoorden van het avondmaal direct tegenover elkaar zouden 
komen te staan.

352 Zie Staehelin, Lebenswerk, 192,193.
353 Zie De Greef, ‘Ware uitleg’, 129,130.
354 ‘The commentaries of Oecolampadius are of particular importance, not only because they were 

valued by Calvin, but also because they were reissued in Geneva, under the editorship of Capito 
and Bullinger, in 1558, when Calvin was lecturing in the minor prophets, only a year prior to 
the appearance of Calvin’s own lectures in print’ (Richard A. Muller, ‘Calvin’s Exegesis of Old 
Testament Prophecies’, in: The Bible in the Sixteenth Century, ed. David C. Steinmetz (Durham 
and London 1990) 68-82, 79,80).

__________________________________________
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Hoewel Oecolampadius in de duiding van de profetieën melding maakt van 
de terugkeer van het volk na de ballingschap en het herstel van het aardse 
Jeruzalem, valt toch het volle licht van zijn uitleg voornamelijk op het rijk 
van Christus en het hemelse Jeruzalem, waarheen de apostelen ons wijzen. De 
afwijzing van de allegorie betekent bij hem dus niet automatisch dat er nieuwe 
en vooral grotere ruimte komt voor een historische duiding van de profetieën 
dan we bijvoorbeeld bij Melanchthon en Calvijn vinden. Muller komt tot de 
volgende conclusie aangaande Oecolampadius’ oudtestamentische exegese: 
‘But here, too, the hermeneutic of promise and fulfillment tends to crowd 
out the historical, with the result that Oecolampadius lodges the meaning of 
the text strictly in the fulfillment.’355 Oecolampadius wijst de allegorie in zijn 
uitleg af, maar kiest duidelijk voor de typologische duiding van het Oude 
Testament.
 De waarde van de allegorische uitleg, zoals die in de traditie van de kerk 
gangbaar was, kan gezien worden in wat Muller zijn ‘flexibility of reference’ 
noemt. De tekst van de Heilige Schrift was geen boodschap die beperkt bleef 
tot de eerste ontvangers, maar was bedoeld te spreken tot heel de kerk van 
alle tijden. Het loslaten van de hermeneutische regel van de viervoudige 
schriftzin en de aandacht voor de historische betekenis betekenden voor de 
reformatorische exegeten geen breuk met deze overtuiging.356 
 Oecolampadius was in zijn dagen reeds een autoriteit op het gebied van 
de uitleg van de Heilige Schrift.357 Het is wellicht niet overdreven om hem 

355 Muller, ‘Calvin’s exegesis’, 80. Oecolampadius gaat in zijn christologische interpretatie niet zover 
als de Franse humanist Léfèvre d’Etaples, die stelde dat de enige betekenis van het Oude Testament 
de letterlijk-profetische was, omdat Christus daarin te vinden was en dat de letterlijk-historische 
betekenis een product was van ijdele verbeelding van mensen. Dat was de wijze waarop hij het 
bekende woord van de ‘letter die doodt’ en ‘de Geest die levend maakt’ toepaste op de Heilige 
Schrift. Zie David C. Steinmetz, ‘The Superiority of Pre-Critical Exegesis’, in: The Theological 
Interpretation of Scripture, ed. Stephen E. Fowl (Cambridge Ma/Oxford 1997) 26-38, 31. Zie 
ook David C. Steinmetz, ‘Faber Stapulensis (1455-1536), The Letter and the Spirit’, in: Reformers 
in the Wings (Oxford/New York 2001) 32-37.

356 David C. Steinmetz (zie noot 356) spreekt in dit verband over de ‘superioriteit van de pre-
kritische exegese’ in vergelijking met de historisch-kritische methode, die alleen wil weten van 
de betekenis beperkt tot de oorspronkelijke betekenis die de auteur in zijn tekst gelegd heeft. De 
zin van de auteur maar ook de mogelijke duidingen die de tekst de eeuwen door gekregen heeft, 
behoren tot het complex van de betekenis van de tekst.

357 Nog lang na zijn dood vonden zijn geschriften een wijde verspreiding. Een aardige illustratie 
daarvan is bijvoorbeeld dat bij het handjevol theologische boeken in de overigens indrukwekkende 
bibliotheek van de Utrechtse jurist Arnoldus Buchelius, die leefde aan het einde van de zestiende 
en het begin van de zeventiende eeuw, twee titels van Oecolampadius te vinden waren, naast 
een van Luther, en zelfs geen van Calvijn, zoals Judith Pollmann, Een andere weg naar God 
(Amsterdam 2000), 112 laat zien. Eigen raadpleging van de catalogus, in handschrift bewaard in 

__________________________________________
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‘le plus grand exégète de la première période de la Réforme en Suisse’ te 
noemen.358 Bucer heeft na zijn dood gezegd, dat er geen grotere theoloog in 
zijn dagen is geweest dan Oecolampadius. Deze reputatie wordt geïllustreerd 
door het besluit van de raad van Straatsburg om alle predikanten van de stad 
te voorzien van een uitgave van zijn commentaren.359

Strohl vat het karakteristieke van Oecolampadius’ exegese van het Oude 
Testament samen als zijn grote zorg om de authentieke sensus van elk woord 
te ontdekken, dat in de eeuwen van allegorische uitleg van de Schrift zo vaak 
versluierd was gebleven. Daarom heeft hij ook voor het Oude Testament de 
beste joodse commentaren geselecteerd en geraadpleegd. Daarbij vond hij 
dat de profeten van het Oude Verbond veel meer op de vervulling van het 
Nieuwe betrokken waren dan de joodse exegese wilde doen geloven. Dit 
betekende naar zijn overtuiging echter niet dat hij min of meer zijn toevlucht 
moest nemen tot een nieuwe allegorie. Er is bij Oecolampadius, veel minder 
dan bij Luther, sprake van een tegenstelling tussen het Oude en het Nieuwe 
Verbond, tussen wet en evangelie. ‘De twee verbonden waren in zijn ogen 
eerder twee etappes in de openbaring en de realisering van het heil.’360

Utrecht, laat zien dat het in werkelijkheid maar één geschrift van Oecolampadius betreft, namelijk 
de korte weergave van een briefwisseling. Het andere dat Pollmann ten onrechte als geschrift van 
zijn hand heeft gezien, is de uitgave van Theophilactus’ preken over de vier evangeliën, waarvan 
Oecolampadius enkel en alleen de uitgave verzorgd heeft.

358 Henry Strohl, in: La Pensée de la Réforme (Neuchatel/Paris 1951) 74.
359 Irena Backus geeft in haar Reformation readings of the Apocalypse (Oxford 2000) ook enkele 

voorbeelden van de grote autoriteit die Oecolampadius in latere tijd heeft gehad. In een citaat van 
Meyer, dat ze weergeeft, over de verklaring van Openbaring 12, waar het gaat over de ‘mannelijke 
zoon’ die de Vrouw baart, wordt Oecolampadius in één adem genoemd met Stefanus, Paulus en 
Apollos uit de bijbelse tijd, Athanasius, Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus en Jan Hus uit 
de geschiedenis der kerk, als de grote autoriteit uit de reformatietijd, die de satan bijzonder wil 
bestrijden (54). Een volgende illustratie die Backus geeft van het grote gezag dat Oecolampadius 
had, is het feit dat Nicolas Colladon, een commentator van de Apocalyps uit de tweede helft 
van de zestiende eeuw, Luther en Oecolampadius noemt als belangrijkste autoriteiten voor zijn 
exegetische keuzes. Backus concludeert: ‘Colladon’s use of Luther and Oecolampadius shows 
that they had assumed a status analogous to that of the church Fathers: They constituted the 
ultimate court of appeal in matters of biblical exegesis’(68).

360 Strohl: ‘Il n’opposait donc pas, comme Luther, l’Ancienne et la nouvelle Alliance, Moïse et le 
Christ, la Loi et l’Evangile, complémentaires et nécessaires pour faire craindre et aimer Dieu. 
Les deux Alliances étaient, à ses yeux, deux étapes de la révélation et de la réalisation du salut’ 
(75). Oecolampadius staat hier in de traditie van de vroege kerk, waarvan Irenaeus van Lyon de 
representant is van de heilshistorische theologie die tegenover de gnostici en Marcion de eenheid 
van Oude en Nieuwe Testament als de historische openbaring van Gods ene verbondshandelen 
overeind hielden. Irenaeus was een van de eersten die sprak over het Nieuwe Testament in 
aansluiting bij het Oude Testament, volgens Tony Lane, A concise History of Christian Thought 
(Grand Rapids 2006) 13. Christus is de ‘verborgen schat’ in de Schriften. In het kader van zijn 
hermeneutiek is er een onderscheid gemaakt tussen ‘typologische’ en ‘verticale’ allegorie. In het 
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IV.2 Het program voor de colleges over Daniël

Oecolampadius opende zijn reeks colleges over het boek Daniël in september 
1528 met een disputatie, waarin hij in enkele thesen duidelijk maakte wat 
zijn scopus was in de uitleg van deze oudtestamentische profeet. De officiële 
aankondiging van de disputatie, te houden op vrijdag 4 september, ‘In der 
theologen sal Frytags früg umb achte’,361 verliep niet zonder problemen. 
Oecolampadius maakt uitvoerig melding van wat er zich afspeelde in een 
brief aan Zwingli van 28 september 1528.362 Zoals gebruikelijk werd de 
uitnodiging gepubliceerd aan de deuren van alle kerken in de stad. Bij een 
van de kerken ontstond een handgemeen toen een ‘oudgelovige’ priester 
de publicatie van de kerkdeur scheurde. Thomas Geierfalk, een collega 
van Oecolampadius, zag dat gebeuren en riep de ‘augustijner’ priester ter 
verantwoording. Hij vroeg hem dringend waarom hij dat deed. Kon hij 
niet beter de Heilige Schrift vernietigen en zo de hervormingsgezinden 
overwinnen?, zo provoceerde Geierfalk hem. De priester werd op zijn 
beurt zo kwaad dat hij zijn uitdager te lijf wilde gaan. Het kwam zelfs tot 
een gewapend trefen, waarbij Thomas Geierfalk lichtgewond raakte. Een 
dergelijk gewelddadig incident zou de zaak van de reformatie gemakkelijk in 
diskrediet hebben kunnen brengen. Oecolampadius was er zich terdege van 
bewust hoe precair de situatie zou worden, als de reformatie in verband zou 
kunnen worden gebracht met enigerlei gebruik van het zwaard. Vandaar dat 
hij Geierfalk nadrukkelijk in bescherming nam tegen elk verwijt dat hij de 
patentiam evangelicam te buiten zou zijn gegaan. ‘Onze broeder’, zo maakte 
hij Zwingli tegen alle valse geruchten in duidelijk, ‘heeft niet anders dan uit 
zelfverdediging gehandeld.’363

eerste geval wordt bedoeld dat er een vervulling is van teksten van het Oude Testament in de 
persoon en het werk van Christus. De ‘verticale allegorie’ betrekt aardse realiteiten op hemelse. 
Zie Christopher A. Hall, Reading Scripture with the Church Fathers (Downers Grove 1998) 132-
141. 

361 Staehelin, Briefe II, nr. 599,229,230.
362 CR LXXXXVI, 763.
363 Oecolampadius doet als volgt verslag van het gebeurde: ‘Danielem prelegere cepi, pro cuius 

exordio, quum axiomata quedam disputanda iuxta morem scholasticum affixissem, accidit, 
sacrificium quendam vidente Thoma Augustiniano schedam a valvis templi auferre et dilacerare. 
Ubi cum illo Thomas expostulavit, quare non magis scriptura sacra perderet et nos vinceret, 
mox ille ad arma prorupit, vulneraturus redarguentem. At noster Thomas, insegnis, praevenit 
hominem et in terra abiecit, potuissetque, nisi sibi imperasset, sicarium occidere, sed pepercit. 
Accurrebant homines imperantes pacem; tunc Thomas, ut securus, illum et gladiolum suum 
reliquit, sed ille, contempta pace publica, arrepto gladio Thome, ipsum leviter in capite sauciavit. 
Vulnus quidem leve est, sed audacia hominis et facinus temerarium non carent crimine. Hinc 
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 Na deze tumultueuze aankondiging volgde de disputatio. In de inleiding 
van de thesen verweert Oecolampadius zich tegen de verdachtmaking als zou 
hij het boek Daniël in zijn uitleg nog niet aan de orde hebben laten komen, 
vanwege een mogelijke afkeer van deze profeet.364 Dat was geenszins het geval. 
Een zekere Wolfgang Wissenburger zal bij de disputatie de respondent zijn. 
Oecolampadius hoopt dat de ‘Gelerten’ uit Basel, maar vooral ook de leraars 
en predikers van de Heilige Schrift aanwezig zullen zijn. 
 Er werden drie ‘sluitredenen’ opgesteld. De stellingen zijn zo opgebouwd 
dat de positieve formulering direct gevolgd wordt door een waarschuwing 
tegen kritiek, waarbij de consequenties van de afwijzing duidelijk worden 
gemaakt. Verder wordt er opgewekt om de stellingen met ontwijfelbaar 
geloof te aanvaarden. De eerste these luidt als volgt: ‘Hoewel er in de Heilige 
Schrift veel dingen zijn die slechts begrepen zouden kunnen worden door 
diegenen die door de Geest Gods of menselijke meesterschap geleerd zijn, 
zo zijn toch alle dingen die tot ons heil of tot de eenheid van de kerk van 
node zijn, voor alle christenen ontwijfelbaar duidelijk voorgesteld. Wie zich 
tegen deze stelling verzet, die zou Christus en zijn kerk op het hoogst smaden 
en doet de arbeid der apostelen te niet.’365 In deze eerste stelling wordt de 
betekenis benadrukt van de Heilige Schrift voor het heil en de eenheid van 
de hele kerk. Het zou Christus en de apostelen tekortdoen als het verstaan 
van de Heilige Schrift zou worden gezien als een zaak van een geestelijke of 
geleerde elite. De betekenis van de Schrift en de uitleg daarvan voor heel de 
kerk worden hiermee de krachtige inzet van de uitleg.
 In de tweede stelling zegt Oecolampadius dat Daniël meer dan de andere 
profeten heeft geleerd dat de Zoon van God in het vlees gekomen is en onze 
verlosser en rechter is, maar tevens de koning der koningen. Wie dit geloof 

rumor vagus patientiam euangelicam traducit et vana pro veris commemorat. Nolim autem te 
ignorare non esse ita a fratre nostro peccatum, ut male audire debeat, nisi quis defensionem sui 
corporis a sicario invadente inter crimina recensere velit’ (CR LXXXXVI, 561).

364 ‘So wir den prophetten Daniël ofentlich uszlegen, damit wir ein loblichern ingang machen unnd 
nit geacht werden (wie ettliche foelschlich von unns uszgeben), al trugen wir ein abschuhen von 
dem bruch (m.i. hier een fout in teksteditie, wsch. moet dit ‘buch’ zijn), so nit vor langest gantzen 
nachlassend zu den schulen gehalten ist worden, haben wir furgenommen, zum ersten ettich 
heilig, furnemblich unnd gantz geistlich beschluszreden, usz dem gemelten buch uszgezogen, in 
fruntlicher schul- unnd disputierlicher wysz zu erbüttlen’ (Briefe II, 229).

365 ‘Wiewol in der helgen schrifft vil ding sind, die allein von denen, so von dem geist Gottes oder 
menschlicher meisterschafft gelert sind, erfarn mogen werden, so sind doch die ding, so zu unserm 
heil oder zur einigkeytt der kilchen, von noetten, so heitter in ire dargeben,das alle Christen dhein 
zwivel daran haben unnd von den finden des gloubens nit moegen uberwunden werden. Wer sich 
diser vorder proposition widersetzt, der schmecht Christum unnd sin kilch uf das hochst unnd 
macht der appostell arbeit zu nichden’ (Briefe II, 230).
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onderschrijft, is werkelijk uit God geboren en een waar lid van de kerk van 
Christus.366 Deze stelling onderstreept de christologische en soteriologische 
invalshoek die voor Oecolampadius bij de uitleg van het boek Daniël van het 
grootste belang is.
 De derde these gaat over de verhouding van het Oude en het Nieuwe 
Verbond: ‘Zoals de waarheid een einde maakt aan de afschaduwing, zo heeft 
ook Christus toen Hij gekomen is door zijn dood de ceremoniën, ofers en 
profetieën beëindigd. Daarom moeten er verder geen oude of ook nieuwe 
ceremoniën worden aanvaard behalve die Christus zelf bevolen heeft. Men 
kan niet uit de andere profeten, ook niet vanuit Daniël, concluderen dat er 
een grond is voor het misofer. Wie dus de ceremoniën van de oude wet en de 
menselijke inzettingen laat voor wat ze zijn, en volgens de wet des Geestes en 
naar de liefde leeft, die moet door christenen zeker niet worden beschouwd 
als overtreder van Gods wet en afvallige van de kerk.’367 De relatie van deze 
these tot de inhoud van het boek Daniël is op het eerste gezicht niet direct 
duidelijk. Kennelijk werd de autoriteit van de oudtestamentische profeten, 
en dus ook van Daniël, van de kant van de ‘oudgelovigen’ in Basel mede als 
argument gebruikt om de vernieuwers af te schilderen als afscheiders van de 
ware kerk. De boodschap van de profeten kan volgens Oecolampadius echter 
niet in strijd zijn met de autoriteit van Christus zelf. 
 Hoe het deze stellingen is vergaan tijdens de disputatie is ons niet bekend. 
Staehelin veronderstelt dat de tegenstanders van de reformatie in Basel 
waarschijnlijk niet in persoon aanwezig zijn geweest. Onmiddellijk na het 
dispuut begon Oecolampadius met zijn colleges. Wanneer precies is niet 
duidelijk, maar uit de brief aan Zwingli van 28 september blijkt dat hij op 
dat moment al enige tijd bezig is. Op 8 november behandelt hij de profetie 
over de zeventig weken van Daniël 9:24-27. Oecolampadius vraagt Zwingli 
om raad inzake dit moeilijke punt in de uitleg. Hij hoopt dat Zwingli hem 
met ‘mogelijk zekerder inzicht’ zal kunnen helpen. Veel verklaringen van het 

366 ‘Das der son Gottes kommen syn inns fleisch unnd sye unser erloeser unnd richter, ouch ein 
konnig aller kongen, lerett Daniel clarer unnd gewisser, dann dhein anderer prophett, Wer der 
hinder proposition mit ungezwiveltem glouben zufallt unnd sich inderschribt, der ist gewysz usz 
Gott unnd werdet in der kilchen Christi gezellet’ (Briefe II, 230).

367 ‘Wie die warheyt den schatten, also hatt Christus, do er kommen, mit sinem tod geendet die 
cerimonien, opfer unnd prophetien. Darumb sollend furer nit angenomen werden weder die 
alten noch nüwen usszerhalb denen, die Christus bevolhen hatt. Hierumb mag das opfer der 
mesz, glich wie in dheinem andern prophetten, also ouch nit in disem begrundet werden. Der da 
mit underlassung der ceremonien des alten gesatzes oder menschen satzung nach dem gesatz des 
geistes und nach der liebe lebt, denn wirdet dhein Christ als ein ubertretter gottlichen gesatzes 
oder als ein abtrunnigen von der kilchen, miden’ (Briefe II, 230).
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probleem bevallen Oecolampadius niet echt. Hij noemt in dit verband onder 
andere Bucer en Capito.368 Een paar dagen later deelt hij Ambrosius Blaurer 
mee dat hij met de uitleg van Daniël bezig is, die hij Deo volente spoedig in 
een boek uit zal geven. Duidelijk is dus dat er tijdens het houden van de 
colleges al sprake was van de bedoeling ze daarna te publiceren. 

IV.3 De uitgave van de Daniëlcommentaar

Zwingli heeft op het verzoek van 8 november niet gereageerd. Vijf weken 
later laat Oecolampadius hem weten dat hij per gratiam Christi al gereed is 
met de uitleg en zijn antwoord niet meer echt nodig heeft. Als de drukker 
meewerkt, zal hij ervoor zorgen dat het werk snel uitgegeven wordt.369 Het 
zou nog anderhalf jaar duren voordat het boek ook werkelijk op de markt 
verscheen. Een collega van Oecolampadius, Markus Bertschi, maakt een jaar 
na de colleges in een brief aan Vadianus melding van de komende uitgave van 
onder andere de Daniëlcommentaar.370 Eerst in maart 1530 is het echt zo ver 
en verschijnt het boek in twee edities op de markt.371 Op 30 maart zond de 
auteur een exemplaar van zijn boek aan Zwingli, in de hoop dat hij het de 
moeite waard zou vinden om deze ‘vriendengift’ te lezen. Hij hoopt dat ook 
Leo Jud zijn oordeel over deze verklaring zal willen geven, die er misschien 
wat meer tijd voor heeft dan de drukke Zwingli.372 Kennelijk betekende 
de afronding van zijn verklaring, nu hij die in druk had laten verschijnen, 
nog niet een afsluiting van de exegetische discussie. Dat de voortgang van 
zijn verklaring ‘allermoeilijkst’ (difficillimum) was geweest, is iets wat bij 
bestudering van de commentaar goed moet worden bedacht. 
 Wat de latere receptie van Oecolampadius’ Daniëlcommentaar 

368 ‘Versor nunc in “Daniele”. Supputationem LXX hebdomarum iuxta Eusebii mentem tractabo. 
Tu si certiorem habes, oro communices; nam omnes alie tam Hebraeorum quam ecclesiasticorum 
minus quadrant, neque satisfaciunt, quae Bucerus in Matheum et Capito in Oseam’ (CR 
LXXXXVI, 596).

369 ‘Nihil de hebdomadis apud Danielem respondisti, sed non est opus, ut in his sudes, alias 
occupatus. Absolvi enim per gratiam Christi totum Danielem; si non fefellerit typographus, 
edendum curabo’ (CR LXXXXVI, nr. 786).

370 ‘Oecolampadius commentarios meditatur in Danielem, epistolam ad Hebraeos et Job’ (Briefe II, 
399).

371 Zowel bij Johann Bebel als bij Thomas Wolf, beiden drukkers in Basel, onder de titel in Danielem 
prophetam Joannis Oecolampdii libri duo. 

372 ‘Magnum tibi donum misisse tibi mihi video, mi Zwingli, si “Danielem” hunc tua lectione 
dignum per ocium iudicaveris et, si que minus probantur, amico libere indicaveris. Difficilimum 
enim mihi fuit hucusque progredi, et ea propter libenter alios meliora aferentes audiam. Idem 
opto, ut et Leo faciat, cui fortasse non multo plus quam tibi ocii est’ (CR LXXXXVII, 531).
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betreft, valt nog te melden dat er zowel in 1553 als in 1567 een editie is 
verschenen bij Jean Crespin in Genève.373 In 1558 bezorgde de Züricher 
reformator Heinrich Bullinger de voorrede van een Geneefse editie van de 
oudtestamentische commentaren van Oecolampadius. Daarin prees hij hem 
aan als de meest geleerde uitlegger van zijn eeuw, vooral wat de boeken van de 
oudtestamentische profeten betreft. Niet alleen zijn grote kennis van de drie 
brontalen gaf Bullinger hiertoe aanleiding, maar vooral ook dat hij een ‘gelovig 
en Godvrezend man was, die Christus zeer liefhad’. Hij heeft heilig geleefd en 
gedoceerd. Zijn hele leven was gewijd aan de lezing van ‘de beste schrijvers’ 
en hij heeft kosten noch moeite gespaard om die vruchtbaar te maken. Sinds 
de tijd van Hieronymus is er niemand geweest die zo bedreven was in de 
klassieke talen en met kennis van de oude schrijvers vooral de profeten zo 
goed heeft uitgelegd. Wie de verklaringen van Daniël en Jesaja onderzoekt, 
zal volgens Bullinger wel ontdekken dat dit niets te veel is gezegd. Opvallend 
is dat Bullinger deze twee commentaren niet in de volgorde noemt waarin 
ze zijn ontstaan, maar waarschijnlijk naar de orde van het gewicht dat hij 
er zelf aan hechtte. Mogelijk valt hieruit op te maken dat Oecolampadius’ 
Daniëlcommentaar door zijn tijdgenoten als zijn belangrijkste bijdrage tot 
de exegetische vernieuwing werd beschouwd.
 Bullinger geeft ook nog als extra vermelding dat er in de commentaren 
veel ‘voortrefelijke gegevens’ uit de commentaren van joodse rabbijnen 
zijn samengevat.374 Het controversiële dat gezien de geschillen inzake de 
avondmaalskwestie aan de naam van Oecolampadius zou kunnen kleven, 
heeft op geen enkele manier iets van doen met de interpretatie van deze 

373 Briefe II, 426. Heeft de editie van 1553 mogelijk te maken gehad met het feit dat Calvijn een jaar 
eerder het boek Daniël in een serie preken heeft behandeld? Hij begon zijn serie op 18 juli 1552.

374 ‘Fuit vir ille suo seculo alioqui doctissimo, siquis alius, ad enarrandum libros prophetarum 
instructissimus. Tenebat enim exacte linguas huic rei imprimis necessarias, Hebraeam, Chaldaeam 
et Graecam. In tranferendis autem his in Latinam linguam admodum erat religiosus, neque 
hic nimium sibi permittebat neque superstitiose malebat de suo aliquid addere quam parum 
Ciceroniane loqui. In genuino sensu eruendo admodum fuit felix neque perspicacia destitutus 
fuisse apparet. Et haec quidem praestare potuit, quia vir fidelis et Dei timens Christique 
amantissimus fuit. Sanctissime vixit et docuit alias piissime, quibus accessit, quod totam suam 
vitam lectioni optimorum authorum impenderat neque ullis expensis laborisque pepercerat. 
Pauci eius aetate vixerunt, qui tam varia multiplicique lectione authorum fuerint exercitati, 
adeo ut multi non temere existimaverint, a d(ivi) Hieronymi seculo non vixisse quenquam in 
linguarum peritia variaque veterum scriptorum lectione instructiorem prophetarum interprem. 
Inspiciantur libri commentariorum in Danielem et in Isaiam, et apparebit hic nihil permissum esse 
nimio studio et amori hominis. Apparebit et optima vel praestantissima quaeque ex Judaeorum 
Rabinorum commentationibus in hoc opus esse contracta’ (Briefe II, 845). In het vervolg komen 
we in paragraaf IV.5.7 uitvoerig terug op de wijze waarmee Oecolampadius is omgegaan met de 
joodse exegese.
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profeten. Bullinger hoopt met deze woorden op een brede receptie van deze 
belangrijke exegeet, wiens importantie ver uitstijgt boven het gewoel van de 
interne controversen van de reformatie.375 

IV.4 De voorrede van de Daniëlcommentaar

Programmatisch gezien heeft Oecolampadius zijn uitleg van het boek Daniël 
een plaats willen geven bij de activiteiten die moesten leiden tot de beslissende 
doorvoering van de reformatie in Basel. De inleidende disputatie, die in 
roerige tijden gehouden werd, gaf een belangrijke aanzet tot de definitieve 
overwinning op de zogenaamde ‘oudgelovigen’ aldaar. Toen de commentaar 
in 1530 werd gepubliceerd, voorzag Oecolampadius de uitgave van een 
voorwoord. Daarin legde hij het accent vooral op de verantwoording naar 
de buitenwereld toe. De reformatie te Basel, die steeds duidelijker zijn beslag 
begon te krijgen, kreeg in de voorrede van Oecolampadius een gedegen 
verantwoording voor het forum van alle partijen die het godsdienstconflict 
in Europa op kerkelijk en politiek terrein ten einde wilden brengen. Keizer 
Karel V liet tegen 8 april van het jaar 1530 een Rijksdag uitschrijven om 
oplossingen te zoeken waarmee men de dwaling en tweespalt binnen het 
christelijk geloof te boven kon komen. De eenheid van het christelijk geloof 
was immers van vitaal belang voor het welzijn van het rijk.
 Zodra de toekomstige rijksdag bekend werd, begon men zich in de 
verschillende kampen te wapenen voor het theologische geding. Ook Basel 
bereidde zich voor op een verantwoording. Men deed dat tijdens een van 9 
tot 12 maart gehouden ‘Burgrechtstag’. Tijdens deze dag werd het voornemen 
geformuleerd om zich tegenover de majesteit van de keizer te beroepen op 
het ‘ware Woord van God’, waarvan men in de praktijk van leer en leven 
niet wilde afwijken, wat ook de houding van de keizer in de toekomst zou 
worden.376 De apologie van de reformatie van Basel, zoals Oecolampadius 

375 Gezien de plaats en het jaartal van de editie van Oecolampadius’ commentaren, Genève in 1558, is 
het een interessante vraag waarom Bullinger en niet Calvijn deze aanbeveling heeft geschreven. Het 
antwoord is niet duidelijk te vinden. Wilde Calvijn deze ‘eer’ wellicht overlaten aan een Zwitserse 
collega van Oecolampadius? Overigens heeft Calvijn met de plannen om de commentaren uit 
te geven wel van doen gehad. In 1553 al schrijft Bullinger aan Calvijn over het gerucht dat hij 
vernomen heeft dat er een gezamenlijke uitgave van Oecolampadius’ profetencommentaren zal 
verschijnen. Hij bezweert Calvijn er zorg voor te dragen dat er niets weggelaten of veranderd 
wordt, zoals kennelijk wel gebeurd is met de uitgave van de commentaren op Jeremia en Ezechiël. 
Als Calvijn aan zijn verzoek gehoor wil geven, zal hij omnibus piis et universae ecclesiae rem 
sanctissimam utilissimamque bewijzen, schrijft Bullinger (Lebenswerk 408).

376 Zie Briefe II, 427/428, n. 2.
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die in zijn voorrede op de commentaar van Daniël gaf, is mogelijk ingegeven 
door het uitschrijven van de rijksdag van Augsburg. De besluiten van de 
belangrijke vergadering in Basel van maart 1530 kunnen echter niet meer van 
invloed zijn geweest op Oecolampadius’ verhandeling, die van eerder datum 
is. Het omgekeerde is waarschijnlijker geweest.377

 Oecolampadius begint zijn voorwoord aan de kerk van Basel met een 
nederige aanbeveling van zijn persoon. Hij biedt haar graag de vrucht van 
zijn ‘nachtelijke studies’ aan. Vanuit het diepe besef dat de bruidegom 
Christus het alleenrecht heeft om te bepalen wat goed is voor zijn bruid, de 
kerk, hoopt hij dat zijn schriftuitleg binnen het rechte oordeel op waarde 
zal worden geschat. Het gaat er in de kerk van Christus immers om dat de 
stem van de bruidegom wordt gehoord, en dat de levendmakende Geest 
van de bruidegom regeert. De tegenstanders keren zich met onwaardige 
middelen tegen Christus’ eigen werk. Oecolampadius hekelt vooral hun 
vooringenomenheid en onverstand: ‘Wat ze niet gelezen hebben veroordelen 
ze en wat ze niet begrijpen verwijzen ze naar het vuur.’378 Vervolgens verweert 
hij zich tegen de gebruikelijke beschuldigingen, als zouden de hervormers 
zich niets aantrekken van het eeuwenoude gezag van de Katholieke Kerk. 
 Met een beroep op de traditie van de eerste eeuwen, ‘toen Rome zich nog 
niet het hoofd van de kerk noemde’,379 wil hij een pleidooi voeren voor meer 
vrijheid in het debat over wat wezenlijk is in de kerk van Christus. Daarbij 
hoeft er geen twijfel over te bestaan dat de hervormers allen die zich in de 
kerk tegen de ‘gezonde leer van Christus’ hebben gekeerd en om die reden 
veroordeeld zijn, evenzeer afwijzen als de Catholica dat doet. Dat betekent 
echter zeker niet dat ‘myriaden van bisschoppen’ de gelovigen zouden kunnen 
afbrengen van dat wat door God is ingesteld.380 De weg van de reformatie is: 
het Lam volgen, waarheen het ook gaat. Het belangrijkste criterium voor 
de kerk is of Christus zelf aanwezig is: ‘Christus is daar echter niet, waar de 
waarheid afwezig is; Hij zwijgt waar zijn Woord wordt veracht; Hij wijkt, 
waar tegenover zijn uitspraken tegenstrijdige zaken worden gesteld.’ Zo 
komt Oecolampadius tot zijn adagium: ‘Al wat van Christus afleidt, is voor 
de christen onverdraaglijk.’381 

377 Zie Briefe II, 426, n.2.
378 ‘... nondum lecta condemnant, non intellecta flammis adiudicant’ (Briefe II, nr. 729, 421).
379 ‘... nondum Roma se caput ecclesiae dicente’ (Briefe II, nr. 729, 422).
380 ‘... neque enim, si myriades conveniant episcoporum, non tamen propter illos praevaricari licet, 

quod divinitus statutum est’ (Briefe II, nr. 729, 422).
381 ‘Christus autem non est, ubi veritas abest; tacet ubi verbum suum despicitur; abscedit, ubi suis 

dictis statuuntur contraria (…). Intolerabile est Christiano, quicquid a Christo abducit’ (Briefe II, 
nr. 729, 423).
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 Vervolgens wordt er een uitgebreide apologie gegeven van de kerkelijke 
praktijk in de hervormde kerk van Basel, die duidelijk positief afsteekt tegen 
die van de kerk van Rome. Pas aan het slot van de apologie vinden we een 
directe verwijzing naar de inhoud van het boek Daniël. Hier verdedigt 
Oecolampadius de vergelijking die gemaakt wordt tussen de antichrist – 
voor wie in Daniëls profetie de figuur van de historische koning Antiochus 
Epiphanes model staat – en de paus of de keizer. Uiteraard kan die vergelijking 
nooit slaan op christelijke vorsten en bisschoppen, die Christus gunstig gezind 
zijn en het volk van God niet vervolgen. Een zekere voorzichtigheid bij het 
aanwijzen van de antichrist is in de concrete duiding kennelijk geboden. 
 Al is er, in navolging van uitleg van Hieronymus, in de Schrift zeker sprake 
van de antichrist, toch haast Oecolampadius zich te stellen dat met name 
keizer Karel V, paus Clemens VII en koning Ferdinand I zich door hem niet 
beledigd hoeven te voelen, alsof hij ze in verband zou willen brengen met 
de antichrist. Hij hoopt juist te mogen bewerken dat ze jegens het volk van 
God welwillendheid betrachten en de gerechte gestrengheid bewijzen aan de 
echte vijanden van het ware geloof.382 De conclusie waartoe Oecolampadius 
in zijn aanbeveling van het boek Daniël voor de kerk van Basel en tegen de 
achtergrond van de voor de toekomst zo belangrijke rijksdag van Augsburg, 
ten slotte komt, luidt als volgt: 

‘Want God zal zijn eer aan geen ander geven, opdat Hij de ware wijsheid, 
de ware religie, het ware lieve en eeuwige rijk van Christus leert en 
aanbeveelt. Hij heeft door de profeet op een wonderbaarlijk meesterlijke 
wijze getoond wat het dwaze van de wijsheid der wereld, het verderfelijke 
van een verkeerde religie, het tirannieke en breekbare van het rijk van de 
vorsten van deze wereld is, waardoor hij onze ziel van de dwaze, tijdelijke 
en verderfelijke zaken afschrikt en tot de hemelse en eeuwige dingen 
bevordert. Daarom wordt Christus, de koning der koningen, van de 
opperste wijsheid, van de onbevlekte gerechtigheid en de onuitputtelijke 
bron van alle goed geprezen en verheerlijkt.’383

382  ‘Augusta illa nomina Caroli, Clementis, Ferdinandi per me non obfuscantur; nam Deum precor, 
ut suavi in populum Dei benevolentia, iusta in veros fidei hostes severitate, insigni in Deum pietate 
multigena, virtutum claritate sint tam conspicui, quo antecessorum suorum vel flagitiosorum 
vitia suis virtutibus tegant vel iustorum virtutes suis splendoribus abscondant’ (Briefe II, nr. 729, 
425).

383  ‘Gloriam enim suam Deus nulli daturus alteri, ut veram sapientiam, veram religionem, verum, 
iucundum aeternumque regnum Christi doceat ac commendet, per prophetam miro artificio 
ostendit, fatuam mundi sapientiam, perniciosum diversam religionem, tyrannicam, et fragilem 
principum mundi dominationem, quo animum nostrum a stultis, momentaneis perniciosisque 
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IV.5 De inhoud van de commentaar384

De inhoud van Oecolampadius’ verklaring van Daniël laat zien dat voor hem 
het rijk van Christus de kern is van de profetie. Vandaar de keuze om dat ook 
bij deze weergave van de inhoud het centrale thema te laten zijn, waarbij we 
het in verband brengen met en inbedden in de volgende typerende relaties. 
Waar het over het rijk van Christus gaat, is het uiteraard van groot belang om 
te zien hoe de koning zelf in deze profetie aanwezig is. De christologische 
duiding van deze profetie is voor Oecolampadius dan ook de kern van de zaak. 
Daarbij is het vervolgens belangrijk om na te gaan hoe het rijk van Christus 
zich in de geschiedenis verhoudt tot de rijken van deze wereld. Het rijk van 
Christus heeft twee gestalten. Het is een eeuwig rijk, maar niet minder een 
koninkrijk van alle tijden. In Daniëls profetie zien we hoe de gang van het rijk 
van Christus is, zoals die via Nebukadnezars dromen en in de door Daniël 
ontvangen openbaringen de eeuwen door getekend wordt. De opeenvolgende 
vier wereldrijken passeren de revue en contrasteren met de openbaring van 
het eeuwige rijk van Christus, dat in de tijd gestalte krijgt in de kerk. Daarbij 
is ook het geding met de joodse exegese van belang, waar een andere visie op 
de komst van de messias aan het licht komt dan Oecolampadius lief is. De 
polemiek met de zogenaamde ‘katabaptisten’ is ook voortdurend aanwezig. 
Het chiliasme van de dopersen wordt op duidelijke wijze afgewezen. 

rebus absterritum ad coelestia et aeterna provehat. Unde Christus, rex regum, summae sapientiae, 
immaculatae iustitiae ac inexhaustus bonorum omnium fons, laudetur et magnificetur’ (Briefe II, 
nr. 729, 425).

384 Staehelin geeft een waardevolle opsomming van het bronnenmateriaal, dat Oecolampadius bij 
zijn exegetische arbeid heeft gebruikt. Hij onderscheidt vier categorieën: 1. Profane antieke 
auteurs, zoals Xenophon, Strabo en Josephus; 2. Rabbijnse exegeten: Saadja (tiende eeuw), 
Abraham Ibn Ezra (twaalfde eeuw) en Levi ben Gerschom (1288-1344). Deze auteurs heeft 
hij kunnen raadplegen in de Biblia Rabbinica die in 1524/1525 in Venetië is uitgegeven. Hij 
heeft ook een zeker liber Nizzachon gekend, dat in 1410 geschreven werd, maar pas in 1644 is 
uitgegeven; 3. Exegeten van de Griekse kerk, zoals Hippolytus, Origenes, Eusebius, Apollinaris, 
Polychronius, Chrysostomus, Eudoxius en Ammonius. Oecolampadius heeft dezen volgens 
Staehelin kunnen kennen vanuit een handschrift van de ‘Danielkatene’ van Johannes Drungarios; 
4. Exegeten van de Latijnse kerk en de middeleeuwen: Hieronymus, Augustinus, Nicolaas van 
Lyra, Paulus van Burgos, de schrijver van Libellus de ritu et moribus Turcorum; 5. Tijdgenoten, 
zoals Petrus Galatinus, Sanctes Pagninus, Budaeus, Sebastian Münster, Luther, Bucer, Capito 
en Bullinger (Lebenswerk, 555,556, n. 1). Wat Staehelin bij zijn opsomming niet vermeldt, is 
dat de enige bekende versie van de Daniëlcommentaar van Polychronius bekend is uit de catena 
van Nicophorus uit de negende eeuw (William Smith and Henry Wace, Dictionary of christian 
biograpy IV (London 1887) 435. Polychronius was een belangrijke vertegenwoordiger van de 
Antiocheense school van exegese en benadrukte het historische karakter van de profetie van 
Daniël.

__________________________________________
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 Een opmerkelijke notie in Oecolampadius’ verklaring is die van de dubbele 
antichrist. Zowel de islam als het pausdom fungeren als manifestaties van 
de antichrist. De boodschap van Daniël heeft voorts betekenis voor de visie 
op de verhouding van overheid en kerk. Verder verdient het aandacht hoe 
Oecolampadius de ‘wijsheid van de wereld’ heeft gewaardeerd. De waarde 
van de studie van de humaniora wordt door hem voluit erkend. Ten slotte 
merken we nog op dat Oecolampadius aan het einde van zijn verklaring de 
exegese van Daniël in directe en positieve relatie brengt met de Apocalyps 
van Johannes.

IV.5.1 Het regnum Christi
In hoofdstuk 2:31-36 stelt Daniël volgens Oecolampadius het hoofdthema 
van zijn profetie aan de orde: de tegenstelling tussen het rijk van Christus, 
dat eeuwig zal bestaan, en de tijdelijke rijken van deze wereld, die zullen 
vergaan. Het is de scopus Scripturae om aan te tonen hoe Christus zijn rijk 
ontvangt. Al hebben aardse machthebbers de pretentie dat ze de wereld 
regeren, ten diepste komt alleen Christus alle macht toe, die door zijn Geest 
regeert van de opgang van de zon tot aan haar ondergang.385 De steen die 
zonder door handen afgehouwen te zijn het droombeeld van Nebukadnezar 
heeft vermalen, is het beeld van het rijk van Christus. In Daniël 2:44-45 ziet 
Oecolampadius de dubbele gestalte van het regnum Christi. Allereerst wordt 
het openbaar in spiritu, in vers 44, daarna zal het ook in gloria gemanifesteerd 
worden. Er is sprake van een tweeërlei komst van Christus, in nederigheid in 
de tijd en in majesteit aan het einde der tijden.386 Het is een geestelijk rijk dat 
in de dagen van de ‘ijzeren koningen’ van het vierde wereldrijk begonnen is. 
Het is niet gekomen met wapenen of oorlogskracht, noch met menselijke 
welsprekendheid of rijkdommen. Het is niet door menselijk toedoen, maar 
alleen door de kracht van de ‘God des hemels’ verwekt. Vervolgens heeft 
Christus in zijn nieuwe bediening door de overvloedige gaven de apostelen 
verrijkt en heeft Hij zijn kerk uit alle volkeren bijeenvergaderd.387 Het 

385 ‘... sed solius Christi dignitas est, spiritu suo ab ortu solis usq; ad occasum, suorum corda ad se 
laudandum et colendum excitare, regere ac defendere. Unde hic hyperbolicus sermo est, sicut plerique 
alii, quo discamus amplissimum et ab hostibus maxime securum regnum fuisse’ (Daniel, 27).

386 ‘Quoniam duplex regnum Christi, unum in spiritu, alterum in gloria:illud praeit; hoc sequitur: illud 
adventu Christi in carnem et in humilitate fuit, hoc adventu eius ad iudicium et in maiestate summa 
futurum est’ (Daniel, 29).

387 ‘... tunc aderit regnum coelorum quod non armis, non vi bellica, non humana eloquentia, non 
thesauris, non insidiis parabitur, sed divina virtute excibatur. Deus enim coeli excitabit. Mox ubi 
aderit Christus, dispensationemque suam impleverit, tunc abundatibus spiritussancti donis Apostolos 
locupletabit, ecclesiamque suam ex omnigenis gentibus congregabit’ (Daniel, 30).

__________________________________________
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moment waarop Christus in zijn eerste komst verscheen, was voor de wereld 
een tijd van crisis. Zowel in het Romeinse rijk als in het Joodse koninkrijk 
was sprake van verdeeldheid en verval. Het conflict rond Antonius en 
Cleopatra, maar ook Herodes’ machtsmisbruik fungeren als illustraties van 
de ‘allerergste onrust in heel de wereld’388, die de komende innovatio door 
het rijk van Christus aankondigt. Ten tijde van de feitelijke afgang van de 
tijdelijke wereldmachten maakt God door de komst van Christus in het vlees 
duidelijk dat zijn rijk een eeuwige heerschappij is. Wat voor ketterijen er 
zich ook tegen zullen keren, dit rijk zal bestaan zolang ‘het kleine getal der 
uitverkorenen in deze wereld is.’389 
Het rijk van Christus is dus hier en nu aanwezig in de wereld. Het krijgt 
gestalte door het geestelijke regiment van Woord en Geest, en is overal present 
waar de ware kerk zich in de wereld manifesteert. Het is – dat is uit Daniëls 
profetie duidelijk op te maken – in deze bedeling vooral een koninkrijk met 
een ‘kruisgang’. De uitverkorenen moeten erop voorbereid zijn dat, zolang 
zij in de tijd in deze boze wereld zwerven, verzoekingen en rampen hun niet 
vreemd zullen zijn. Daarom moeten ze niet aflaten hun hoop op de toekomst 
van het regnum van Christus te stellen, in de zekerheid dat, als ze met Christus 
worden opgewekt tot het verdragen van kruis en menigvuldige tegenstand, 
zij straks net zo met Christus zullen regeren als ze nu hebben geleden.390 

IV.5.2 Het rijk en de rijken
De scopus van het boek Daniël is de eeuwige glorie van het rijk van Christus. 
Deze komt des te meer aan het licht als we dit rijk contrasteren met de 
koninkrijken van deze wereld. Daniëls profetie is een troost voor de gelovigen 
om te blijven volharden in de verwachting van het koninkrijk van Christus, 
aangezien het Joodse koninkrijk op wereldschaal nauwelijks iets voorstelde. 
De wereld lijkt niet anders dan het schouwspel van elkaar opvolgende 
machtige wereldrijken, waarbinnen de burgers van Christus’ koninkrijk in 
hun aangevochten positie hebben te volharden. Vanuit Gods openbaring 

388 ‘creberrissimus rumor in toto mundi’ (Daniel, 30).
389 ‘tametsi parvus interdum electorum numerus in hoc mundo sit’ (Daniel, 30).
390 Volgens het ‘argument’ dat Oecolampadius aan de uitleg van het tweede deel van Daniël vooraf 

laat gaan. Daarin vinden we onder andere het volgende: ‘Propter hoc et Christus quae ventura 
erant discipulis praedicebat, ut cum fieri inciperent, memores essent ea à domino iam multo antea 
pràedicta. Sic enim prius adversus aspera pectus fide, ac vigilantia mutantia muniemus, ne cum 
mundo simul pereamus. Unde et Iudaeo: commonefieri oportebat, ut scirent, non omni felicitate 
se potituros, ubi in patriam rediissent, sed variis modis exercendos. Nos autem post Christum, ad 
crucem et omnigenas adversitates excitemur, ut dum patimur cum Christo, simul etiam cum Christo 
regnemus’ (Daniel, 77).

__________________________________________
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mag duidelijk worden dat het verborgen rijk van God bestendiger is dan de 
schitterende wereldrijken, die vergaan.391 
 Zowel in het eerste als het tweede deel van de profetie wordt de periode 
van de wereldgeschiedenis tussen de ballingschap en het aanbreken van het 
rijk van Christus beschreven als een era van vier elkaar opvolgende rijken. 
Het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom heeft gezien, en waarvan Daniël 
de uitleg geeft, laat zien hoe deze vier rijken alle uiteindelijk vermalen worden 
door de steen die zonder handen is afgehouwen. Er zijn in de wereld uiteraard 
veel meer koninkrijken geweest, maar deze vier komen aan bod, omdat de 
kinderen Gods, die Christus’ rijk verwachtten, met hen te maken kregen. 
Oecolampadius ziet de periode van de vier rijken zich dan ook uitstrekken 
tot de komst van het ‘vijfde rijk’ dat van Christus is. Het vierde rijk is slechts 
het laatste wereldrijk.
 Over de duiding van de vier rijken in Daniël is er een geschilpunt met de 
joodse uitleggers, die het vierde rijk niet zien als dat van de Romeinen. We 
komen hier later nog op terug als we Oecolampadius’ polemiek met de joodse 
exegeten behandelen. Voor hem is het vierde rijk in ieder geval duidelijk het 
imperium van het antieke Rome, met de uitlopers daarvan tot in zijn huidige 
tijd en is geen sprake meer van de komst van een ‘vijfde rijk’ met een aards 
karakter. In de tijd van het vierde rijk is Christus gekomen (adventus) om 
zijn eerste koninkrijk te vestigen, al zal ook in deze periode de antichrist zich 
duidelijk manifesteren. 
 Oecolampadius’ uitleg geeft een indruk van de wijze waarop hij de 
wereldrijken en hun koningen heeft gewaardeerd in het licht van het eeuwige 
rijk van Christus. Hij geeft blijk van een gematigde waardering van de positieve 
elementen in de seculiere wereld. De machten van de wereld en de wereldse 
wijsheid worden dus niet ongenuanceerd afgewezen. ‘Wereldse glorie’ mag 
dan uiteindelijk niets zijn in het licht van Gods eeuwige heerlijkheid, toch 
vallen er nog wel positieve te zeggen. Koning Nebukadnezar van Babel krijgt 
bij hem een ambivalente waardering. Waar velen de koning van Babel als een 
groot tiran beschouwen (tyrannikotatos), schroomt Oecolampadius niet hem 
te karakteriseren als een koning die als vorst veel positieve eigenschappen 
had.392 Hij beschouwt hem zelfs als een ‘dienaar’ van God. Dat betekent dat 
hij meer is geweest dan alleen een instrument van Gods terechte toorn over 
zijn volk.393 Nebukadnezars wijsheid wordt geprezen, waarmee hij bekwame 

391 ‘Omnia excelsa, vana et fragilia, regnum autem Christi quod principio humile, invictum, 
perpetuum, et maximum fore’ (Daniel, 13).

392 ‘multas boni principis dotes’ (Daniel, 4).
393 ‘organum de irati’ (Daniel, 4).

__________________________________________
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raadsheren om zich heen verzamelde. Daarin is hij voor veel koningen uit 
Oecolampadius’ eigen tijd een lichtend voorbeeld.394 Als Nebukadnezar 
na de wonderbaarlijke redding van de drie jongelingen in de vurige oven 
tot ootmoedige erkenning van God komt, lijken zijn geloof en belijdenis 
door Oecolampadius zeer serieus genomen te worden. Het was zeker geen 
huichelarij: ‘Wat anderen ook over deze koning mogen zeggen, mij schijnt 
het geen kleine zaak dat zo’n machtig koning zijn naam en glorie zo gewonnen 
gaf.’395 In dit verband herinnert hij eraan dat het eeuwige leven is dat men 
God en de Christus kent. Hij schrijft deze heidense koning een dergelijke 
geloofskennis min of meer toe en gaat zelfs zover hem een ‘apostel’ te 
noemen. Van hieruit komt hij tot een algemene toepassing op de verhouding 
van overheid en kerk. Nebukadnezar wordt voor hem een voorbeeld voor de 
wereldlijke overheid, die tot taak heeft de ware religie te beschermen en het 
rijk van Christus alle ruimte te geven.396 
 In de verklaring van het vierde hoofdstuk neemt Oecolampadius het nog 
eens voor Nebukadnezar op. Vanwege diens hoogmoed komt er een zwaar 
oordeel van God over hem. Er is sprake van een valse gerustheid, waarin hij 
zo op zichzelf en eigen welvaart vertrouwt, dat zijn hoogmoed voor de val 
komt. Oecolampadius merkt daarbij op, dat tijden van verdrukking meestal 
de beste zijn voor de kerk. Kijk eens naar Adam, geen gelukkiger mens was 
er dan hij in het paradijs. En toch is ook hij niet staande gebleven. Hij maakt 
ook een toepassing naar de kerkgeschiedenis. De kerk was onder de Romeinse 
keizers die haar vervolgden heiliger dan na Constantijn.397 Terugkerend naar 
Nebukadnezar stelt Oecolampadius dat de tuchtiging hem tot ware boete, 
een beata humiliatio, brengt. De machtige koning wordt weer verlost van 
het gezelschap der dieren, waar hij als maniacus tussen moest verkeren. Het 
gaat Oecolampadius veel te ver om Nebukadnezar met Origenes als type van 
de duivel te karakteriseren. ‘We laten hem [Origenes] zijn allegorieën’, zegt 
Oecolampadius, en beschouwen zijn bekering als een voorbeeld van ‘ware 

394 ‘A qua illius virtute utinam multi nostrae tempestatis principes non longe abessent, qui praeter 
moriones, adulatores, et stultorum adde ac impiorum desideriorum minis tros, vix quempiam benigne 
audire dignantur’ (Daniel, 5).

395 Daniel, 52.
396 ‘Igitur hoc nec tyrannidis nec arrogantiae opus, sed magistratus officium est, ut veram religionem, sicut 

caeteras virtutes in populo plantettari curet. Absit ut Iuliani et Antiochi, et alii his similes, mundana 
prudentia utantur, et Christianos plectant, dignitatibusque indignos censeant, malos vero provehant 
et exaltent, ut regnum Christi debilitetur: nostri vero minori zelo, pietati manum porrigant’ (Daniel, 
53). 

397 ‘Ecclesia etiam sub tyrannis imperatoribus sanctior erat, post Constantini autem et Christianorum 
Caesarum favorem, non parum degeneravit. Et quis beatior Adamo in paradiso? et nec ille stetit. 
Nonne qui sanctissimi habiti, peccaverunt?’ (Daniel, 55)

__________________________________________
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poenitentia’. Hij vermeldt vervolgens dat zelfs Nicolaas van Lyra hem onder 
het getal der zaligen wilde tellen.398 Oecolampadius komt tot de slotsom dat 
God deze koning heeft willen gebruiken als een wonderlijk instrument om 
zijn glorie te verspreiden.399 
 De geschiedenis van de wereldrijken is in Daniëls profetie prominent 
aanwezig. Er wordt ook in Oecolampadius’ uitleg breed over uitgeweid, 
met gebruikmaking van alle mogelijke historische bronnen die hem ter 
beschikking stonden. Kennelijk voelt hij aan dat de grote aandacht voor de 
profane geschiedenis, een ‘zee van geschiedenissen’ (historiarum mare), ook 
weerstand op kan roepen. Doet het geen afbreuk aan de geestelijke betekenis 
van de Heilige Schrift? Daarom geeft Oecolampadius aan het begin van de 
uitleg van hoofdstuk 11 een uitgebreide verantwoording van het belang van 
deze elementen voor de exegese van de profetie. De vraag leeft wat een gelovige 
met deze heidense koningen te maken heeft, wat het stichtelijke is voor de 
ziel in deze boodschap? Waarom zouden we seculiere historici moeten lezen? 
Het antwoord is, dat hun contrast met het rijk van Christus dat laatste alleen 
maar aanbevelenswaardiger maakt. Het getuigt juist van een echte geestelijke 
houding om de ware aard van de wereldrijken te onderzoeken. De goddelijke 
wijsheid en gerechtigheid komen zo nog beter aan het licht. Ook is het een 
vrucht van bestudering van de wereldgeschiedenis dat de bewaring van het 
uitverkoren volk, door de verdrukkingen van de wereldtijden heen, alleen 
maar meer tot verwondering stemt. Kortom, dit wereldhistorische element 
mag in de exegese zeker niet veracht worden!400 

398 ‘Nam et Lyranus ipse libentius eum in salvatorum numero ponit’ (Daniel, 63).
399 ‘Certe mire usus est organo illo Deus ad gloriam suam dilatandam’ (Daniel, 63).
400 ‘Historiarum mare nunc ingredimur: sed dicet nauseabundus lector, Quid mihi cum ethnicus 

regibus? Quae hinc aedificatio animae? Iucundus illa apud Livium Trogum et Thucydidem legerim. 
Atqui o amice multum etiam hinc lucri: haec enim longe secus hic describuntur, quam a prophanis 
historiographis. Ostenditur enim quam fluxa sint omnia regna, quo commendabilius sit regnum 
Christi. An parum tibi videtur si illud praedicetur? spiritualis secus iudicat. Iam si primum sordescant 
tibi caetera regna, non parum promovisti, ut ad solidum imperium ac aeternum aspiceres. Deinde non 
parum proderit etiam nobis scire, quam periculosa tempora instent, ne incauti subito opprimamur: 
sic enim et dominus praemonuit. Videbimus mundum fere semper sibi similem, vanitate turgidum, 
piis iniquum, et quasi mare quoddam pericolorum et calamitatum innumeris fluctibus estuabundum. 
Interim divinae sapientiae et iustitiae ordo, intelligenti aperit quo pacto superbos humiliet, humiles 
exaltet, et eosdem si et ipsi superbierint, rursum deiiciat. Nec potetst inutile esse, si videas quanta et alii 
passi in mundo, ut illorum exemplo te confortes. Ecce enim electus populus, ludibriis, direptionibus, 
et mactationibus prope semper expositus fuit. Intelligens igitur quasi ingrediens domum luctus, 
nequaquam supervacaneum talia revelari dixerit. Ne autem quasi somnia et fabulas nauseas, veritatem 
se annunciaturum dicit’ (Daniel, 133,134).
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IV.5.3 De wijsheid van de wereld
Een van de interessante aspecten van Oecolampadius’ verklaring is zijn 
waardering voor de menselijke wetenschap en geleerdheid. De superiorititeit 
van de wijsheid van God ten opzichte van de wijsheid van de wereld heeft 
hem geenszins tot de conclusie gebracht, dat er van de laatste geen gebruik 
meer zou mogen worden gemaakt. Integendeel, zijn verklaring bewijst hoe 
hij als goed humanist beschikbare bronnen van wetenschap dankbaar benut 
heeft. De excursen in zijn exegese geven meerdere malen blijk van geleerdheid 
op diverse terreinen, van de disciplines van filologie en historiografie tot 
aan medicijnen en psychologie. Hier volgt een aantal willekeurig gekozen 
voorbeelden.
 Het trainingsprogramma dat de Joodse jongens in Babel moesten 
doorlopen en hun plaats onder de wijzen van Babel, waarvan Daniël in 
hoofdstuk 1 en 2 verslag doet, ontlokken Oecolampadius enkele relativeringen 
van menselijke wijsheid. Het is op zich een goede zaak als studie bevorderd 
wordt, maar de ware wijsheid is toch altijd eigenlijk een vertrouwen, niet op 
eigen vaardigheden en wijsheid maar op Gods kracht. Nieuwsgierigheid is 
de drijfveer van alle wetenschap,401 maar God zelf kan ons alleen de summa 
mysteria van zijn heerlijkheid leren kennen. Dat is het grondprincipe van 
Oecolampadius’ visie op wetenschap. Oecolampadius hangt de gedachte 
aan, dat alle wijsheid in de wereld uiteindelijk terug te voeren is op de wijzen 
van de Heilige Schrift. Noach, Abraham en andere patriarchen hebben 
hun seminaria van wijsheid doorgegeven aan de Chaldeeën, Palestijnen en 
Egyptenaren. Mozes was de primus scriptor et legislator die van goddelijke 
wijsheid getuigde. De filosofen zijn eigenlijk de opvolgers van de laatste 
profeten. Zij hebben hun wijsheid aan de goddelijke ontleend, meent 
Oecolampadius in navolging van Eusebius en Origenes. Onder hen was Plato 
de eerste onder zijns gelijken.402 
 Oecolampadius klaagt er echter wel over dat er in zijn dagen velen zijn die 
de ware wijsheid niet najagen en bij wie de sacras literas op de laatste plaats 
komen. Ze zijn ondertussen in hun wijsheid zwak gemaakt door een serie 
‘geleerden’ voor wie Oecolampadius kennelijk niet zo veel achting heeft. 
Hij somt ze in één adem op: ‘filosofen, poëten, woordvoerders, redenaars, 
wiskundigen en huichelachtige straatverkopers.’403 
 Kennis van de oude talen is heel belangrijk. Herhaaldelijk toont 
Oecolampadius zijn competentie in filologische excursen, waarin hij kundig 

401 ‘Arrigit sane aures totius mundi curiositas’ (Daniel, 13).
402 ‘... maxime Platonis qui caeteris sapientior habitus est, quantumvis furta tegant’ (Daniel, 22).
403 ‘philosophos, poetes, oratores, ac rhetores, mathematicosque et hypocritas circulatores’ (Daniel, 15).
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gebruik maakt van de Hebreeuwse en Griekse teksten van de Heilige Schrift.404 
Hij weet zich daarbij grote dank verschuldigd aan zijn leermeesters, onder wie 
Sebastiaan Münster een van de belangrijkste is.405 Hij verwijst alle kandidaten 
in de theologie en hun professoren naar deze onmisbare leermeester. 
 Oecolampadius noemt vele bronnen die hem ter beschikking stonden 
voor de kennis van de cultuur van de rijken van de wereld.406 Hij beschrijft 
uitgebreid de heerlijkheid van de stad Babel met haar hangende tuinen, 
voorzover de klassieke bronnen hem daar informatie over bieden.407 Hij 
bespreekt, naar aanleiding van de aanbiddingceremonie van het beeld van 
Nebukadnezar, welke diverse ambtenaren er zoal aanwezig waren aan het 
hof van Babel. Met een filologische precisie geeft hij vanuit zijn rabbijnse 
bronnen en aan de hand van de Septuaginta, in het Hebreeuws en Grieks, 
de namen en functies van de hofdienaren.408 In hetzelfde verband wijdt hij 
ook een beschouwing aan de ‘schoonste muze’ van de muziek in de trant 
van Plato. Maar de toepassing ontbreekt niet, als hij concludeert dat de 
eenvoudige wijze waarop er in de dienst van Christus gebruikgemaakt wordt 
van muziek en zang, kenmerkend is voor de ware religie, waarin ‘niet vele 
wijzen en edelen’ zijn, naar het woord van de apostel Paulus. 
 In hoeverre kunnen dromen als openbaringsmedium bron van ware 
wijsheid zijn? Die vraag komt naar aanleiding van de droomduiding door 
Daniël aan de orde. Nooit mag men zaken voor waar houden, op grond van 
dromen die tegen de Schrift ingaan. God kan echter van diverse middelen 
gebruikmaken om dingen te openbaren. Hij gaf de joden de Heilige Schriften, 
terwijl heidenen het moesten doen met dromen, onder wie bijvoorbeeld 
de wijzen uit het Oosten. Het getuigt van een medische benadering van 
het verschijnsel dromen wanneer Oecolampadius zegt dat artsen eruit op 
kunnen maken welke psychische ziektebeelden zich voordoen, waarbij hij 
zijn visie op het verschijnsel insomnia geeft. Hij levert nog meer bewijzen 

404 Hij maakt er verder ook een gewoonte van om de vele schrijvers die hij noemt zoveel mogelijk in 
hun eigen taal te citeren. Vandaar dat er in zijn boek veel Griekse citaten te vinden zijn, en ook 
het Hebreeuws is prominent aanwezig.

405 Sebastian Münster (1488-1552) was in Basel een collega van Oecolampadius. Hij was professor 
in Hebreeuws en een autoriteit op zijn gebied. Hij gaf een Hebreeuwse bijbeleditie uit met een 
Latijnse vertaling. 

406 Zie paragraaf IV.5 noot 384, waarin Staehelin een opsomming geeft van de bronnen die 
Oecolampadius mogelijk gebruikt heeft. Hij heeft in zijn commentaar de gewoonte om zoveel 
mogelijk namen te noemen van antieke historische en patristische exegetische bronnen waarop 
hij zich baseert. Het is niet duidelijk welke bronnen hij uit de eerste hand heeft en welke hij via 
anderen heeft kunnen raadplegen. Vaak citeert hij zijn referenties in het Grieks en Hebreeuws. 

407 Hij noemt onder andere Diodorus, Plinius, Strabo, Herodotus en Orosius. 
408 Daniel, 41.
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van zijn belangstelling voor een medische duiding van ‘vreemde dingen’ 
die er met mensen aan de hand kunnen zijn in zijn beschouwing over Gods 
veroordeling van Nebukadnezars superbia, die hem tot het peil van de dieren 
van het veld vernedert. Werd de koning echt een beest? Oecolampadius 
acht het niet onmogelijk dat er van een werkelijke metamorfose sprake 
zou kunnen zijn, zoals hij opmaakt uit de klassieke voorbeelden die hij 
ontleent aan Augustinus.409 Toch is ook een psychisch-medische verklaring 
heel goed denkbaar en zelfs meer waarschijnlijk. Nebukadnezar vertoonde 
het ziektebeeld van een maniacus en Oecolampadius bespreekt in verband 
hiermee het voorbeeld van melancholici die met hun voeten trappelen omdat 
ze geloven dat ze paarden zijn. 

IV.5.4 De koning van het rijk
Als Daniëls profetie in Gods heilsorde bedoeld is om de boodschap van 
het eeuwig koninkrijk en zijn heerlijkheid te vertolken, dan is uiteraard de 
belangrijkste vraag wie de koning van dat eeuwige en toekomstige rijk is. Hoe 
komen we in deze profetie Christus, de messias, tegen? Op die vraag geeft 
Oecolampadius in zijn verklaring duidelijk antwoord. De eerste belangrijke 
openbaring van Christus in de profetie van Daniël vinden we in hoofdstuk 2, 
waarin Hij ons wordt voorgesteld als de steen die, zonder handen afgehouwen, 
de wereldrijken heeft vermalen. Deze steen is afgehouwen van een berg, die 
volgens Oecolampadius het beeld is van het volk Gods410, waarbij hij verwijst 
naar de allegorie van Mozes in Hebreeën 12:22, de ‘berg Sion, en de stad van 
de levende God’. Hij is ook de steen van Psalm 118, die verworpen werd en 
toch een hoofd van Gods gebouw werd. Ook de profetie van Simeon (Luk. 
2:34) waarin het kind Jezus een steen des aanstoots, een ‘val en opstanding’, 
wordt genoemd, heeft te maken met dit beeld. Oecolampadius citeert de 
vroegkerkelijke commentator Hippolytus, die zegt dat deze steen Christus 
aanduidt, die de hele aarde vervult, nadat hij van de hemel gekomen is, maar 
die ook het oordeel over de wereld uitvoert.411 De eerste en tweede komst van 
Christus liggen dus beide in het beeld van de vermalende steen besloten. 
 Oecolampadius ziet Christus ook aanwezig als bijstand van de drie 
jongelingen in de vurige oven. Het martelaarschap van de drie standvastige 
getuigen is een vorm van kruisdragen om Christus’ wil. Omdat zij al geloofden 
in het eeuwige leven voordat Christus geboren was, is hun voorbeeld voor 

409 Hij verwijst naar De Civitate 18/18 (in de moderne edities 17).
410 ‘populus Dei mons’ (Daniel, 31).
411 ‘Lapis percutiens imaginem, et conterens, Christus est, qui impleta terra, a coelo venturus est, 

mundo iudicum adducens’ (Daniel, 31).
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de kerk van alle tijden na diens komst een aansporing om zijn kruis te 
dragen.412 Nebukadnezar moet in de vierde gestalte van de vurige oven, die 
de gedaante heeft van ‘een zoon der goden’, openlijk de Christus erkennen. 
Oecolampadius vergelijkt de belijdenis van de koning van Babel zelfs met 
de bekering van Paulus, die Christus moest erkennen, toen hij Hem in 
onwetendheid vervolgde en in zijn Christusbelijdenis is hij zelfs een ‘orgaan 
van de Heilige Geest’413. 
 Het is geen wonder dat Immanuël tot troost van zijn dienaren verschijnt, 
vindt Oecolampadius. Hij verwijst naar Abraham, Israël en Mozes, als 
voorbeelden van bijbelheiligen die eenzelfde openbaring ten deel viel. De 
naam van deze vierde man kan, volgens Hippolytus’ uitleg, nog niet genoemd 
worden, omdat Christus nog niet uit de maagd geboren is. Maar voor de 
incarnatie zijn alle christologische noties van kruis en opstanding kennelijk in 
deze profeet van het Oude Verbond reeds aanwezig. De eigenlijke boodschap 
van Daniël 3 is de verkondiging van Christus’ kruis en opstanding. De 
toepassing is dat wij de wereld moeten zien als een oven, waarin de gelovigen 
als door vuur worden beproefd. De ‘engel Christus’ is in onze wereld gekomen 
om onze ellende zelf te ervaren, en is zelfs nedergedaald ter helle.414 Met het 
hart in hem geloven, en met de mond hem belijden, dat maakt zalig. Wat 
Nebukadnezar op het moment van zijn belijdenis van Christus doet, staat 
daarmee model voor de geloofsbelijdenis van de kerk van alle eeuwen.
 Overigens heeft Nebukadnezar Christus niet alleen als ‘waakengel’ tot 
bijstand van zijn volk leren kennen. In het volgende hoofdstuk zal hij moeten 
ervaren dat dezelfde Christus ook de ‘wraakengel’ is, die in zijn heilige 
waakzaamheid de bozen uitroeit.415 De engel die in Daniël 4:13 van de 
hemel afkomt, is Christus. Ook in zijn oordelen is Christus reeds persoonlijk 
aanwezig, daar waar Nebukadnezars hoogmoed ten val wordt gebracht. 
 Wat de drie vrienden in de vurige oven van Christus gemerkt hebben, dat 
zal Daniël zelf persoonlijk ervaren als hij in de leeuwenkuil wordt bijgestaan 
door Christus, die de Engel is die verschijnt tot zijn vertroosting. Hij heeft 
de muilen van de leeuwen gesloten gehouden, waarbij Oecolampadius een 

412 ‘Crediderunt enim aeternam vitam, tametsi nondum nato Christo. Nobis copiosiora sunt argumenta 
fiduciae. Qui enim filium Dei in nostra carne fratrem habemus, eiusque carne pascimur, quid non de 
optimo patre nobis promitteremus? (…) Cum alacritate assit alacritas in cruce suscipienda’ (Daniel, 
48,49). 

413 ‘organum spiritus sancti’ (Daniel, 51).
414 ‘Venit angelus Christus, nostras miserias nobiscum experturus, etiam usque ad infernam descendens. 

Ad haec duo nobis necessaria: corde enim creditur ad iustitiam, et ore sit confessio ad salutem: haec 
duo insinuat: Eruit eos qui confidunt in ipso’ (Daniel, 52). 

415 ‘Christus enim angelus vigil est, extirpans malos’ (Daniel, 54). 
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vergelijking maakt van de leeuwenkuil met het graf van Christus. Ook daarvan 
werd de steen afgewenteld om het wonder van bewaring uit de dood aan het 
licht te brengen. De slotsom van al deze voorbeelden is dat Christus voor zijn 
kerk de reddende koning is in alle verdrukkingen. We zien dat God leeft en 
regeert, ook al lijkt Hij soms wel afwezig: ‘Zie, hoe God overwint!’416

 Hoofdstuk 7 is in de profetie van Daniël een van de belangrijkste 
gedeelten en het heeft grote invloed gehad op de christologie van het Nieuwe 
Testament.417 In zijn uitleg geeft Oecolampadius enkele opmerkelijke 
interpretaties van de wijze waarop het oordeel van God over de rijken der 
wereld plaats zal hebben. De macht van de aardse koninkrijken gaat door 
‘totdat er tronen gezet werden’ (Dan. 7:9 e.v.). Deze laatste uitdrukking 
kan op twee manieren worden vertaald. Oecolampadius vermeldt hoe de 
Hebreeuwse tekst vertaald moet worden met het ‘afgezet’ worden van de 
aardse tronen, die door Christus’ verschijning hun macht verliezen, maar 
dat de Griekse tekst dit vers laat slaan op het neerzetten van de tronen die 
Christus in zijn laatste oordeel gebruiken zal. Het meervoud van ‘tronen’ 
heeft ook betrekking op de plaats van de apostelen, die door Christus als 
uitvoerders mede betrokken worden in zijn gericht. Het apostolisch ambt 
heeft een dubbel karakter. Zij die in het heden het heil van de volkeren 
bevorderen door hun onderwijs, zullen straks ook mee oordelen over 
diegenen die de prediking van het evangelie verworpen hebben.418 In het 
verband van dit visioen over het oordeel is er sprake van de ‘Oude van dagen’, 
van wie het kleed en zijn haar wit zijn als sneeuw. Hij zet zich ten oordeel, 
waarbij er vuur komt uit zijn troon. Verrassend en uitzonderlijk is het dat 
Oecolampadius deze gestalte direct betrekt op Christus, die als Lam geslacht 
werd voor de grondlegging der wereld, als rechtvaardige rechter de wereld 
zal oordelen. Anders dan andere uitleggers, die deze verschijning zien als 

416 ‘Ecce ut vincit Deus’ (Daniel, 76).
417 Daniël 7:13 verenigt twee noties, die in de messiaanse duiding van Christus in het Nieuwe 

Testament een belangrijke plaats innemen. De ‘zoon des mensen’ is een titel waarmee Christus 
zichzelf vele malen in de evangeliën aanduidt. Dat de zoon des mensen degene is die komende 
is ten gerichte, is een motief dat in de paroesiaverwachting van het Nieuwe Testament naar 
voren komt. Daniël 7:13 had ook in het judaïsme reeds een apocalyptische context. In het latere 
judaïsme was het de belangrijkste eschatologische functie van de zoon des mensen om het gericht 
te voltrekken. Zie Hans Schwarz, Eschatology, 73-76. In de apocriefe literatuur van 1 Henoch 37-
71 en 4 Ezra 13 komen we de zoon des mensen ook tegen als een eschatologische titel. Voor een 
uitgebreid exegetisch-historisch overzicht van de betekenis van de ‘zoon des mensen’, zie: John E. 
Goldingay, Daniel, World Biblical Commentary (Dallas 1987) 167-172. 

418 ‘Sic enim apostolis hic datae sunt ad docendum cathedrae, ut gentes instruant, ita dabuntur eis iuxta 
promissionem Christi etiam in futuro ad condemnandum eos, qui evangelicam praedicationem 
repulerunt’ (Daniel, 89).
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een openbaring van de eerste persoon van de goddelijke Drie-eenheid,419 
identificeert Oecolampadius de Oude van dagen direct met Christus. Dit 
visioen heeft daarmee dezelfde inhoud als dat van de overwinning van het 
Lam in Openbaring 17 en 19. 
 De vraag die uiteraard onmiddellijk bij deze opmerkelijke uitleg moet 
rijzen, is wie dan wel de zoon des mensen is, die volgens vers 13 zal naderen 
voor de Oude van dagen? De traditionele uitleg is dat daarmee de Christus 
wordt bedoeld. Maar hoe kunnen zowel de ‘Oude van dagen’ als de ‘zoon 
des mensen’ beiden de verschijning zijn van de tweede persoon van de 
Drie-eenheid? Het blijkt dat Oecolampadius deze sterk christologische 
concentratie in de twee beelden van het gericht vooral nodig heeft voor 
zijn bestrijding van de joodse exegese. Joden en mohammedanen, zo stelt 
hij, ontkennen dat Christus als rechter zal verschijnen. Toch willen de 
joden de ‘zoon des mensen’ wel interpreteren als de komende messias. De 
rabbijnen die genoemd worden, duiden deze verschijning als de komende 
messias, die een aards koninkrijk zal oprichten waarin Hij samen met een 
volk van heiligen regeren zal. Zij maken echter geen onderscheid tussen de 
tweeërlei komst van de messias. Hij die ten oordeel komt, is echter eerst in 
nederigheid verschenen, in de nacht van het lijden van Gods volk. Hij die 
in waardigheid gelijk stond met de Vader, dezelfde eer en natuur waardig, 
deze vernederde Christus zal wederkomen om te oordelen met goddelijke 
heerlijkheid. ‘Hij is niet opgehouden mens te zijn nu Hij aan de Vader gelijk 
is, Hij heeft de eigenschappen van de menselijke natuur niet afgelegd nu Hij 
aan de rechterhand van de Vader regeert: ‘de Rechter komt als onze Broeder, 
terwijl Hij toch gelijk is aan de waardigheid van de Vader.’420 
 De heerschappij van Christus is onlosmakelijk verbonden met die van de 
heiligen, met en door wie Hij regeert. Als de joden bij de ‘zoon des mensen’ 
denken aan het volk van God dat voor God verschijnt, dan hebben ze in 

419 Hippolytus, Tou Hagiou Hippolytou eis ton Daniel SChr 14 (1947) 284,285, spreekt van God 
de Vader, tot wie Christus als de Prototokos wederkeert. Hieronymus verwijst naar Openbaring 
4:2 en noemt de Oude van dagen diegene die alleen zit op de troon tot wie de Zoon des Mensen, 
de Leeuw van Juda komt: ‘Vetustas autem dierum ille est qui apud Ioannem slus in throno sedit. 
Filius quoque hominis qui venit ad vetustum dierum ipse est qui apud Ioannem: leo dicitur 
de tribu Iuda, radix David, et cetera his simila’ (Commentarionem in Danielem, 847,848). 
Chrysostomus, Interpretatio in Danielem Prophetam, MPG 56 (1862), 231, noemt de Oude van 
dagen God die als Rechter op zijn troon gaat zitten, voor wie de Zoon die na de Vader komt, 
verschijnt. Ook Nicolas van Lyra, Biblia Sacra cum Glossa Ordinaria et Expositionibus Tomus IV, 
Isaias-Machabaeorum Libros (Lyon 1545) 310, ziet de Oude van Dagen als God de Vader, tot 
wie de vleesgeworden zoon Christus nadert om het gericht uit te voeren. Luther en Melanchthon 
gaan in hun verklaringen in het geheel niet in op de verschijning van de Oude van dagen. 

420 ‘Venit ergo iudex frater noster, iam aequalis patri dignitate’ (Daniel, 91).
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zekere zin gelijk. Maar ze vergissen zich als ze dat los zien van de persoon 
van Christus, die in en door hen regeert. Hoe zou het volk voor de Oude 
van Dagen kunnen verschijnen buiten Christus om?421 Dat de zoon des 
mensen tot de Oude van dagen komt, is niet iets wat lokaal moet worden 
geduid. God is immers niet in één plaats besloten, maar vervult alles. Het 
komen tot de Oude van dagen is dat de Zoon weer in de glorie van de Vader 
komt. Deze gedachte levert echter tegelijk weer het probleem op hoe we dit 
moeten verenigen met zijn wederkomst om te oordelen, als Christus reeds bij 
zijn opstanding de glorie heeft aanvaard? Er is aan het einde sprake van een 
nieuwe heerlijkheid, die in zijn leden ontvangen zal worden, wanneer alle 
machten van zonde en dood voor zijn heiligen overwonnen zullen zijn.422 
 Opvallend is dat Oecolampadius sterke nadruk legt op de identificatie van 
Christus en zijn kerk. De overwinning van de jongste dag is die van de kerk 
van God, die alles zal zijn en in allen. Hij gebruikt deze identificatie ook om 
een exegetisch probleem op te lossen. Hij vergelijkt Daniël 7:14 met Paulus’ 
getuigenis in 1 Korinthiërs 15:24-28. Bij Paulus is echter alles wat duisterder 
(obscurior). De arianen maken verkeerd gebruik van deze plaats wanneer 
ze hem citeren contra de goddelijke heerlijkheid van Christus. Daniël zegt 
alleen dat alle rijken van de wereld zullen vergaan. Bij Paulus staat dat alle 
heerschappij en macht, zelfs de dood, wordt afgeschaft en dat alle vijanden 
onder zijn voeten worden gelegd. Dat Christus het rijk aan God de Vader 
overgeeft, moet niet verstaan worden als een persoonlijke onderschikking, 
waarbij Hij zijn macht opgeeft. Oecolampadius verklaart het met betrekking 
op de gelovigen in wie Hij regeert. Als hun getal vol is, dan leidt Hij ze tot 
de volmaakte aanschouwing van de Vader en de eeuwige gelukzaligheid. Om 
het in de woorden van Daniël te zeggen: zo nadert de zoon des mensen, in 
zijn kerk, voor het aangezicht van de Oude van dagen.423 Het is de overgang 

421 ‘Videntur igitur haec Iudaei recte de populo exponere, et non de Christo? At illi ipsi non dicent, 
quomodo populus pervenerit ad antiquum dierum: nulli convenient tanta praeconia’ (Daniel, 92).

422 ‘Novo inquam modo datur illi gloria, quam in membris suis accipit, novo etiam modo appropinquatur 
ad patrem, is qui in nubibus tunc venines non accipit regnum, sed sancti sui, et ita etiam ipse. 
Aeternum sane regnum eius est. Tunc enim vere regnabit, ac plea Christus regnabit, nullus enim 
erit adversarius, vel accusator, ille enim proiicietur in stagnum ignis: neque peccatum, peribit enim: 
neque mors, quiescet enim’ (Daniel, 92).

423 ‘Locus iste Pauli obscurior est sed plane eadem cum his habet, quae nunc dicuntur. Praedicat gloriam 
Christi, et ab Arrianis contra gloriam Christi citatur. Habes hic apud Danielem perire omnia regna 
mundi: apud Paulum aboleri omnem principatum, potestatem ac virtutem, atque adeo mortem ipsam, 
ponique sub pedes eius omnes inimicos (…). Apud Paulum vero, quod tradat regnum Deo ac patri, 
hoc est fideles in quibus regnat, completo ipsorum numero, ad perfectam patris contemplationem 
ac beatitudinem adducet, quoniam militiae et pugnae transcatum tempus. Et sicut apud Danielem, 
coram antiquo dierum appropinquare faciunt, ita Paulus dicit: Cum autem etc’ (Daniel, 92,93).
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van de fase van vernedering naar die van verheerlijking van Christus’ kerk. De 
christologie die Oecolampadius in Daniël aantreft, de plaats en betekenis van 
Christus, is dus ook zijn ecclesiologie.
 In het vervolg van de profetieën komen we Christus ook nog tegen 
(hoofdstuk 8) als de angelorum magister, die zijn engelen opdracht geeft 
om Daniël uit te leggen wat het visioen betekent. Oecolampadius merkt op 
dat de ‘andere engel’ zonder twijfel Christus zelf moet zijn, die vroeger aan 
patriarchen en profeten is verschenen, en zelfs tot ‘heden’ (sic) toe in zekere 
vorm van zichtbaarheid verschijnt. Tegenover de spiritualisten benadrukt 
Oecolampadius de middellijke weg van de kennis van Christus, die zijn 
engelen tot onderwijzers maakt. Boven deze bemiddelde kennis uit willen 
gaan is gebrek aan ware nederigheid. De Heilige Geest maakt ons nederig, 
om niet méér te willen dan God behaagt ons te laten weten in de kennis van 
Christus. Tegen de superbia die hij vooral bij de zogenaamde ‘katabaptisten’424 
aantreft, stelt Oecolampadius dat wij niet méér moeten willen weten dan 
Christus te kennen als de Zoon van God, in wie een schat van wijsheid en 
wetenschap verborgen is. Het is Gods welwillendheid om ons meer te geven 
dan wij durven vragen. Als wij kloppen doet Hij open en Hij geeft overvloedig 
aan die hem vragen.425

IV.5.5 De antichrist
In de profetische visioenen van Daniël vinden we de oudtestamentische 
oorsprong van de voorstelling van de antichrist, die aan het einde der tijden 
zal verschijnen als grote tegenstander van Christus en zijn koninkrijk.426 
In zijn argumentum voorafgaande aan het tweede deel van de profetie 
geeft Oecolampadius aan dat er vier visioenen zijn, waarin de toekomstige 
verdrukkingen van het rijk Gods worden geopenbaard. Het tweede visioen 
(hoofdstuk 8) heeft betrekking op de ontheiliging van de tempel door koning 
Antiochus. Het derde visioen (hoofdstuk 9) slaat op de verwoesting van de 
tempel onder Titus. Het eerste en laatste visioen hebben betrekking op de 
toekomstige vervolgingen onder de regering van de antichrist.427

424 Zie paragraaf IV.5.9.
425 ‘Nobis autem apprime necessarium est cognoscere Iesum Christum filium Dei, in quo thesaurus 

sapientiae et scientiae absconditus. Caeterum ea benignitas Dei est, ut pulsantibus aperiat, et 
petentibus abunde largiatur, et plerunque plus quam petere audemus’ (Daniel, 99). 

426 Zie paragraaf III.3.7.
427 ‘Quator autem visiones recensetur: duae cum angelorum apparitionibus, quod genus visionum 

Graeci hupar vocant: duae vero per insomnia et oneirata contigerunt. Prima et postrema eas quae sub 
ancichristo (geen typefout!) futurae persequutiones: Secunda in octavo capite sub Antiocho templi 
prophanationem: Tertia in nono capite eiusdem devastationem sub Tito respicit’ (Daniel, 77).
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 In Daniël 7:8 komt de ‘kleine hoorn’ ter sprake, het beeld van de 
antichrist die ten tijde van het Romeinse rijk op het wereldtoneel verschijnt. 
De verschijning van de antichrist wordt door Oecolampadius niet gezien 
als een eenmalig gebeuren, dat voor een bepaald tijdstip in de toekomst 
te verwachten is. Er is een element van vervulling van deze profetie in de 
geschiedenis die reeds gepasseerd is, maar dat neemt niet weg, dat er ook 
nog een toekomstige verwachting van de openbaring van de antichrist is. 
De dingen die reeds vervuld zijn, worden ook voor de toekomst telkens 
weer verwacht. Oecolampadius wijst een puur futuristische exegese van de 
antichrist, zoals die bijvoorbeeld bij Apollinaris van Laodicea te vinden is, af. 
Hij sluit zich met zoveel woorden aan bij de opvatting van Hieronymus,428 
die meende dat we niet aan de duivel of een demon moeten denken, maar 
aan ‘een uit de mensen, in wie de hele satan lichamelijk zijn woning zal 
betrekken’429. Het gaat, net als bij de vorige rijken, niet om één enkele persoon 
maar om een complex van elkaar opvolgende machthebbers, die zich met 
tirannieke tegenstand tegen het rijk van Christus keren. Oecolampadius 
wijst ter illustratie op het meervoud ‘antichristen’ in de eerste brief van de 
apostel Johannes (2:18). Kenmerkend voor de antichristen is dat ze als het 
ware overlopers zijn vanuit het kamp van Christus, die nu vijanden van zijn 
koninkrijk zijn volgens Apocalyps 13.430 
 De antichrist is dus niet één enkele persoon. Oecolampadius vergelijkt de 
meervoudigheid van de antichrist met die van de Geest van Christus, die ook 
in Christus’ leden werkzaam is. Zo is de antichrist actief in een opeenvolging 
van vertegenwoordigers van machten in de geschiedenis die zich nadrukkelijk 
en op een bijzondere wijze tegen Christus’ heerschappij keren. Daarbij valt 
er vooral te denken aan de macht van de pausen, zoals Luther dat ook heeft 
gedaan ‘met een overvloedige stroom van woorden’431. Oecolampadius komt 
zelf tot de volgende omschrijving: ‘Voor mij is de antichrist iemand, die uit 
ons is voortgekomen en die in de plaats van God gezeteld de naam van God 
lastert en de kerk van Christus vervolgt, of het nu de bisschop van Rome of 
die van Alexandrië is.’432

 Daarnaast is de antichrist ook werkzaam in de ‘mohammedanen’. De 

428 Hieronymus, Commentarium in Danielem Liber III CCSL 75A (Turnhout 1964) 844.
429 ‘in quo totus satan habiturus sit corporaliter’ (Daniel, 84). 
430 ‘... antichristum vero ex nostris prodire, et quasi in Christi nomine Christum oppugnare. Ioan.

Apo.13’ (Daniel, 85).
431 ‘Lutherus uberrimo verborum flumine in papisticum regnum retorquet, verius quam ut negari possit’ 

(Daniel, 103). 
432 ‘Mihi antichristus est, quisquis è nobis egressus, et in loco Dei sedens, nomen Dei blasphemat, 

ecclesiamque Christi persequitur, sive Romanus, sive Alexandrinus episcopus sit’ (Daniel, 103).
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antichrist heeft twee machten geschapen, Mohammed die zijn invloed kreeg in 
Azië en Afrika en het pausdom, ‘de pseudo-profeten en pseudo-bisschoppen’ 
in Europa.433 In een historische beschouwing laat Oecolampadius zien dat 
tijdens de verzwakking van het vierde rijk gedurende de regering van Heraclius 
in het Oosten en het regime van Phocas in het Westen de opkomst van 
Mohammed valt op te merken.434 Hij noemt hem een ‘Arabische nestoriaan’ 
die de stichter was van een ‘nieuwe secte en wet’. Als de ‘profeet van God’ heeft 
hij vele volkeren van Azië en Afrika bedwongen. Het innerlijk verval van het 
Romeinse rijk en het optreden van Mohammed zijn de conditiones voor de 
verschijning van de antichrist. De macht van de Turken in Oecolampadius’ 
eigen dagen en de ‘pauselijke weelde’, die hij in alle felheid voortdurend 
hekelt, illustreren de voortgang van de antichrist.
 Het verraderlijke van deze antichrist is dat hij zich heel hypocriet kan 
voordoen als een lam, wiens hoornen hij draagt. Oecolampadius geeft aan hoe 
positief de ‘belijdenis en ceremoniën’ van de mohammedanen wel kunnen 
overkomen. Er lijkt immers niets onschuldiger en heiliger te zijn dan hun 
vrome praktijken: vijf maal per dag bidden ze eerbiedig; ze onthouden zich 
van wijn; ze leven nederig; ze verwerpen weelde en afgodsbeelden. ‘Gij ziet, 
hoe vroom ze zijn’, zegt Oecolampadius. Ze komen er in zijn beoordeling 
nog beter van af dan Rome, dat geen maat weet van overdadige en zinloze 
gebruiken. En toch is de ‘mohammedaanse draak’ niets minder dan de 
antichrist, omdat Christus niet als de ware Zoon van God wordt erkend. 
Men beschouwt hem als niet méér dan een ‘uitzonderlijke profeet’ en de 
‘waardigste der schepselen’, terwijl de Koran als een nova lex het Woord van 
God verdrijft.
 Overigens doet de vox draconis in Papa niets onder voor de mohammedaanse 
antichrist. De paus stelt zich op hetzelfde niveau als Christus, en eigent 
zich zo zijn heerlijkheid toe.435 Een overeenkomst van beide onderscheiden 

433 Oecolampadius beroept zich voor zijn kennis van de wereld van de moslims op een boek dat 
een zekere ex-gevangene van de Turken geschreven heeft: De Turcarum moribus, (Daniel, 86). 
Het gaat om een geschrift dat rond 1480 is verschenen en dat in de vijftiende eeuw meermalen 
is herdrukt en dat als titel heeft Libellus de ritu et moribus Turcorum. De schrijver was in zijn 
jonge jaren in Zevenburgen gevangengenomen door de Turken. Luther heeft in 1530 ook een 
heruitgave van dit boek verzorgd, WA, 30, 198 e.v. zie Staehelin, Lebenswerk, 562 n.1. 

434 Oecolampadius’ gedachten komen overeen met de invloedrijke Apocalyps van Pseudo-Methodius 
uit de zevende eeuw, die ook een eschatologische duiding geeft van de opkomst van het rijk van 
de islam en waarin de verwachting van een laatste christelijke wereldheerser naast de antichrist 
een belangrijke rol speelt. Deze Apocalyps is bijzonder van invloed geweest op het denken over 
de eindtijd in de middeleeuwen, zie: Bernard McGinn, ‘Pseudo-Methodius’, in: Visions of the end, 
70-76.

435 Daniel, 87,141. 
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openbaringen van de antichrist is er ook in de ‘arrogante’ verachting van het 
door God gegeven huwelijk (Dan. 11:37). De mohammedanen tonen dat 
door de polygamie, terwijl de paus hetzelfde doet met zijn celibaat. 
 De historische figuur van de Seleucidische koning Antiochus Epiphanes 
fungeert in de profetie van Daniël ook bij Oecolampadius als type van de 
toekomstige antichrist. Vooral in hoofdstuk 11 komen we hem tegen, waarin 
hij vanaf vers 21 op het toneel van de geschiedenis verschijnt. Zijn historische 
optreden, waarbij hij het heiligdom van Jeruzalem heeft verontreinigd, 
staat model voor de manifestatie van de antichrist in de laatste dagen. 
Oecolampadius maakt melding van een exegetisch meningsverschil ten 
aanzien van de interpretatie van het historische gehalte van Daniël 11:21 en 
volgende. Sommigen beschouwen alles van hier af tot aan het einde van het 
boek als profetie over de antichrist, terwijl anderen – Oecolampadius noemt 
bijvoorbeeld Chrysostomus – hier eerst de werkelijke geschiedenis van 
Antiochus getekend zien. Oecolampadius schaart zich daarmee aan de kant 
van Lyra die de inhoud van deze hoofdstukken zo lang mogelijk historisch 
wil blijven duiden.436 Tegelijk openbaart de historische figuur van Antiochus 
wel degelijk de trekken van de toekomstige openbaring van de antichrist.
 Zijn voorbeeld etaleert de ‘gewoonten van de antichrist’437 als list en 
bedrog. Onder de schijn van een apostel verwoest hij de apostolische leer 
en berooft de kerk van Christus van haar ware schat: ‘de ernst van leer en 
leven’438. De antichrist vult zijn schatkamer met alle mogelijke ketterijen. 
Oecolampadius illustreert deze opmerking vervolgens met de opsomming 
van alle misstanden die in de kerk van Rome aanwezig zijn.439 De vervolgingen 
die de ware kerk de eeuwen door geteisterd hebben, zijn eveneens het werk 

436 ‘Lyranus divi Hieronymi scriptis adiutus longe purius historias in hoc capite accommodat, neque 
enim sua laude fraudandus, vel totus contemnendus, etiamsi multis in locis pueriliter et foede labatur. 
An non etiam eruditissimi cum iudicio legendi?’ (Daniel, 141)

437 ‘antichristi mores’ (Daniel, 142).
438 ‘doctrinae ac vitae synceritatem’ (Daniel, 42).
439 ‘Grassatus aut est et in ecclesia, depraedatusque plus quam omnes praecedentes haeretici, veros 

ecclesiae thesauros, doctrinae ac vitae synceritatem inquam, ut suum gazophylatium impleat, 
recapitulans in se omnes haereses, cum paganis idola et imagines, opera hominum et creaturas adorari 
facit, nuptias clericis suis interdicit, ad scortationes connivet, iudaizat in feriis, ieiuniis, ceremoniis, 
Christianismum cassat et exinanit, cum Pelagianis et Arrianis, dum sua satisfactione et potestate 
in purgatorium, libroque arbitrio, gloriatur, interimque devorat hospitalia, monasteria, decimas, 
oblationes, quibus ministri ecclesiae et pauperes soveri debebant. Atque adeo palam in bullis suis 
rapinas, furta, usuris ablata, reperta, et incognitorum haeredum bona sibi vindicat ille fierum socius, 
ut taceam ingentem pecuniam, quam scorta sacerdotum quotannis alicubi episcopis pendunt, ut 
videas etiam hodie sacrilegium sordes, et perfidiam Antiochi in multis qui orbem spoliant, vivere: 
neque hoc contentus est, sed et cogitationes ad occupandeas civitates adiecit, quod et ipse propheta 
postea dicet’ (Daniel, 142).
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van de antichrist. Oecolampadius veralgemeniseert de werking van de 
antichrist, door het voorbeeld van de onderdrukking van het Joodse volk 
onder de regering van Antiochus als type van alle onderdrukking van de 
kerk van Christus in het Romeinse rijk – zowel voor als na Constantijn – te 
beschouwen. De vervolging die de kerk alle tijden door, tot aan zijn eigen 
dagen, moet doormaken, is door Daniël reeds voorzien. Vandaar dat men het 
optreden van de antichrist niet zozeer in één specifiek bepaalde periode van 
de geschiedenis moet lokaliseren. Vervolgingen en ketterijen zullen er blijven 
tot het eind der tijden.
 De vraag die uit de duiding van Daniël 11 naar voren komt, is in hoeverre 
de profetie nog betrekking heeft op de historische figuur van Antiochus 
en waarin de karakteristieken de historische gestalte te boven gaan. 
Oecolampadius is het niet met Chrysostomus eens, die in navolging van 
Porphyrius meent dat de profeet ook na vers 36 nog over Antiochus spreekt. 
De joodse uitleggers hebben gelijk, als ze zeggen dat het hier over een andere 
koning gaat, al noemen zij ten onrechte de naam van Constantijn. Beter is 
het om het oordeel van Hieronymus en vrijwel alle katholieken te volgen, die 
ervan uitgaan dat hier sprake is van een directe verwijzing naar de toekomstige 
antichrist, onder wiens regime er lange tijd en in toenemende mate door de 
kinderen Gods vervolgingen verdragen moeten worden.440 Oecolampadius 
is er zich van bewust dat er ook geestverwanten (nostri) zijn die hierbij toch 
denken aan één bepaalde koning, die komen zal en het verbond met grote 
schandelijkheden ontheiligen, maar geeft aan hiervan zelf niet overtuigd te 
zijn. Het gaat om het ‘rijk der ongerechtigheid’, dat uiteraard in sommige 
personen erger aanwezig is dan in anderen. Het is het veiligste om niet te 
‘judaïseren’, zo luidt zijn conclusie.441 Daaronder verstaat hij kennelijk een al 
te concrete historische verwachting van één bepaalde toekomstig optredende 
antichrist, binnen het kader van een chiliastisch denken dat hij voortdurend 
krachtig afwijst. 
 Alles afwegende komt Oecolampadius tot de conclusie dat het hier moet 
gaan om Mohammed, die ‘waarlijk de zoon der goddeloosheid is’.442 Hij is de 

440 ‘Est autem et Hieronymi, catholicorumque fere omnium sententia, de Antichristo nunc mentionem 
fieri, sub quo et longo tempore et impugnationis varietate gravissismam persecutionem ferunt et 
laturi sunt filii dei’ (Daniel, 146). 

441 ‘Caeterum quod nostri putant, unum quendam regem fore tantis flagitiis foedum blasphemumque, 
et omnis iustitiae exterminatorem, mihi nondum esse persuasum, supra dixi, sed regnum impietatis 
nobis significari arbitror, in certis nimirum hominibus, ferocius: non est enim pauci temporis 
potestas. Porro ne Iudaizemus,ostendam de his diferendi rationem, quam sequi tutissimum erit‘ 
(Daniel, 146,147).

442 ‘Mihi omnia expendenti, siquidem vera sunt quae de Mahometo scribuntur, et est illa eius lex, quae 
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eschatologische gestalte zoals Paulus die benoemt in 1 Thessalonicensen 2:3 
in aansluiting bij Daniël 11. In historisch perspectief wordt de openbaring 
van de antichrist betrokken op de samenloop van omstandigheden. Ongeveer 
driehonderd jaar na Constantijn, toen het Romeinse rijk verdeeld geregeerd 
werd door Phocas in het Westen en Heraclius in het Oosten en de Romeinse 
pausen hun dienen veranderden in heersen, toen de liefde voor de waarheid 
dus niet bewaard bleef, op dat moment kwam Mohammed tevoorschijn, die 
Lerna malorum, zoals Oecolampadius hem noemt naar de plaats waar in de 
Griekse mythe Hercules de Hydra doodde.443 Het optreden van Mohammed 
wordt dus in direct verband gebracht met het historische verval van de 
christelijke kerk. 
 In het vervolg van Daniël 11 vinden we de ‘kleuren’ van de antichrist. 
Daaronder worden zijn karakteristieken verstaan, zoals de wetteloosheid en 
de arrogantie waarmee hij zich boven Gods wetten verheft, in tegenstelling 
tot de Christus, die kwam om de wil van zijn Vader te doen. Over de duur van 
zijn rijk zegt Oecolampadius, dat het nu al ongeveer achthonderd jaar is dat 
de ergste uitzaaiingen moeten worden geaccepteerd, zowel onder de regering 
van Mohammed als van de paus, en dat dit rijk zal bloeien tot de ‘voleinding 
van de toorn.’444 Oecolampadius betrekt deze voorzegging op alle rampen en 
oordelen die in zijn dagen waargenomen kunnen worden. God openbaart 
zijn toorn, zoals Johannes in de Apocalyps beschrijft: ‘Dagelijks worden de 
schalen [van Gods toorn] uitgegoten.’ De antichrist houdt niet op te lasteren 
en de rechtvaardigen te vervolgen. Opdat wij er niet wanhopig van zouden 
worden, heeft God aan deze ‘zee’ echter een grens gesteld, want Hij zal niet 
toelaten dat de zijnen boven mate verzocht zullen worden.
 Oecolampadius vindt hier aanleiding om zijn afkeuring te laten horen van 
elke ‘uiterlijke schittering van godsdienst’ zoals die zowel bij mohammedanen 
als in Rome valt waar te nemen. Christus zelf gebruikte immers maar weinig 
symbolen. De ‘god Mauzzim’, waar Daniël in 11:38 van spreekt, wordt 

Alkoran appellatur, ipse filius ille scelerosus vere est’ (Daniel, 147).
443 ‘Quia enim et Apostolus ipse ad Thessalonicenses, testimonium hoc antichristo accomodat, satis 

certi sumus, scriptura nos non abuti. Igitur annos circiter trecentos post Constantinum, cum Phocas 
et dein Heraclius Romanum regnum in oriente negligentius administrarent, et Romae Bonifacii 
et Honorii cathedrae suae fastigium non tam ministerio, quam autoritate praestantissimum haberi 
vellent, inundaretque mundus indoctis et personatis monachis, tunc propter eos qui dilectionem 
veritatis non receperant propter hoc ut salvi fierent, prodiit Lerna malorum, Mahomet ille ex privato 
homine brevi potens princeps factus, quem antichristum dixerim, et ei quotquot furibundi ac 
mendacis spiritus participes sunt sociarim’ (Daniel, 147). 

444 ‘An non videmus nunc circiter octingentos annos maxima incrementa accepisse, sub regno cum 
Mahometico, tum papistico, et prosperabitur usque ad consummationem irae’ (Daniel, 148).
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verklaard vanuit de betekenis van het Hebreeuwse woordje ‘maoz’ dat 
kracht betekent. Hij weet van een verklaring door andere uitleggers, die in 
(waarschijnlijk filologische) onwetendheid bij maozin aan de ‘broodgod’ 
van het misofer denken. Het gaat hier echter niet om een getuigenis tegen 
de ‘afgoderij van het brood.’445 Wellicht doelt Oecolampadius hiermee ook 
op de uitleg van Luther, die in zijn voorwoord op de vertaling van het boek 
Daniël wel deze toepassing maakte.446 De slotsom is dat de antichrist hieraan 
te herkennen is, dat hij met vleselijke zaken praalt, terwijl Christus met 
geestelijke wapenen strijdt. Het rijk van Christus is een geestelijke realiteit, 
geen vleselijke. Daarmee heeft ook Oecolampadius’ voortdurende verzet 
tegen elke vorm van chiliastisch denken te maken, zowel bij de joden, als bij 
de zogenaamde ‘katabaptisten’ of dopersen.

IV.5.6 Tegen het chiliasme
Oecolampadius onderscheidt in zijn uitleg van Daniël niet alleen het eeuwige 
koninkrijk van Christus van de tijdelijke rijken van deze wereld, die in de 
geschiedenis op- en ondergaan. Het is de scopus Scripturae, het doel van de 
Schrift, om te laten zien hoe Christus ten tijde van het vierde wereldrijk het 
koninkrijk en de macht ontvangt. Door zijn Woord en Geest regeert Hij 
van de opgang van de zon tot aan haar ondergang. De vraag naar de aard van 
Christus’ koninkrijk in de geschiedenis is echter een belangrijk verschilpunt 
met tegenstanders, die Oecolampadius op twee fronten tegenover zich vindt. 
Enerzijds zijn er de joodse uitleggers, die hun kritische vragen stellen ten 
aanzien van de realiteit van het rijk van de messias. Hun probleem is hoe 
er gezegd kan worden dat Christus gekomen is, terwijl wij nog overal zien 
dat de koninkrijken van de wereld machtig zijn en er zoveel verdrukking 
en onderdrukking van de rechtvaardigen is? Waar is nu die bevrijding waar 
het in het rijk van de messias toch om moet gaan?447 Deze ‘ellendigen en 
blinden’ hebben niet in de gaten, zegt Oecolampadius, dat er een verschil is 
tussen de eerste en tweede komst van de Christus. Ze verwarren de tijden en 
verwachten eerder een ‘vrijheid van het vlees dan van de Geest’.448 Daarnaast 
moeten we ook erg oppassen voor dezelfde gedachten bij christenen, die dicht 
in de buurt van de opvatting der joden komen met hun chiliastische leer.

445 ‘idolatris panis’ (Daniel, 150). 
446 Zie Van den Berg, ‘De troost der profetie’, 38.
447 ‘Quomodo advenit Christus, cum adhuc tam potentia regna mundi, tantamque iustorum afflictionem 

et oppressionem videamus? Ubi illa libertas’ (Daniel, 32).
448 ‘Non enim discernunt illi miseri ac caeci inter primum et secundum adventum, sed confundunt 

tempora, magisque libertatem carnis quam spiritus exspectant’ (Daniel, 32).

__________________________________________



169Oecolampadius en zijn christologische uitleg van Daniël

 De chiliastische dwaling heeft te maken met een ‘slecht verstaan 
van de profeten’. Hier moeten de namen van Irenaeus, Tertullianus en 
Lactantius genoemd worden. Alle respect die deze kerkvaders vanwege hun 
geloofsgetuigenis waard zijn neemt niet weg dat hun leer op dit punt niet 
juist is. Oecolampadius vat de chiliastische opvattingen als volgt samen: vóór 
de dag van het laatste oordeel zal Christus met de heiligen in deze bedeling 
een periode van duizend jaren regeren. Tijdens dat rijk beloven ze de grote 
gelukzaligheid, die door de profeten op vleselijke wijze (carnaliter) beschreven 
wordt. De wereldgeschiedenis is verdeeld in zes ‘chiliaden’ voorafgaande aan 
het duizendtal van het rijk van Christus.
 De tijd van het duizendjarige rijk is volgens sommigen zo nabij gekomen, 
dat Oecolampadius vermeldt dat er in zijn dagen te vinden zijn, die zo 
overspannen zijn in hun verwachting dat ze in witte klederen gekleed gaan, alsof 
ze binnen enkele maanden naar het nieuwe aardse Jeruzalem zullen verhuizen. 
Hij noemt ze novi Chiliastae, die menen dat Christus een Joods koninkrijk 
komt herstellen. Hun overtuigingen doen Oecolampadius de verzuchting 
slaken: ‘Wie zou in dezen niet wensen dat de duisternis zou vluchten en de 
waarheid stralen?’449 Hij wijst erop dat de apostel bij alle dingen die aan de 
wederkomst des Heeren voorafgaan over deze verwachtingen niet spreekt. Er 
is aan het einde der tijden slechts te verwachten dat er sprake zal zijn van afval 
van het geloof en dat de antichrist openbaar zal worden. Ook valt er niet te 
hopen dat er nog een bekering van ‘gans Israël’ zal plaatsvinden, evenmin als 
de ‘opheffing van alle secten’.450 Oecolampadius verwijst naar Matthéüs 13 
om duidelijk te maken dat er net als in de dagen van Noach en Lot eigenlijk 
geen bekering meer te verwachten is in deze wereld vóór de wederkomst 
des Heeren. In dit verband gaat hij nog wat dieper in op de verklaring van 
Romeinen 11:25, waar de apostel Paulus spreekt over de zaligheid van Israël 
als de volheid der heidenen ingegaan zal zijn. Dat betekent niet dat alle 
joden gered zullen worden. Met totus Israël bedoelt de apostel niets anders 
dan dat ‘al wat op de beloften van Israël betrekking heeft’ – de betekenis van 
‘Israël’ gaat dus op in alle gelovigen in Gods beloften – zalig zal worden.451 

449 Daniel, 32.
450 ‘At quia haec Apostolus inter praeambula dominici adventus indicia non connumeravit, tantum enim 

defectionem vel a fide, vel a Rom. Imperio, et revelationem antichristi proposuit, nec adiecit totius 
Iudaicae gentis conversionem. et sectarum exclusionem’ (Daniel, 32).

451 ‘Hoc enim mysterium Pauli, sicut non vult omnes gentiles salvari, ita nec omnes Iudaeos, sed ex 
utrisque aliquos: plenitudo tamen et amplior numerus ex gentibus erit. Nec propterea tempus erit, 
quo gentes iterum abiiciantur, et Iudei soli ut olim vocentur: sed etiam hodie excaecatis Iudaeis aliis, 
alii nostris accedunt, et si Iudaei convertantur turmatim, nihilominus et gentes affluent, ut sic totus 
Israël, id est, quotquot ad promissiones Israël pertinent, salvus fiat’ (Daniel, 32).
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 Oecolampadius stelt in zijn conclusie dat hij met de chiliasten niet zou 
durven vaststellen dat de waarheid van Christus in ‘deze eeuw’ zal regeren. 
Zijn persoonlijke mening is dat het veel vromer is om in de vreze Gods de dag 
van Christus’ wederkomst te verwachten en nog maar niet te rekenen op de 
bekering van het goddeloze heidendom. Als gevolg van het feit dat zomaar in 
het wilde weg Christus’ komst wordt aangekondigd, is het ‘heden’ zo dat het 
volk veel te weinig betering van leven laat blijken en dat de goddeloosheid 
en de sekten nog meer toenemen, zo stelt Oecolampadius met zorg vast. 
Men laat zich door de onwerkelijke chiliastische voorstellingen van de ware 
christelijke deugden afleiden, aldus zijn verwijt. Het geduld bij de armen 
wordt zeldzaam, en zeldzamer nog wordt de miseracordia van de rijken. Er is 
alom verachting van charitas en veritas.
 Oecolampadius heeft kennelijk niet veel hoop op een wereldwijde 
doorbraak van het koninkrijk van God vóór de tijd van Christus’ komst. Hij 
vreest dat de klare prediking van het Woord aan de wereld gegeven is – zoals 
in de reformatie duidelijk is – opdat bij de nadering van het oordeel de wereld 
zonder enig excuus zou zijn. Daarom houdt hij het maar liever bij de uitleg van 
de ‘katholieken’ die zeggen dat Christus door zijn Geest regeert in de harten 
van alle uitverkorenen. En wat het scenario van de eindtijd betreft, houdt hij 
het maar liever bij de geldende kerkelijke verwachting, dat hoe langer de tijd 
na de komst van Christus in het vlees is, des te erger de onrust zal worden. Als 
Hij echter komen zal tot het oordeel, zal Hij de allervolmaaktste heerlijkheid 
in zijn koninkrijk hebben, en dan zullen allen verdorven en verloren zijn, die 
zijn barmhartigheid niet hebben willen ontvangen.452

 
IV.5.7 Joodse exegese
Oecolampadius is in zijn commentaar voortdurend in discussie met de 
joodse exegeten van het boek Daniël. De namen van ‘Rabbi Saadias’,453 

452 ‘Itaque non ausim cum illis definire, sublatis omnibus ofendiculis, et extinctis sectis regnaturam 
veritatem Christi in hoc seculo: sed multo magis pium arbitror, in timore Domini diem adventus 
praestolari, et nequaquam ad impiae gentis conversionem respicere nos debere. Ecce licet hodie quoque 
plerisque in locis ferventer annuncietur Christus, et tollantur ofendicula quaedam, parum tamen 
emendatioris vitae populus apparet, impietas impietatem apprehendit, secta sectam trudit. Discipuli 
ludibrio habent prophetias: doctores arrogantiae et contentioni student: rara in egenis patientia, 
rarior in divitibus misericordia, vulgatissimus ubique charitatis et veritatis contemptus, ut ipse 
vereor, claram predicationam verbi datam mundo, ideo ut appropiante Iudice, prorsus inexcusabilis 
sit mundus. Certiora illa sunt et catholica, Christum regnare in omnium electorum cordibus, per 
spiritum suum, essenque longe nunc post adventum eius in carne, numerosiorem turbam, quam olim: 
adventurum autem ad iudicium, consummatissimam in regno suo habiturum gloriam, profligatis et 
perditis omnibus, qui hic illius misericordiam recipere noluerunt’ (Daniel, 33).

453  Saadja Gaon (882-942) werd geboren in Egypte en studeerde in Alexandrië en Jeruzalem voordat 
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‘Abenezra’454 en ‘Rabbi Levi Bengerson’455 komen we herhaaldelijk tegen. 
Zij zijn voor hem de drie belangrijkste joodse uitleggers, van wie hij in 
filologisch opzicht heeft geleerd, maar tegen wie hij zich in de theologische 
discussie herhaaldelijk keert. Het is opmerkelijk dat juist deze drie namen 
staan voor de joodse exegeten die ieder in hun eigen tijd zoveel mogelijk de 
betekenis van de letterlijke betekenis van de Schrift hebben benadrukt. Dit 
deden ze om de claims van de christologische, geestelijke uitleg van het Oude 

hij het hoofd werd van de rabbijnenschool in Bagdad. Hij was leerling van de neoplatoonse 
school van Alexandrië, zie: Aryeh Graboïs, ‘L’exégèse rabbinique’, in Le Moyen Age et la Bible, 
red. Pierre Riché-Guy Lobrichon (Paris 1984) 233-260. Over zijn betekenis: ‘In the middle ages, 
the pioneering eforts in grammatical and lexicographical studies of Saadya Gaon (880-942) 
laid the foundation for the exegetical work of the Spanish Jews, who in turn enabled the French 
school in north and south to give an entirely new meaning and content to the method of peshat. 
Saadya established Hebrew philology as the prerequisite for the study of the literal sense of the 
Bible, a method he employed in his Arabic translation and in his Arabic commentaries on the 
Pentateuch, Isaiah, Proverbs and Job, which are extant in critical editions with French translation. 
He naturally brought the traditional rabbinic interpretation to bear on the text, to which he also 
applied the findings of reason’ (Erwin I.J. Rosenthal, ‘The exposition and exegesis of Scripture; 
The study of the Bible in Medieval Judaism’, in: The Cambridge History of the Bible. The West form 
the Fathers to the Reformation, 256,257). Saadja’s bedoeling in de exegese was om de theologische 
en ethische betekenis van de Bijbel te laten zien. Zijn benadering is een rationele, hij maakt gebruik 
van metaforen, maar allegorie en typologie worden niet gebruikt, waarschijnlijk in reactie op de 
christelijke exegese. 

454 Abraham ben Meir ibn Ezra (1089-1164), geboren in Toledo, was een veelzijdig joodse 
wetenschapper en exegeet uit Spanje. Zijn belangrijkste geschriften zijn commentaren op de 
meeste boeken van het Oude Testament. Hij heeft ook een commentaar op Daniël geschreven. 
In zijn commentaren wordt grote nadruk gelegd op de verklaring van de sensus literalis van 
de Schrift. Echter, in excursen ontbreken de uitweidingen van speculatieve en mystieke aard 
niet. De commentaren zijn standaardwerken geworden, die afgedrukt werden in de rabbijnse 
Bijbeledities, zie TRE I, 389-392. Ibn Ezra studeerde in Andalusië, dat door de moslimcultuur 
werd overheerst. Hij reisde in Noord-Afrika van Marokko tot Egypye, en na 1139 leidde hij een 
zwervend leven, vooral in Frankrijk. Op het gebied van de exegese kreeg hij een grote reputatie. 
Hij hechtte grote waarde aan de letterlijke zin van de Schrift, zelfs zo dat hij ook bezwaren uitte 
tegen de ‘geonische exegese’ (in de traditie van Saadja Gaon). Hij keerde zich echter ook tegen de 
radicalere Keraïten, die zozeer geconcentreerd waren op de Bijbeltekst alleen, dat ze de Talmud 
verwierpen. De traditie moet toch als nuttig beschouwd worden voor de exegese. Hij vond echter 
ook dat de methoden van de Frans-Duitse school van exegese te ‘homiletisch’ waren, zelfs als ze 
zich beriepen op de sensus literalis. Men maakte nog niet genoeg gebruik van de regels van de 
Hebreeuwse grammatica en de logica. Hij verwierp de allegorische zin van de Schrift, vanwege 
de christelijke exegese. Samengevat: alleen de filologische methode en de logische benadering 
kunnen de juiste betekenis van de teksten geven (Aryeh Graboïs, 238-239). 

455 Levi BenGersom (1288-1344), ook wel bekend als Gersonides. Er is weinig bekend over zijn 
biografie. Hij was afkomstig uit Zuid-Frankrijk. Hij leefde en werkte in de regio van Avignon en 
Orange. Hij was filosoof en mathematicus en een beroemd astronoom. Hij schreef een commentaar 
op de Pentateuch en ook exegeses van profetische geschriften. Gersonides is beïnvloed door 
Maimonides. Hij trachtte het gedachtengoed van Aristoteles, zoals hij dat had leren kennen via 
Averroës en Maimonides, te integreren in het joodse denken. TRE 17, 356,362.
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Testament zoveel mogelijk te weerleggen. Hoewel Oecolampadius dus vele 
malen dankbaar gebruikmaakt van de filologische en exegetische gegevens 
uit de rabbijnenbijbel,456 blijft er toch een onoverkomelijk bezwaar tegen de 
wijze waarop de joodse exegese die plaatsen bij Daniël heeft geduid, die in de 
christelijke exegese op Christus en zijn rijk betrokken worden. Rabbi Saadias 
bijvoorbeeld ‘zwetst’ maar wat over een willekeurige engel, die de mond van 
de leeuwen gesloten heeft toen Daniël in de leeuwenkuil was, maar dat moet 
hij uiteraard wel om de aanwezigheid van Christus te ontkennen, die in de 
engel zijn dienaar persoonlijk te hulp kwam.457

 De joodse exegeten willen ook ontkennen dat het vierde rijk dat van de 
Romeinen is. In het derde rijk uit Nebukadnezars droom wordt door ‘zekere 
bedrieglijke joden’, die niet willen zeggen dat de Christus gekomen is, het rijk 
van de Grieken met dat van de Romeinen als één geheel gezien. Oecolampadius 
verwijt Abenezra, met zijn ‘frivole argumenten’,458 in historisch opzicht 
onwetendheid, omdat hij beweert dat de Romeinen (Chitim) als een soort 
Grieken moeten worden beschouwd. Daarentegen stelt hij dat Alexander 
de Grote nooit koning van Rome is geweest, en dat er in zijn tijd al sprake 
was van een bloeiend Romeins rijk onder de consuls. Abenezra heeft deze 
historische constructie kennelijk nodig om het vierde rijk van Daniël als 
dat van de Turken te kunnen duiden. De messias zal immers komen na het 
vierde rijk. Voor de joodse uitleg is dat dus nog toekomstverwachting, terwijl 
het in de christelijke exegese reeds vervulde belofte is. Tijdens het vierde 
rijk is Christus’ koninkrijk in deze wereld verschenen. De ‘blinde joden, 
die Christus het ware licht niet wilden volgen’, willen beweren dat Jezus 
niet de Christus is, omdat dat volgens Daniël niet mogelijk is als Hij ten 
tijde van het derde rijk geboren zou zijn.459 Oecolampadius is het echter wel 
met Rabbi Levi eens, als deze stelt dat het vierde rijk lang zal duren. ‘Er is 
immers geen ander rijk in de Schrift bekend, dat het vierde rijk opvolgt, dan 

456 Curieuze interpretaties en joodse fabels worden soms zonder commentaar doorgegeven. 
Bijvoorbeeld bij hoofdstuk 2 over de boom in Nebukadnezars droom noemt hij de exegese dat 
met de ‘beesten van het veld’ en de ‘vogelen des hemels’ die gebieden in Nebukadnezars rijk 
worden bedoeld, waar behalve dieren geen mens woont. De ‘fabel’ dat Nebukadnezar leeuwen 
zou hebben bereden, die hij met teugels getemd zou hebben, wordt aangehaald. 

457 Daniel, 76.
458 ‘… in hoc tertio tamen, quidam dolosi Iudaei, qui ut Christum venisse non dicant, coniunctum volunt 

regnum Graecorum et Romanorum, et in hac sententia totus est Abenezra, argumentis tamen agit 
frivolis’ (Daniel, 27).

459 ‘... quia enim in quarto regno nasciturus erat Christus, ut secundo capite ostensum. Si Iesus in tertio 
regno natus esset, colligeruent inde Iesum non esse Christum: atqui res apertior est, et a suis quoque 
doctoribus confessa’ (Daniel, 83).
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het rijk van Christus.’460

 Rabbi Saadias dwaalt echter niet helemaal, als hij in hoofdstuk 7 in de 
‘kleine hoorn’ het rijk van de Ismaëlieten ziet, het Arabische rijk dat door 
Mohammed is verleid. Vervolgens haalt Oecolampadius Abenezra aan, die 
verwacht dat de messias eerst zal komen als de Israëlieten teruggekeerd zijn. 
Hier wordt duidelijk geïllustreerd, zo stelt hij, dat de Hebreeën in veel dingen 
overeenstemmen met ‘onze chiliasten’.461 De conclusie is dat de Hebreeën 
absoluut geen ervaring hebben als het om de geschiedenissen gaat.462 
 De kern van het geschil met de joodse exegeten is uiteraard de vraag of 
Jezus de messias is. De joden ontkennen dat, en willen dat ook in hun exegese 
van Daniël duidelijk maken. Bij de interpretatie van de nachtgezichten in 
hoofdstuk 7 blijken de kardinale verschillen. De joden ontkennen samen met 
de mohammedanen dat Christus als rechter zal verschijnen, maar ze willen 
toch wel erkennen dat hier over de messias wordt gesproken. De zoon des 
mensen is volgens de joodse exegese ‘het heilige volk Israël’. Men onderscheidt 
niet tweeërlei komst van Christus, men droomt van een aards rijk. ‘Wat een 
blindheid’, verzucht Oecolampadius. ‘Zij horen van een eeuwig rijk dat niet 
verdorven wordt, en ze blijven tot nog toe in aardse dingen steken. Zij horen 
de heiligen de allerhoogsten noemen, en zelf dringen ze ons aardse [heiligen] 
op.’463 
 In de uitleg van Daniël 9:25, waarin sprake is van de messias die de 
‘Vorst’ heet, hekelt Oecolampadius opnieuw de exegetische constructie van 
de rabbijnen, die de messias hier identificeren met de persoon van koning 
Cyrus, om ‘met handen en voeten’ zich te verdedigen tegen de verklaring dat 
het hier om Christus Jezus gaat. Het is een van de vele voorbeelden die in 
Oecolampadius’ uitleg telkens weer aan de orde komen, waarin de joodse en 
christelijke duiding van de beloofde messias elkaar kruisen. 

IV.5.8 De zeventig weken
Een van de meest omstreden passages in het debat met de joden is de uitleg 
van de ‘zeventig weken’ in Daniël 7:24-27. Het is, zo geeft Oecolampadius toe, 
een van de moeilijkste passages van de Heilige Schrift, die maar door weinigen 

460 ‘Porro quod haec bestia ab aliis distincta sit, recte exponit R. Levi, hoc regnum multo tempore 
duraturum. Non est enim aliud regnum in scriptura cognitum, quod huic succedat, quam regnum 
Christi’ (Daniel, 83).

461 ‘R. Abenezra exspectat venturum quando Israelitae reducendi sunt: nec mirum si sic scribat, 
consentiunet enim Hebraei in pluribus cum Chiliastis nostris’ (Daniel, 85).

462 ‘Adeo Hebraeis in historiis nihil est peritiae’ (Daniel, 85).
463 ‘Audiunt regnum aeternum, et quod non corrumpetur, et adhuc in terrenis haerunt. Audiunt 

nominari sanctos altissimos, et ipsi terrenos nobis inculcant’ (Daniel, 91).
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pro dignitate behandeld is. ‘Ik weet niet’, zo schrijft hij, ‘of er wel een plaats is 
waarover de geleerden zozeer van mening verschillen, want hier geldt: zoveel 
hoofden, zoveel zinnen.’464 Geen van de mogelijke verklaringen bevredigt 
hem echt. Oecolampadius maakt gebruik van alle beschikbare voorgangers, 
die zich bezig hebben gehouden met de berekening van de periode tussen 
de ballingschap en de komst van Christus. Een veelheid van namen passeert 
de revue. Joodse auteurs, patres en tijdgenoten, Oecolampadius laat zien dat 
hij er op zijn eigen wijze kritisch gebruik van maakt. De joodse uitleggers 
behoeven niet serieus genomen te worden, omdat er bij hen sprake is van 
een ‘extreme onwetendheid inzake de tijdberekening’, en omdat ze gedreven 
worden door de voortdurende wil om te ontkennen dat de uitkomst van de 
zeventig weken te maken heeft met de verschijning van Christus. Ook bij de 
patres moeten met name Origenes, Hippolytus, Apollinaris en Ammonius 
niet worden gevolgd, omdat ze door hun allegorieën te ver van de historie 
wegvoeren. Oecolampadius noemt in de rij van interpreten ook Luther,465 
Bucer en Capito, waarbij vooral de laatste twee met grote waardering 
worden aangeprezen.466 Oecolampadius heeft kennelijk geen notitie kunnen 
nemen van de gedachten van Bullinger, die in hetzelfde jaar als waarin zijn 
commentaar werd uitgegeven een specifiek geschriftje publiceerde over het 
probleem van de zeventig weken in het exegetische geding tussen joden en 
christenen. Deze uitgave illustreert overigens hoe belangrijk deze kwestie in 
de aandacht voor het boek Daniël was.467

 Afgezien van de ingewikkelde tijdsberekeningen die op grond van deze 
passage uit Daniël zijn gemaakt, en waar Oecolampadius ook zijn uiterste 
best voor doet om het zijne bij te dragen, is de betekenis van deze profetie 
voor hem niet onduidelijk. De vervulling van deze profetie gaat niet op in 
het uiteindelijke herstel van het joodse volk. Hier wordt in het algemeen 
getoond hoelang de joodse godsdienst nog zal duren, tot het moment dat ook 
de overige volken met de privileges van zijn verbond zullen worden bedeeld. 
De bijzondere betekenis van het joodse volk is straks voorbij, zo zegt hij op 
resolute wijze: 

464 ‘... nescio an ullo in loco adeo varient doctores, nam tantum non tot sensus, quot capita’ (Daniel, 
111).

465 Een verwijzing naar diens uitleg van Zacharia, over de indeling van de zeventig weken in de 
verhouding 7-62-1 (Daniel, 115).

466 Bucer noemt hij ‘fidelissimus in ecclesia Argentinensi divinarum scripturarum interpres’ en 
Capito ‘noster, promovendae verae gloriae Christi apud Argentinenses ineter ministros verbi 
eruditissimus, idem ac vigilantissimus incitator, in suo super Hoseam commentario’ (Daniel, 
123).

467 Bullinger, De Hebdomadis.
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‘Het heeft de allerhoogste God immers behaagd om het ellendige 
mensengeslacht door zijn Zoon te verlossen. Die werd uit het zaad van 
Abraham beloofd, vandaar dat Hij altijd dit geslacht, waaruit Hij geboren 
zou worden, heeft afgezonderd. Zo werden Ismaël en Ezau verlaten en 
Izak en Jakob aangenomen. Vervolgens werden tien stammen verlaten 
en Juda werd aangenomen en in de stam van Juda werd de familie van 
David verheerlijkt, omdat Christus beloofd was uit zijn zaad: vandaar dat 
de joden al wat ze aan waardigheid hadden, dat alleen door en vanwege 
Christus bezaten, die uit hun geslacht voortkomen zou. Toen Christus dus 
geboren was, en er door hem een nieuwe wet gegeven was, en vergeving 
van zonden verkregen was, en een eeuwige gerechtigheid ingeleid, was het 
niet meer nodig dat het volk afgescheiden werd van de overige volkeren, 
omdat alle volken tot Hem, welke zij vereerden samenstroomden. Tot zo 
ver dus, zegt hij, zijn de Joden verkorenen.’468

Volgens deze cruciale visie op de vervulling van de beloften aan Israël in de 
openbaring van Jezus Christus is er na Christus geen plaats meer voor een 
aparte positie van het Joodse volk en de joodse godsdienst. De joden zijn 
de ‘allerbeklagenswaardigsten van onze eeuw’, zegt Oecolampadius. Wat 
verwachten ze eigenlijk nog? En omdat ze niet echt iets meer te verwachten 
hebben, kunnen ze niets beters doen dan zichzelf helemaal te gronde richten 
door de Schriften te bederven als ze die al niet ontkennen.469 
 De ‘laatste week’ is in de uitleg van Oecolampadius niet langer, zoals bij 
de negenenzestig andere, te beschouwen als een ‘jaarweek’, een periode dus 
van letterlijk zeven jaren, maar heeft zijn vervulling in temporum plenitudine 
futurum470, de toekomende volheid der tijden. De voorafgaande periode 
strekt zich uit van het edict van Cyrus tot aan het rijk van Herodes, kort voor 
het ingaan van de Romeinse heerschappij. In de laatste week wordt Christus 

468 ‘Placuit enim optimo Deo miserum humanum genus per filium suum redimere. Is ex semine 
Abrahae promittebatur, unde semper eam gentem ex qua nasciturus erat, segregabat. Sic Ismaël 
et Esau relinquntur, Isaac et Iacob assumuntur. Deinde tribus decem relinquntur, Iuda assumitur, 
et in tribu Iuda familia David magnificatur, quoniam etiam illius semini promissus erat Christus: 
unde quicquid dignitatis habebant Iudaei, a Christo, et propter Christum habebant, qui ex illorum 
prosapia progressurus erat. Nato igitur Christo, et data per illum nova lege, impetrataque peccatorum 
remissione, et introducta iustitia sempiterna, iam non erat opus ut segregaretur populus ab aliis 
gentibus, cum gentes omnes, ad eum quem illi colebant, confluerunt. Eatenus igitur, inquit, Iudaei 
electi sunt’ (Daniel, 112).

469 ‘Hic quid dicent deploratissimi nostrae aetatis Iudaei? quid adhuc praestolantur? Unum habent, quo 
sese totos perdant, ut scripturas vel pervertant, vel non agnoscant, id quod et faciunt. Cogimur in 
talibus locis illorum ostendere satuitatem’ (Daniel, 112).

470 Daniel, 117.
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geopenbaard om het verbond te vervullen. Hij kwam niet om een nieuw 
verbond te maken, maar om het oude verbond met de vaderen te verzegelen. 
De vele figurae die er tevoren waren, worden verdreven als Hij ‘in het midden 
van de week’ het licht der waarheid doet aanbreken en de schaduwen verdrijft. 
Verwezen wordt naar de Hebreeënbrief en de verhouding van het Oude 
en Nieuwe Verbond, die we daarin betuigd vinden. Wie de laatste week 
letterlijk neemt als zeven jaren, komt volgens Oecolampadius niet goed uit 
met alles wat volgens Daniël in deze week allemaal zal plaatsvinden. Immers, 
geboorte en dood van Christus, en de verwoesting van de tempel zijn niet 
in zeven jaren werkelijkheid geworden. Oecolampadius maakt korte metten 
met de joodse exegese, die de voorzeggingen van deze profetie vervuld wil 
zien in dat wat het Joodse volk onder de Romeinen is overkomen, toen de 
tweede tempel verwoest werd. De joodse opvatting dat bij ‘verbond’ gedacht 
zou moeten worden aan de wapenstilstanden die Titus met het joodse volk 
gesloten zou hebben, acht hij ‘te zinloos om te weerleggen’.
 Oecolampadius besluit deze passage met de vraag waarom we zo benauwd 
zouden moeten doen om alles wat tot de ‘laatste dingen’ behoort, waar Daniël 
hier naar verwijst, in één week in te passen. Belangrijker is toch waar het 
eigenlijk om gaat: ‘Ik twijfel niet of de gelovigen zullen niet veel tegenspreken, 
voor wie het genoeg zal zijn geleerd te hebben dat Christus het verbond met 
de zijnen door zijn vergoten bloed en door de gave van zijn Geest bevestigd 
heeft, en dat Hij vervolgens zijn tegenstanders overwinnend, zijn rijk in de 
hele wereld heeft uitgebreid, aan Wie de lof zij in eeuwigheid. Amen.’471 
Het ‘amen’ na deze passage, waarvan de verklaring hem de meeste moeite 
heeft gekost, zal wellicht als een verlossend woord ervaren zijn. Het feit dat 
Oecolampadius het, ondanks zijn eigen grote kennis, nodig vond om speciaal 
voor de uitleg van deze passage Zwingli’s mening te vragen, omdat hij geen 
bevredigende oplossing kon vinden,472 laat zien dat dit een cruciale passage 
was, waarop elke uitlegger van Daniël zijn volle exegetische bekwaamheid 
moest loslaten om de christologische interpretatie te verzekeren. 

471 ‘Erant et Iudaei misso spiritu sancto longanimiter num poenitere velint exspectandi. Haec cum 
omnia in unam hebdomadem pertineant, quae ultima sit, quare illam tam angustam requirimus? Nec 
dubito fideles non multum contradicturos, quibus satis fuerit hinc didicisse Christum foedus cum 
suis efuso sanguine datoque spiritu suo confirmasse, denique suis adversariis triumphantem, regnum 
suum in universam mundum propagasse, cui sit laus in secula. Amen’ (Daniel, 125).

472 Zie paragraaf IV.2.
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IV.5.9 Contra de ‘katabaptisten’
Aparte vermelding dient nog gegeven te worden aan de polemiek met de 
dopersen, die door Oecolampadius systematisch ‘katabaptisten’ worden 
genoemd.473 Zij worden herhaaldelijk het voorwerp van weerlegging en 
vermanende uitroepen, zonder dat duidelijk wordt wie hij met name op het 
oog heeft gehad. Duidelijk is al geworden dat zij ook vallen onder de categorie 
van diegenen die een al te realistische visie hebben op het aanstaande rijk 
van Christus. Ook menen zij dat het rijk van Christus zo geestelijk is dat er 
eigenlijk geen uiterlijke, kerkelijke bemiddeling meer nodig is. Ze zijn zelfs 
zo arrogant dat ze beweren dat er in de periode van de tijd van de apostelen 
tot heden geen kerk is geweest. Immers, de herdoop die zij noodzakelijk 
achten, is het kenmerk van de ware kerk. Daartegenover stelt Oecolampadius 
met klem dat het rijk van Christus niet zo ‘geestelijk’ is dat er geen uiterlijke 
tekenen nodig zijn. 
 De dopersen worden ook in één adem genoemd met de joden en 
de chiliasten, die min of meer een aards rijk van Christus verwachten. 
Hun ‘Naherwartung’ wijst hij met kracht af. Oecolampadius keert zich 
voornamelijk tegen de spiritualistische neigingen van de dopersen. Die zijn 
zo geestelijk dat ze de noodzaak van media als overheid en kerk miskennen. 
De directe leiding van de Heilige Geest zou hen daar ver boven doen staan. 
Oecolampadius vindt in de profetie van Daniël voldoende argumenten 
om hun extreme spiritualistische opvattingen te weerleggen. De positie die 
Daniël in Babel innam, als een van de wijzen aan het hof van Nebukadnezar, 
laat zien dat christenen wel degelijk hun plaats kunnen innemen te 
midden van de ongelovigen van deze wereld. Ze hoeven zich van hen niet 
af te zonderen, ja, ze kunnen zelfs door God gebruikt worden om over de 
heidenen te regeren. Het voorbeeld van Daniël is dus een argument tegen een 
doperse wereldmijding, waarin geen sprake kan zijn van erkenning van een 
onchristelijke overheid. Christenen hoeven zich dus, naar het voorbeeld van 
Daniël en ook Esther, niet te onthouden van overheidsambten. Immers, God 
gebruikt Daniël als zijn dienaar in deze wereld.474 Het bekende bezwaar dat 
de dopersen tegen het zweren van een door de overheid vereiste eed hebben, 
wordt weerlegd met het voorbeeld van Daniël 12:7. De eed is niet in strijd 

473 Er zijn diverse namen waarmee de dopersen, die de kinderdoop afwezen, in de tijd van de 
reformatie werden aangeduid. De meest gangbare naam is ‘anabaptisten’, een Grieks woord 
waarmee werd aangegeven dat zij die als kind reeds gedoopt waren, zich ‘opnieuw’ (ana) lieten 
dopen. De naam ‘katabaptisten’ benadrukt meer het feit dat de dopersen zich ‘tegen’ (kata) de 
kinderdoop keerden. In het Duits is het het onderscheid van ‘Wiedertaüfer’ en ‘Widertaüfer’. 

474 ‘Caeterum omnis gloria Danielis, in gloriam veri Dei, qui in illo vicerat, cedebat’ (Daniel, 69).
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met Gods inzettingen, zeker niet als we ook nog opmerken dat God zelf tot 
onze troost er ook gebruik van maakt.
 Oecolampadius hekelt in zijn uitleg ook de superbia van de dopersen. 
Ze voelen zich ver verheven boven de gewone gelovigen, zodat ze niet in 
hun samenkomsten wensen te komen, en ook mensen daarvan wegleiden. 
Ze blijven liever thuis zitten, omdat ze menen de Heilige Geest in pacht te 
hebben. Hun arrogantie heeft tot gevolg dat ze zich ook niet laten onderwijzen 
door broederlijke vermaning. Ze miskennen de inzettingen Gods en menen 
het getuigenis van de Heilige Geest in directe zin te bezitten. Daartegen 
stelt Oecolampadius het voorbeeld van de nederigheid van Daniël, die de 
openbaring van God via bemiddeling ontvangt.475 Kortom, hun geestelijk 
individualisme wordt getekend als hoogmoed en arrogantie. Eenzelfde 
oordeel velt hij over het doperse perfectionisme. Daniël laat sterk zien hoe 
zwak en afhankelijk hij nog is van Gods genadige leiding. De ‘hardnekkige 
katabaptisten’ zouden zich wat meer moeten laten leiden door de vreze Gods, 
die door Gods uitspraken alleen wordt onderwezen.476 

IV.5.10 Daniël en de Apocalyps van Johannes
Het mag ten slotte niet onopgemerkt blijven dat Oecolampadius bij de 
verklaring van de laatste hoofdstukken van Daniël regelmatig verwijst naar 
parallelle passages in de Apocalyps van Johannes. Hij keert zich nadrukkelijk 
tegen diegenen die dit laatste bijbelboek ‘verwerpen’. Het is een ‘onbezonnen 
oordeel’ om Johannes af te schilderen als een ‘dromer en maniak, en een 
voor de kerk nutteloze schrijver’. De ‘grote mannen’ die zo spreken, verraden 
daarmee veel meer wat voor opvatting ze van zichzelf hebben, dan dat ze 
een werkelijk goed oordeel kunnen geven. Oecolampadius zegt veel liever 
de ‘profane veroordelingen’ van de critici te laten voor wat ze zijn, dan dat 
hij zo’n rijke ‘schatkamer’ zou verachten.477 Het is de vraag welke critici hij 

475 ‘Sicut nostrarum ecclesiarum lupi catebaptistae, quando simpliciores in sua suspectissima conventicula 
trahere non potuerunt, ut a nostris concionibus abducerunt, persuadere illis conabantur, ut nec 
nostras, nec suas conciones accederent, sed domi sedentes, quid spiritus domini revelaturus sit, 
oporteat enim non esse theodidaktes. Et, iam non docebit vir fratrem suum. Audis catabaptistat 
imitantes vocem scorti apud Salomonem contendentis de puero vivo, ut secetur, vitamque quae ex 
verbo est amittat, postulantis? Vides quantam doceant mentis arrogantiam? Volumus autem et nos a 
domino doceri, sed sic ut ille vult. Volumus etiam ipsi degustare et plane nosse quae didicimus, ut non 
a verbis fratrum pendeamus duntaxat, sed testimonium obsignantis spiritus habeamus: sed interim 
ordinem quem Deus ordinavit non negligemus’ (Daniel, 101).

476 ‘Utinam expenderent hoc contentiosi catabaptistae, et quotquot sine timore Dei eloquia Dei 
docere conantur’ (Daniel, 130).

477 ‘Sed paraphrastes prophetarum Ioannes, quem miror quare quidam tam temerario iudicio 
abiiciant, ut somniatorem et maniacum, et inutilem eclesiae scriptorem, cum tamen, sicut et autor 
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op het oog heeft gehad, omdat hij hier geen namen noemt. Mogelijk was 
het Erasmus, die in zijn Annotationes van 1516 van zijn grote twijfels over 
het auteurschap en het gehalte van dit bijbelboek blijk had gegeven. Alleen 
de consensus ecclesiae maakte het nodig om het in de kanon opgenomen te 
laten blijven.478 Misschien heeft Oecolampadius ook aan Luther gedacht, die 
zijn twijfels aangaande de Apocalyps ook niet onder stoelen of banken stak, 
hoewel zijn opvattingen in de loop der jaren sterk gewijzigd zijn. Luthers 
aanvankelijke probleem met de Openbaring was dat hij er te weinig van 
Christus in kon vinden. In de voorrede op de Openbaring van 1530 is zijn 
oordeel echter zodanig gewijzigd dat hij deze eschatologische profetie, de 
historische verklaring van de Openbaring als getuige van de eindtijd, is gaan 
waarderen en zijn eerdere bezwaar niet meer klinkt.479 
 Het probleem dat Luther aanvankelijk had, speelt voor Oecolampadius 
absoluut niet. Voor hem is de conciliatio, de verbinding van de Apocalyps 
van Johannes en de profetie van Daniël, juist te vinden in het feit dat beide 
bijbelse getuigen de heerlijkheid van het rijk van Christus laten zien. Wie 
bijvoorbeeld in Openbaring 10 niet ziet dat Johannes Daniël (12:7) tot 
getuige roept, die ziet niets. De gestalte van de Engel met de opgeheven 
hand uit Openbaring 10 en Daniël 12:7 heeft betrekking op de macht van 
Christus, die alles in hemel en aarde vervult.480 
 Johannes getuigt van hetzelfde geestelijke en hemelse rijk van Christus 
als Daniël, volgens de uitleg die Oecolampadius gedurende zijn gehele 
commentaar heeft volgehouden, ons heeft laten zien. Het is niet voor niets 
dat Oecolampadius juist aan het einde van zijn commentaar de Openbaring 
meerdere keren ter sprake brengt. De Openbaring van Johannes beschrijft 
uitgebreider dan Daniël hoe het bij de voleinding van het rijk van de 
antichrist er aan toe zal gaan. Oecolampadius verwijst naar Openbaring 13, 
het visioen van de zeven fiolen of schalen. De Heere komt pas als deze alle 

epistolae ad Hebraeos, plurima veteris instrumenti, et eorum quae in prophetis abstrusissima, 
proponat: sed magni illi viri, quantum de se sentiant, produnt, quorum equidem censuras 
prophanas facidus contempserim, quam tantum thesaurum abiecerim’ (Daniel, 154).

478 Irena Backus, Reformation Readings, 3-6.
479 Irena Backus, Reformation Readings, 6-11. Zie ook Hans-Ulrich Hofmann, Luther und die 

Johannes-Apokalypse, die in zijn conclusie tot de stelling komt dat Luther in de loop van zijn 
leven zo ongeveer alle houdingen ten opzichte van de Apocalyps en bijna alle in zijn tijd bekende 
methoden van uitleg, zowel verregaand gevolgd alsook bestreden heeft: ‘Ich möchte an dieser 
Stelle die Behauptung wagen, dasz Luther, überspitzt gesagt, im Laufe seines Lebens fast alle 
Haltungen gegenúber der Apk und beinahe alle Methoden, sie auszulegen, die bis zum 16. 
Jahrhundert bekannt geworden sind, entweder weitgehend nachvollzogen oder aber bekämpft 
hat’ (622).

480 Daniel, 155.
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uitgegoten zijn. Hij staat echter direct klaar om dat getal weer niet letterlijk 
op te vatten, volgens de ‘sektarische bijgelovigheid’. Nee, zegt hij, het gaat 
hier om de veelheid en volheid van rampen en oordelen die er zullen zijn, 
zolang de antichrist nog niet helemaal overwonnen is. ‘Nog dagelijks worden 
ze uitgegoten’,481 zo typeert hij de situatie van zijn eigen tijd. Echter, wij 
hoeven niet te wanhopen, want God heeft aan deze zee van rampen een grens 
gesteld, en Hij laat niet toe dat de zijnen bovenmate verzocht worden. 

IV.5.11 Conclusie
De slotsom van Oecolampadius’ uitleg van Daniël vinden we in de afsluitende 
woorden waarin hij nogmaals aangeeft wat de betekenis van deze profetie 
van het Oude Verbond is voor de kerk van zijn dagen:

‘En laten wij God dank brengen, die ons zo helder door zijn heilige profeet 
zoveel geheimenissen heeft geopenbaard, zodat wij mogen weten dat 
Christus de verlosser is gekomen, en wij niet onwetend hoeven zijn dat Hij 
zal wederkomen tot onze volle verlossing. En laten wij bidden dat Hij ons 
de ware wijsheid en het geloof in hem zo doet omhelzen, dat wij te midden 
van zoveel bedrog, vervolgingen en hinderlagen van de antichrist niet de 
moed verliezen, maar in de vreze des Heeren en in geduld volharden tot 
het einde, en dat wij met Daniël mogen rusten in de komst van Christus, 
die wij in het geluk van zijn heiligen tegemoet mogen gaan, AMEN.’482

Deze slotwoorden laten zien dat het Oecolampadius te doen was om de 
betekenis van het rijk van Christus door de uitleg van deze profetie op twee 
manieren veilig te stellen. Enerzijds is er het gevaar van de ‘onwetendheid’ 
waardoor de verwachting van Christus’ tweede komst niet voldoende leeft 
onder de gelovigen. Een van de fronten is voortdurend de polemiek met 
de joodse exegese, waarin volgens Oecolampadius vergeefs gepoogd wordt 
om alles wat de christelijke kerk in Daniël betrokken heeft op de komst van 
Christus een andere duiding te geven. 

481 ‘Efuntur quotidie phialae’ (Daniel, 148).
482 ‘At nos gratias Domino agamus, qui tam dilucide per sanctum prophetam, tot nobis mysteria revelavit, 

ut et Christum redemptorem venisse sciamus, et rediturum ad plenam nostram liberationem non 
ignoremus: et oremus, ut veram sapientiam et religionem suam nos ita amplexari faciat, quo inter 
tot antichristi fraudes, persequutiones ac insidias non deficiamus, sed in timore Domini et patientia, 
usque in finem perseveremus, requiescamusque et nos cum Daniele, et in adventu Christi, illi in forte 
sanctorum suorum occurramus. AMEN’ (Daniel, 157).

__________________________________________
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Wij besluiten dit hoofdstuk met enkele afrondende conclusies:

1. Oecolampadius toont zich een uitlegger van de Schrift in de traditie en met 
verregaande gebruikmaking van het instrumentarium van het humanisme. 
Enig vertoon van geleerdheid lijkt hem niet vreemd. Hij laat regelmatig 
merken dat hij bekwaam is om op grond van zijn kennis van de talen, vooral 
ook het Hebreeuws, adequate filologische argumenten te benutten. Daarbij 
bedient hij zich in positieve zin van de inzichten die hij van de rabbijnen 
heeft ontvangen, hoewel hij hun visie op de inhoud van de exegese krachtig 
verwerpt. De joodse exegeten die hij het meest citeert, zijn diegenen die het 
sterkst een pleidooi hebben gevoerd voor de letterlijke uitleg van de tekst. Dat 
is ten diepste ook wat Oecolampadius wil, omdat hij geen recht wil toekennen 
aan de methode van de allegorie in de uitleg van de Schrift. Echter, juist waar 
het gaat om de uitleg van Daniël, die de komst van de messias Christus Jezus 
heeft geprofeteerd, is er ook een sterke noodzaak om zich tegen de rabbijnen 
te keren, die met hun letterlijke exegese de christelijke argumenten proberen 
te ondergraven. Dat komt aan het licht op het punt van de duiding van de 
concrete historische gebeurtenissen van de periode waarin deze profetie 
als vervuld werd beschouwd: de joden laten alles wat Oecolampadius 
duidelijk betrokken ziet op Christus’ openbaring slaan op gebeurtenissen in 
de geschiedenis van het Joodse volk. Heeft de scherpte in de polemiek met 
de rabbijnen wellicht ook te maken met dit letterlijke historische karakter 
van hun exegese, die meer te duchten was voor een bijbelse humanist, dan 
wanneer ze hun toevlucht zouden hebben gezocht tot vreemde allegorieën? 

2. De boodschap van Daniël is de prediking van het koninkrijk van Christus, 
dat een geestelijk en hemels karakter draagt. Elke concrete aardse gestalte in 
deze geschiedenis, zoals die door chiliasten werd verwacht (evenals door de 
joden), doet tekort aan het getuigenis van de Schriften en de heerlijkheid van 
Christus, en dus ook aan de boodschap van Daniël. Dat is Oecolampadius’ 
heilige overtuiging. Vandaar zijn radicale afwijzing van de chiliasten. De 
profetie van Daniël is door de Heilige Geest niet gegeven als basis voor een al 
te concrete verwachting van een heilsrijk in deze geschiedenis. De bedoeling 
van de Geest is, dat de gelovigen die Christus uit de hemel verwachten 
goed leren onderscheiden wat bij het rijk van de antichrist behoort en wat 
bij het rijk van Christus. Daarin hebben ze wel degelijk hun ogen open te 
houden voor wat er in hun dagen gebeurt. Zo zullen ze zich niet door de 
tegenpartij laten misleiden, maar vurig Christus leren verwachten. Vandaar 
ook dat Oecolampadius voortdurend het christocentrische hart van de 
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Schrift in de uitleg van deze profetie wil laten kloppen. Het maakt de profetie 
van Daniël bijna tot een ‘nieuwtestamentisch boek’. Er is geen onderscheid 
tussen de eschatologie van Daniël en die van Jezus, Paulus en Johannes. De 
spiritualiteit van de verwachting van de komende Christus, die in heerlijkheid 
zijn geestelijk en eeuwig rijk zal doen aanbreken, is het hart van deze profetie. 
Voor Oecolampadius is dit de enige weg om tussen het ongelovig ongeduld 
van de chiliasten en het even ongelovig gebrek aan verwachting van joden, 
mohammedanen en ook van de kerk van Rome in de concreetheid van het 
aardse bestaan, te leven in de verwachting van Christus. 

3. Het geestelijke en vrome karakter van dit commentaar is duidelijk. De 
concrete historische context van de profeet en van de situatie waarin deze 
profetie wordt uitgelegd, is minder dominant aanwezig dan bij Melanchthon. 
Het rijk van Christus is geestelijk. Het is hier en nu reeds aanwezig in 
de doorwerking van Woord en Geest, de kracht van het evangelie van 
Christus in het leven door de Geest. Wat de chiliasten en dopersen te veel 
hadden – de concrete duiding van de profetische gegevens van Daniël – 
heeft Oecolampadius wellicht te weinig. Afgezien van enkele algemene 
vermaningen om in moeilijke tijden te volharden, vinden we overigens 
weinig aanwijzingen dat hij vanuit de boodschap van Daniël relevante lijnen 
zag lopen naar concrete gebeurtenissen in politiek en kerk van zijn dagen. 

4. Oecolampadius presenteert zijn commentaar als een monument van 
geleerdheid. Het past binnen de traditie van een bijbels humanisme, waarin 
de wetenschap op alle terreinen dienstbaar gemaakt wordt aan de verklaring 
van Gods Woord. Vandaar de filologische, historische, psychologische en 
medische excursen, die we regelmatig tegenkomen. Alle mogelijke bronnen 
worden gezocht en benut, ook uit het ‘vijandelijke kamp’. Alles wat wijsheid 
en waarheid is, uit welke koker het ook komt, is immers van God! Mits 
de scopus van de uitleg niet uit het oog verloren wordt, kan er dus zonder 
moeite gebruikgemaakt worden van seculiere bronnen. Dit vertoon van 
geleerdheid is voor Oecolampadius geenszins een doel op zichzelf en moet 
ook niet direct worden gezien als een bewuste onderstreping van zijn eigen 
indrukwekkende bekwaamheid. De indruk bestaat dat zijn bewonderaars 
van dat laatste meer overtuigd leken te zijn dan Oecolampadius zelf, die een 
oprechte bescheidenheid tentoon lijkt te spreiden aangaande zijn persoon.483 

483 Zie bijvoorbeeld de lofprijzing die Bullinger geeft in zijn inleiding op de uitgave van de 
commentaren op Daniël en Jesaja in 1558 te Genève, Briefe und Akten II, 844-877.

__________________________________________
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Zijn bijbelse geleerdheid is slechts dienst en zeker geen doel op zichzelf. Alle 
kennis vanuit de beschikbare literatuur opgediept, staat ten dienste van het 
ene doel, waarvoor ze tentoongespreid wordt: de bevordering van het rijk 
van Christus.
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V.

CALVIJN
EN HET REGNUM CHRISTI

 IN DANIËL

Op 18 augustus 1561 schrijft Calvijn een brief aan ‘alle vrome aanbidders 
van God, die begeren dat het rijk van Christus in Frankrijk op een rechte 
wijze zal worden gevestigd in Frankrijk’.484 Met dit schrijven draagt hij de 
uitgave van zijn colleges over het boek Daniël in het bijzonder aan zijn 
volks- en geloofsgenoten op. Gezien de inhoud is dat een begrijpelijke keus. 
Toen Calvijn in de jaren 1559 en 1560 bezig was met de uitleg van het boek 
Daniël, was het een cruciaal moment in de geschiedenis van de reformatie 
in Frankrijk. De onzekerheid in de politieke situatie, na de onverwachte 
dood van Henri II, maakte de troon van Frankrijk tot een twistappel van de 
machtsstrijd tussen het huis van Bourbon, dat de reformatie welgezind was, 
en de machtige familie van de Guises, die in Frankrijk kampioen was van het 
oude, katholieke geloof. Er leken zich ongedachte kansen voor te doen om 
een nationale doorbraak van de reformatie mogelijk te maken. Tegelijk nam 
de repressie toe. De periode waarin Calvijn met de uitleg van Daniël bezig 
was, was een precaire tijd van onrust en dreigende opstand.485

 Dat Calvijn de inhoud van de profetie als zeer toepasselijk heeft beschouwd 
voor een dergelijke turbulente tijd in het koninkrijk van Frankrijk, mag 
blijken uit het feit dat hij de publicatie van de voorlezingen over Daniël van 
een opdracht heeft voorzien waarin hij een directe verbinding legt tussen de 
positie van Daniël in Babel en de hervormden in Frankrijk. De positie van 
het rijk van Christus in het koninkrijk van Frankrijk is het thema van de 
brief, omdat de betekenis van het boek Daniël daar kennelijk een helder licht 
op werpt. Aan de vooravond van het godsdienstgesprek van Poissy, dat min 
of meer de laatste mogelijkheid zou blijken te zijn van een vergelijk tussen 
het evangelische en katholieke kamp, is deze opdracht des te actueler.
 Zelf is Calvijn zich er goed van bewust dat hij persoonlijk niet in de 
vuurlinie staat. In het redelijk veilige Genève – zeker in vergelijking met de 

484 ‘Iohannes Calvinus piis omnibus Dei cultoribus qui regnum Christi in Gallia recte constitui 
cupiunt’ (CO XVIII, 614).

485 Zie hoofdstuk I.

__________________________________________
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gevaarvolle positie van zijn geestverwanten in Frankrijk zelf – weet hij zich 
een instrument ten dienste van de versterking van de standvastigheid van zijn 
Franse geloofsgenoten. Zijn afwezigheid uit het geliefde Frankrijk,486 die nu 
al 26 jaar een feit is, is hem geen leed, als hij bedenkt dat de vrucht ervan tot 
zegen is voor de kerk in Frankrijk. Het is hem niet aangenaam om te wonen 
in een land ‘waaruit de waarheid van God, de zuivere religie en de leer van 
de eeuwige zaligheid verbannen zijn en waar zelfs het rijk van Christus te 
gronde gericht is’.487 
 Het thema, waar het in de gehele uitleg van Daniël om te doen is, wordt 
in de brief aan de Franse gelovigen kernachtig geformuleerd. De actualiteit 
van Daniël was het gegeven dat hij zich in zijn tijd tot niets anders geroepen 
wist dan de wankele gelovigen in geduld en volharding te leren wachten op 
de komst van de messias. In onze tijd, zegt Calvijn, is er niet minder reden 
om deze boodschap vast te houden. Wat Daniël profeteert over de vluchtige 
en vergankelijke schittering van de wereldrijken en de eeuwige staat van het 
rijk van Christus, is heden niet minder nuttig dan toen. God toont daarin 
namelijk dat alle wereldse macht, die niet in Christus gefundeerd is, nietig is. 
Alle rijken die zichzelf verhefen en de glorie van Christus verduisteren, dreigt 
een spoedige ondergang.488 Calvijn blijkt heel concreet de koningen van zijn 
tijd op het oog te hebben, die hij via zijn geestverwanten duidelijk wil maken 
dat Gods oordeel hen dreigt, als ze zich niet vrijwillig onderwerpen aan 
Christus’ heerschappij. Dat de koningen zichzelf ‘de beste verdedigers van 
het katholieke geloof ’ noemen, is een ‘lichtzinnige ijdelheid’, die makkelijk te 
weerleggen is als men een ‘waarachtig en echte definitie heeft van het rijk van 
Christus’.489 Kennelijk wil Calvijn in zijn uitleg van Daniël deze ‘definitie’ 

486 Hoewel Calvijn schrijft dat hij het niet erg vindt om buiten Frankrijk in een zelfgekozen staat 
van ballingschap te leven, geeft de wijze waarop hij over Frankrijk schrijft wel de indruk dat hij 
met de beginwoorden van de brief ook zichzelf wil overtuigen van wat hij zegt. Het feit dat hij 
vermeldt dat vele vreemdelingen uit de verste delen van de wereld de moeite nemen om het 
‘gemeenschappelijke vaderland’ vanwege haar schoonheid te bezoeken, getuigt wellicht van een 
onderdrukt heimwee. H.J. Selderhuis heeft vanuit de Psalmencommentaar als bron voor Calvijns 
biografie een beeld geschetst van Calvijn als ‘asielzoeker’. Hij stelt dat kennis van Calvijns biografie 
ons kan helpen om zijn theologie beter te verstaan in de historische context (H.J. Selderhuis, 
‘Calvin as an asylum seeker’, in: Calvin’s Books. Festschrift for Peter de Klerk ,Wilhelm H. Neuser, 
Herman J. Selderhuis, Willem van ’t Spijker eds. (Heerenveen 1997), 283-300. 

487 ‘terra (…) a qua exsulabat Dei veritas, pura religio et aeterna salutis doctrina, a qua etiam 
profligatum erat Christi regnum’ (CO XVIII, 615).

488 ‘Nam quod de fluxo et evanido monarchiarum splendore et perpetuo regni Christi statu 
praedictum est, hodie non minus est utile cognitu quam olim. Ostendit enim Deus omnem 
terrenam potentiam, quae in Christo fundata non est, caducam esse: regnis vero omnibus, quae se 
nimium eferendo Christi gloriam obscurant, brevem interitum minatus est’ (CO XVIII, 617). 

489 ‘vera et genuina regni Christi definitio’ (CO XVIII, 617).
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aanreiken. De inhoud daarvan wordt kernachtig geformuleerd:
 

‘Want zijn [van Christus] troon en scepter is niets anders dan de 
evangelische leer; en nergens anders glanst zijn majesteit, noch heerst zijn 
gezag, dan daar waar allen, van hoog tot laag, met een kalme leergierigheid 
[docilitas] als schapen luisteren naar zijn stem en die ook volgen, waarheen 
Hij ook roept. Deze leer, die de ware religie en legitieme dienst van God 
bevat, en waarin het eeuwige heil van de mensen en het ware geluk bestaat, 
verachten ze niet alleen overal, maar met dreiging en terreur, met vuur en 
zwaard drijven ze die ver weg. Ze laten geen enkele gewelddaad na om die 
uit te roeien.’490

De bedoeling waarmee Calvijn zijn verklaring van Daniël opdraagt, is dat in 
de benauwde tijden van vervolging de ware gelovigen in het koninkrijk van 
Frankrijk zullen volharden in geloof en standvastigheid, de twee ware deugden 
van het regnum Christi. De toenemende wreedheden die de hervormden het 
laatste halfjaar in Frankrijk hebben moeten lijden, zijn Calvijn niet onbekend, 
zo zegt hij. Dit alles moet hen echter niet van de matiging (moderatio) beroven, 
waardoor men de tegenstand tot nog toe overwonnen heeft.491 Wat God als 
boodschap aan de Joden voor de tijd tussen de terugkeer uit de ballingschap 
tot de komst van de messias heeft gegeven, geldt alsof het precies voor ons 
geschreven is, vanwege de overeenkomst der tijden (temporum similitudo). 
Dit laatste principe is de sleutel om de boodschap van het regnum Christi 
direct toe te passen op de kerk in het koninkrijk van Frankrijk.

V.1 De contouren van het regnum Christi

Het rijk van Christus is een centraal begrijp voor Calvijn. Dat valt op te 
maken uit de vele keren waarop het, zonder dat het een afzonderlijk thema 

490 ‘Nam enim aliud est eius vel solium vel sceptrum, quam evangelii doctrina: nec alibi refulget 
eius maiestas, nec aliter imperium suum obtinet, quam ubi omnes a summis ad infimos placida 
docilitate instar ovium vocem eius audiunt et quocunque vocet sequuntur. Doctrinam hanc, qua 
continentur certa religio atque legitimus Dei cultus, in qua aeterna hominum salus et vera felicitas 
consistit, non modo passim repudiant: sed minis terroribus, ferro flammaque procul abigunt: nec 
quidquam omittunt violentiae ad eam exterminandum’ (CO XVIII, 617,618).

491 Beza heeft in de marge bij deze passage aangetekend, dat wat Calvijn hier noemt nog maar 
voorspel is geweest, vergeleken bij wat de vrome mannen en vrouwen in de volgende jaren in 
Frankrijk wedervaren zou: ‘Haec autem tum erant praeludia tantum eorum quae eodem modo 
articulatim annis sequentibus acciderunt piis viris ac mulieribus in Gallia’ (CO XVIII, 620).
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is, in het geheel van zijn Institutie ter sprake komt.492 Het koninkrijk Gods en 
het rijk van Christus zijn een en hetzelfde. In beide gaat het om Gods regeren 
in de gehele werkelijkheid, die Hij geschapen heeft. Daar vallen engelen en 
mensen onder, de hemel en de aarde. God toont zijn onsterfelijk rijk in de 
spiegel van zijn werken.493 De gehele geschiedenis van Gods openbaring laat 
zien dat dit rijk van God ook voortdurend aangevallen wordt door een ander 
rijk, dat van de satan, die Gods regering omver wil werpen. 
 Christus heeft door zijn komst op aarde het hemelse koninkrijk 
opgericht.494 De prediking van het evangelie mogen wij als de ‘hoogste graad’ 
van het koninkrijk der hemelen zien.495 Het evangelie wordt het regnum 
caelorum genoemd, omdat het de doctrina is van het geestelijk heil en tot 
het bezit van het onverderfelijke leven voert.496 Dit rijk van Christus is in de 
tijd een geestelijk rijk, waarvan de volle heerlijkheid eerst in de toekomst zal 
worden ontsloten en genoten.497 De ware stand van het rijk van Christus is dat 
Hij nu in de hemel regeert, met de macht die Hij van zijn Vader ontvangen 
heeft. Zijn rijk is op aarde nog in nederigheid van het vlees verborgen, totdat 
het op de jongste dag tot volle heerlijkheid zal komen.498 

492 Regnum, of een vorm van dit woord, komt in de vier boeken van de Institutie meer dan 300 keer 
voor. Vooral ook in boek IV, waarin de positie van de overheid ter sprake komt, en waarin Calvijn 
uitlegt dat ook onrechtvaardige overheden gehoorzaamd moeten worden zonder dat er sprake is 
van recht van verzet, is het regnum een belangrijk thema. De laatste paragrafen van boek IV wijzen 
nadrukkelijk op het gegeven hoe God in de tijd van Daniël in zijn voorzienigheid de rijken van 
de wereld en hun koningen heeft willen gebruiken. Hoewel er sprake is van slechte koningen, en 
het zo is dat God soms bijzondere mannen kan verwekken om tegen hen op te treden, is er toch 
vanuit het geloof in het regnum Dei geen enkel recht om in verzet te komen tegen onrechtvaardige 
heersers: ‘Videmus quanta obedientia Dominus tetrum illum ferocemque tyrannum coli voluerit, 
non alia ratione nisi quia regnum obtinebat. Id autem ipsum erat, coelesti decreto in solium regni 
impositum esse ac in regiam maiestatem assumptum, quam violare nefas esset. Hoc nobis si assidue 
ob animos et oculos obversetur, eodem decreto constitui etiam nequissimos reges, quo regum 
autoritas statuitur: nunquam in animum nobis seditiosae illae cogitationes venient, tractandum 
esse pro meritis regem, nec aequum esse ut subditos ei praestemus qui vicissim regem nobis non 
praestet’ (CO II, 1113).

493 ‘... immortale regnum Dominus in operum suorum speculo repraesentet’ (OS 3, 55). 
494 ‘... non abs re eius adventu dicitur erectum fuisse in terris caeleste Dei regnum’ (OS 3, 402).
495 ‘... sed postquam Iohannem praetulit omnibus Prophetis, Evangelii praedicationem in summum 

gradum attollit, quam alibi vidimus notari per regnum caelorum’ (OS 3, 402).
496 ‘Unde et verbum salutis et potentia Dei ad salvandos fideles, et regnum caelorum nuncupatur. 

Quod si spiritualibus est Evangelii doctrina, et ad vitae incorruptibilis possessionem aditum 
aperit’ (OS 3, 405).

497 ‘... ergo Christus ut spem in caelos nostram attollat, regnum suum pronuntiat non esse ex mundo 
(Iohann.18.f.36). Denique ubi quisque nostrum spirituale Christi regnum esse audit, hac voce 
excitatus penetret ad spem melioris vitae: et quod non protegitur Christi manu, plenum huius 
gratiae fructum in futuro seculo exspectet’ (OS 3, 475).

498 ‘... sed quia sub carnis humilitate quodammodo in terris delitescit eius regnum, optimo iure 
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Er is bijzondere aandacht voor de wijze waarop God zijn rijk opricht in de 
harten van de gelovigen, die Hij regeert door Woord en Geest. Zo heeft 
God zijn volk van het Oude en van het Nieuwe Verbond in zijn koninkrijk 
opgenomen door in hun harten zijn heilzaam gezag te vestigen. Door het 
geloof en de bekering verkrijgen de kinderen Gods hun hemelse erfenis, de 
ingang in Gods koninkrijk. De gelovigen worden in dit leven voorbereid op 
de uiteindelijke heerlijkheid van het hemelse koninkrijk. Dit aardse leven 
is een peregrinatio, en pelgrimstocht naar het hemelse rijk.499 Het rijk van 
Christus is onlosmakelijk verbonden met een leven van kruisdragen op 
aarde. De tribulationes en de crucis tolerantia zijn de wezenlijke kenmerken 
van Christus’ koninkrijk in het leven van de zijnen. 
 Calvijn identificeert het koninkrijk ook met de kerk, waarin Christus 
regeert door de scepter van zijn Woord.500 De antichrist tracht door zijn 
heerschappij deze regering van Christus in zijn kerk teniet te doen. De joden, 
met de chiliasten, proberen het geestelijke karakter van dit koninkrijk door 
vleselijke voorstellingen te bederven. Daarentegen is het de roeping van de 
dienaren van de kerk om in Woord en sacramenten te blijven betuigen dat 
het ganse rijk van Christus geestelijk is, dat wil zeggen een regering door zijn 
Woord en Geest.501 
 Ten slotte brengt Calvijn in zijn Institutie ook nog de relatie van het rijk 
van Christus tot de burgerlijke overheid ter sprake. Het geestelijke rijk van 
Christus en de burgerlijke overheid moeten onderscheiden worden zoals ziel 
en lichaam. Het is een ‘joodse ijdelheid’ om Christus’ regering te willen zoeken 
in de elementen van deze wereld.502 Het is zowel tekortdoen aan het rijk van 
Christus, alsook aan de betrekkelijke waarde van de burgerlijke regering, als 
die twee worden vermengd. Gods koninkrijk maakt een wereldlijke regering 

vocatur fides ad cogitandam visibilem illam praesentiam quam supremo die manifestabit’ (OS 3, 
504).

499 ‘... eum Dominus verbo suo praescribit, quum docet, vitam praesentem, quandam peregrationem 
suis esse, qua in caeleste regnum contendunt’ (OS 4, 177).

500 ‘In summa, quum Ecclesia regnum sit Christi, regnet autem ille nonnisi per verbum suum: an ullis 
iam obscurum erit quin illa mendacii verba sint, quibus Christi regnum absque eius sceptro (id est 
sacrosancto ipsius verbo) esse fingitur?’ (OS 5, 36)

501 ‘spiriruale est totum Christi regnum’ (OS 5, 421).
502 ‘At vero qui inter corpus et animam, inter praesentem hanc fluxamque vitam et futuram illam 

aeternamque discernere noverit, neque difficile intelliget, spirituale Christi regnum et civilem 
ordinationem res esse plurimum sepositas. Quum ergo Iudaica illa sit vanitas, Christi regnum 
sub elementis huius mundi quaerere ac includere: nos magis quod perspicue Scriptura docet, 
spiritualem esse fructum cogitantes, qui ex Christi beneficio colligitur, totam hanc libertatem, 
quae in ipso nobis promittitur atque ofertur, meminerimus intra suos fines continere’ (OS 5, 
472).

__________________________________________



190 Hoofdstuk V

geenszins overbodig. Integendeel, het is Gods wil dat wij, zolang we nog op 
pelgrimsreis zijn naar ons ware vaderland, door dergelijke hulpmiddelen als 
de overheid gediend worden. Wie de waarde van de burgerlijke overheid 
ontkent vanuit de idee dat de kerk op aarde reeds zo volmaakt is, dat er geen 
aardse regering meer nodig is, die berooft de mens van zijn humanitas.503 
 Wat Calvijn in de diverse hoofdstukken van zijn Institutie aan contouren 
biedt ten aanzien van het regnum Christi, is niet anders dan wat hij als vrucht 
van zijn exegese heeft gevonden. De boodschap van Daniël, en in bijzonder de 
hoofdstukken 2 en 7, geeft hem aanleiding om de ‘definitie’ van het regnum 
Christi uit te werken, zowel naar de diverse kwalificaties die het heeft, alsook 
in de polemiek met hen die willen ontkennen dat de scopus van deze profetie 
geen andere is dan de openbaring van Christus’ koninkrijk als hoogtepunt 
van Gods geschiedenis. Daarbij is een aantal begrippen wezenlijk voor de 
onderscheiding van het rijk van Christus en andere wereldrijken. Het rijk van 
Christus wordt gekenmerkt door aeternitas en perpetuitas en spiritualitas. 

V.1.1 Het regnum aeternum Christi
In Daniël 2 wordt verhaald hoe de koning Nebukadnezar van Babel een droom 
kreeg, waarin een beeld, dat uit vier metalen – goud, zilver, koper en ijzer 
vermengd met leem – is samengesteld, door een steen, die ‘zonder handen’ 
uit een berg is losgehakt, wordt verbrijzeld. Het beeld vertegenwoordigt 
vier wereldrijken, die door het rijk van Christus worden tenietgedaan 
en afgelost. De historische relatie tussen de vier wereldrijken die aan de 
komst van Christus vooraf zijn gegaan en de openbaring van het rijk van 
Christus in de geschiedenis komt later nog aan de orde. Het gaat hier om de 
wezenstrek van het regnum Christi, dat een eeuwig rijk is en daarin wezenlijk 
onderscheiden moet worden van welk aards rijk dan ook dat voorafging aan 
de komst van Christus in het vlees, of daarna nog zal komen. Het begrip 

503 ‘Verum ut distinctum istud regiminis genus a spirituali illo et interno Christi regno nuper 
monuimus: ita nec quicquam pugnare sciendum est. Nam illud quidem initia caelestis regni 
quaedam iam nunc super terram in nobis inchoat: et in hac mortali evanidaque vita, immortalem 
et incorruptibilem beatitudinem quodammodo auspicatur: at huic destinatum est, quandiu inter 
homines agemus, externum Dei cultum fovere et tueri sanam pietatis doctrinam et Ecclesiae 
statum defendere, vitam nostram ad hominum societatem componere, ad civilem iustitiam 
mores nostros formare, nos inter nos conciliare, communem pacem ac tranquillitatem alere; quae 
omnia supervacua esse fateor, si praesentem vitam exstinguit regnum Dei, quale nunc intra nos 
est. Sin ita voluntas Dei, nos dum ad veram patriam aspiramus, peregrinari super terram: eius 
vero peregrinationis usus talibus subsidiis indiget: qui ipsa ab homine tollunt, suam illi eripiunt 
humanitatem. Nam quod tantam in Ecclesia Dei perfectionem debere esse causantur, cui sua 
pro lege moderatio satis sit: eam stolide ipsi imaginantur, quae in hominum comunitate reperiri 
nunquam possit’ (OS 5, 473).
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aeternitas staat tegenover het grillige karakter van de wereldgeschiedenis, 
die gekenmerkt wordt door revolutiones. God heeft zijn uitverkorenen te 
midden van de vele wisselingen op het wereldtoneel willen versterken, opdat 
ze in alle tegenheden zouden blijven bouwen op zijn beloften. Het eeuwige 
geluk dat Hij hun belooft, gaat een aardse bevrijding ver te boven.504 Ook 
de bijzondere oorsprong van het rijk van Christus onderscheidt dit domein 
wezenlijk van alle tijdelijke wereldrijken. Het is een eeuwig rijk, omdat het 
ook een goddelijk rijk is, dat men naar het wezen los moet zien van welk aards 
rijk dan ook. De steen zonder handen van mensen afgehouwen kenmerkt de 
goddelijke, eeuwige oorsprong van dit rijk. De eeuwigheid is voornamelijk 
een kwalificatie van Christus’ rijk als een goddelijk en hemels rijk.505 Vooral 
ook in hoofdstuk 7 is het woord ‘eeuwig’ te vinden, in het bijzonder als de 
aanduiding van Gods eigenheid. Deze notie komt onder andere ook aan de 
orde in de wijze waarop koning Nebukadnezar de macht van God prijst als 
eeuwige potestas. God is een eeuwige koning en mensen zijn in vergelijking 
met hem niets.506 Opnieuw duidt eeuwigheid op een wezenlijk verschil 
tussen God en zijn schepselen. In hoofdstuk 7, waar God zich openbaart als 
de ‘Oude der dagen’, die zijn rijk in Christus komt oprichten, legt Calvijn 
opnieuw de nadruk op het feit dat het hier gaat om de ‘eeuwige Godheid’, die 
zich in het rijk van Christus manifesteert. 
 Deze aeternitas van God heeft een direct verband met de ware vroomheid 
die eraan beantwoordt. De gebeden, waarmee de colleges telkens worden 
besloten, geven hier duidelijk getuigenis van. God openbaart in zijn 
koninkrijk zijn ‘eeuwige goddelijkheid’, die daarop gericht is dat de gelovigen 
vorderen in de ‘school der godzaligheid’.507 Aan de kant van de gelovigen heeft 
de eeuwigheid van Gods rijk ook de belofte van de aeterna haereditas, de 
erfenis van het eeuwige leven der zaligheid, waar Calvijn in zijn afsluitende 
gebeden telkens weer om vraagt op grond van de uitleg van de profetie. 

504 ‘Atqui hoc praecipuum erat caput in hoc somnio, ut postea videbimus. Sed Deus inprimis voluit 
consulere suis electis, ne desponderent animos inter illas revolutiones, ut loquuntur, quae poterant 
videri contrariae tot vaticiniis, quibus promissa fuerat non simplex liberatio, sed etiam felicitas 
perpetua et continua sub manu Dei’ (CO 40, 596).

505 ‘... quia divinum sit et coeleste’ (CO XL, 602). 
506 ‘... nempe quod Deus rex aeternus sit, homines autem sint nihil’ (CO XL, 686). 
507 ‘... ut reputantes quot et Quantis et quam insignibus beneficiis reipsum nobis ostendas, et 

testimonium tibi asseras aeternae divinitatis, ut hoc, inquam, reputantes proficiamus in hac 
schola pietatis, et sic discamus ascribere tibi omnem laudem omnium virtutum, ut nihil apud nos 
maneat, sed te unum extollamus‘, gebed na de zevende voorlezing (Opera 5, 23). 
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V.1.2 De perpetuitas van het regnum Christi
Calvijn gebruikt het woord aeternitas in nauwe relatie en afwisseling met het 
begrip perpetuitas van het rijk van Christus. Daarbij duidt hij op de duur van 
het eeuwige rijk in de loop der tijden. Bij de wisseling van de opeenvolgende 
wereldrijken heeft het rijk van God een blijvend karakter, al vertoont het 
zich de tijden door in wisselende gestalten. Het gaat hier om de eeuwige 
gestalte van Christus’ rijk in contrast tot de tijdelijkheid van de wereldrijken, 
die alle op hun tijd worden afgelost en opgelost. De perpetuitas van het rijk 
van Christus op aarde wordt gezien in de steen, zonder handen afgehouwen, 
waarop Christus zijn kerk heeft gefundeerd.508 Het rijk van Christus, dat 
alle andere rijken zal vermalen, zal zelf in perpetuo bestaan. Het gaat daarbij 
om het rijk dat niet beperkt blijft tot de persoon van Christus, maar zich 
ook manifesteert in al de vromen en het geheel van zijn lichaam, de kerk. 
Christus is de ‘Eeuwige in zichzelf ’, maar deelt ook zijn eeuwigheid met ons, 
aangezien Hij zijn kerk in de wereld bewaart en ons nodigt tot de hoop van 
een beter leven, en ons door zijn Geest wederbaart tot een onverderfelijk 
leven. Volgens Calvijn is er sprake van een duplex perpetuitas van Christus’ 
rijk: niet alleen in zijn persoon, maar ook in het geheel van zijn kerk, die 
in Christus als haar hoofd begrepen is, en in welke Christus zelf door zijn 
Woord en Geest aanwezig is en regeert. We moeten eraan vasthouden 
dat waar de Schrift spreekt van Christus’ eeuwig rijk, dat betrokken moet 
worden op zijn kerk, die er alle tijden is geweest. Zelfs in die tijden waarin 
de kerk welhaast ‘begraven’ leek, ging God toch door zijn rijk te bevorderen 
door zijn verkorenen het leven te geven tot zelfs ‘in het graf ’ toe. Waar en 
wanneer ook maar het evangelie verkondigd is, vinden we het eeuwige rijk 
van Christus.509 

508 ‘Illic enim tribuitur nomen lapidis Christo, quia in eo fundata sit ecclesia. Notatur quidem illic 
etiam perpetuitas regni, ut hoc loco’ (CO XL, 602).

509 ‘Hic notare operae pretium est qualis sit perpetuitas regni de qua loquitur Daniel. Neque enim 
restringi debet ad Christi personam, sed pertinet ad omnes pios et totum ecclesiae corpus. Christus 
quidem aeternus est in se, sed communicat etiam nobiscum suam aeternitatem, quia et ecclesiam 
conservat in mundo, deinde quia invitat nos ad spem vitae melioris, et regignit spiritu suo in 
vitam incorruptibilem. Duplex igitur est perpetuitas regnis Christi extra eius personam, nempe 
in toto corpore: quia etsi ecclesia saepe dissipatur, ut nulla appareat sub oculis Deus occulta et 
incomprehensibili sua virtute eam tuetur, ita ut ad finem mundi superstes sit futura. Deinde 
in singulis fidelibus altera est perpetuitas, quod renati incorruptibili semine regeniti etiam Dei 
spiritu, iam non sunt mortales filii Adae duntaxat, sed gestant vitam coelestem in se ipsis (…). 
Tenendum igitur est, quoties scriptura affirmat aeternum esse christi regnum, hoc extendi ad totum 
ecclesiae corpus, et non competere tantum in eius personam. Videmus autem ut aeternum fuerit 
hoc regnum, ex quo coepit evangelii doctrina promulgari. Nam quamvis ecclesia quodammodo 
sepulta fuerit, Deus tamen vitam dedit electis suis etiam in sepulcro’ (CO XL, 607,608).
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V.1.3 De spiritualitas van het regnum Christi
Het rijk van Christus kan niet door menselijke ogen worden aanschouwd, 
noch door het menselijk verstand begrepen worden. Zelfs de meest 
scherpzinnigen zullen met hun helderheid nooit de hoogte van het rijk van 
Christus bereiken, dat zelfs de hemelen te boven gaat. De geestelijkheid van 
het rijk van Christus betekent dat gewone stervelingen altijd een verkeerd 
oordeel daarover zullen hebben. Dat is niet aan de taal der profeten te wijten, 
die in de schildering van het rijk van Christus zich moeten aanpassen aan 
de ‘kortzichtigheid’ van ons mensen.510 In de uitleg van Daniël 7:27 neemt 
Calvijn ruim de gelegenheid om in zijn geding met de joodse exegese, die 
het rijk van de messias als een aards rijk beschouwen, de ‘geestelijkheid’ van 
Christus’ koninkrijk te onderstrepen. Vooral rabbi ‘Barbinel’ (Abarbanel) 
moet het hier ontgelden, die stelt dat het feit dat het gaat om een rijk sub coelo 
inhoudt dat het een regnum terrenum moet zijn, dat daarom niet spirituale is. 
 Het geestelijk karakter van het rijk van Christus is ook altijd de eigenlijke 
scopus geweest van de profeten van het Oude Testament. Zelfs waar ze hun 
verwachting uitspreken over een concrete aardse gestalte van het rijk van 
God, moet het volgens Calvijn toch zo worden gezien dat men figurate heeft 
gesproken. Bij zijn uitleg van hoofdstuk 11:14 vergeestelijkt hij een profetie 
van Jesaja (19:19), die op het eerste gezicht lijkt te beloven dat er een altaar 
voor de Heere in Egypte zal zijn. De ‘bedrieger’ Onias, die een ‘profane’ 
tempel oprichtte, meende dat hij in de lijn van deze profetie handelde. Calvijn 
merkt echter op dat het hier eigenlijk gaat om de wereldwijde uitbreiding 
van het geestelijke rijk van Christus: ‘Wij weten, dat de profeet het hier in 
figuurlijke zin heeft over het geestelijke rijk van Christus en dat hij altijd de 
schaduwen van zijn tijd als “medium” aanvoert. Zo bedoelt hij met “altaar” 
eenvoudig de dienst van God.’511 
 De thematiek van het onderscheid tussen het aardse en het geestelijke, 
hemelse rijk van Christus is de kern van de discussie, die Calvijn vooral met 
de joodse exegeten voerde, waar in een volgende paragraaf nader op zal 
worden ingegaan.

510 ‘Neque mirum: quia regnum Christi et eius dignitas non potest perspici oculis carneis, neque 
etiam comprehendi humana mente. Conferant qui videntur acutissimi inter homines totam 
suam perspicaciam: tamen nunquam conscendent ad altitudinem regni Chris ti. Quae coelos 
ipsos superat. Deinde nihil minus consentaneum est nostro iudicio, quam vitam quaerere in 
morte, divitias in paupertate et indedia, gloriam in ignomia et dedecore, peregrinari in munde, et 
interim esse mundi haeredes. Haec non potest mens nostra capere. Non mirum igitur, si perperam 
iudicant mortales de regno Christi, et ita se ad nostram crassitiem accomodant’ (CO XLI, 82).

511 ‘Scimus enim prophetas figurate loqui de spirituali Christis regno, et semper adducere in medium 
umbras temporis sui. Per altare igitur simpliciter cultus Dei intellegitur’ (CO XLI, 233).
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V.2 De koning van het rijk

De profetie van Daniël is voor Calvijn een belangrijk oudtestamentisch 
getuigenis van de komende Christus. We vinden er de centrale noties van de 
christologie. In zijn voorrede heeft Calvijn al aangegeven dat wat Daniël zegt 
over het ‘ambt van Christus’ een van de voornaamste geloofsstukken van deze 
profetie is. Daniël verkondigt zijn komst, de afschaffing van de schaduwdienst 
van het oude verbond door het verlossingswerk dat Hij volbracht heeft.512 
Kortom, Daniëls profetie is in de visie van Calvijn een directe aankondiging 
van het volbrachte heilswerk van Christus. 

V.2.1 De steen zonder handen afgehouwen
In het tweede hoofdstuk van de profetie staat de droom van Nebukadnezar 
centraal. Een beeld dat samengesteld is uit een viertal metalen – goud, zilver, 
koper en met leem vermengd ijzer – staat model voor een viertal wereldrijken 
dat elkaar op zal volgen. Een kleine steen die ‘zonder handen’, dat is zonder 
menselijk ingrijpen, van een berg afgehouwen wordt, rolt over dit beeld 
heen en vermaalt het totaal. Vervolgens wordt die steen tot een onmetelijk 
rijk, dat de hele aarde vervult. Het is duidelijk, meent Calvijn, dat met deze 
steen niemand anders bedoeld is dan de Christus. Daniël verkondigt hier 
de komst van het rijk van Christus, dat alle rijken van de wereld teniet zal 
doen. Christus komt hier in zijn koninklijke waardigheid en macht op het 
toneel van de wereldgeschiedenis. Het doel van Christus’ komst is dat Hij de 
wereld vernieuwen zou. Zijn komst betekent in zekere zin een ‘vernieuwing’ 
van de wereld.513 De komst van Christus in zijn koninklijke waardigheid 
betekent dus een radicaal en definitief einde van de wereldmacht. Toch 
ligt hier voor Calvijn wel een vraag. Hoe kan Christus de wereldrijken zo 
verpletterend vernietigen, als er tegelijk van hem in de Schrift gezegd wordt 
dat het door hem is, dat de koningen der aarde regeren? We kunnen toch 
niet zeggen dat alle aardse machten zonder meer rijp zijn voor de ondergang? 
Calvijn verwijst kennelijk naar Spreuken 8:15, waarin de Wijsheid – een 

512 ‘Quod etiam disserit de officio Christi, hoc est unum ex praecipuis fidei nostrae capitibus. Neque 
enim tantum de adventu eius verba facit, sed praenuntiat tunc abolendas esse legis umbras, quia 
scilicet Christus complentum secum adferet. Et ubi praedicit mortem Christi simul etiam docet in 
quem finem mortem sit obiturus, nempe ut sacrificio suo aboleat peccatum, et conferat aeternam 
iustitiam’ (CO XL, 533). 

513 ‘Verum quidem est, hodie mundum agitari, ut olim antequam manifestatus esset christus in 
carne: sed sicuti postea videbimus, christus in hunc finem venit, ut mundum renovaret: et quia 
evangelium est quasi rerum omnium perfectio, dicimur esse in novissimis vel extremis diebus’ 
(CO XL, 585). 
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personificatie van Christus – zegt: ‘Door Mij regeren de koningen, en de 
vorsten stellen gerechtigheid.’ Christus’ koningschap is niet ongunstig voor 
dat aardse rijk, waarin de koning zijn ambt naar behoren vervult in recht en 
gerechtigheid.514 De dubbele relatie tot de aardse rijken wordt in het vervolg 
nader uitgewerkt. 
 Het is echter aan de trots van aardse koningen te wijten, die God als het 
ware van zijn troon zouden willen trekken, dat Christus hen terneer zal 
werpen. Hierbij is de ‘steen’ van Daniël 2 verbonden met het beeld van de 
‘ijzeren scepter’ van Psalm 2:9, waarmee de messias de volkeren die zich tegen 
Gods koningsheerschappij verzetten zal verbrijzelen.515

 Deze macht van Christus is overigens niet strikt verbonden met zijn komst 
op aarde, en de historische manifestatie van zijn koninkrijk. Calvijn stelt de 
vraag hoe we het moeten plaatsen, dat de rijken die hier door Christus’ komst 
vermalen worden, reeds lang van het toneel verdwenen blijken te zijn, als Hij 
door zijn vleeswording in de wereld verschijnt. Het antwoord is dat de Zoon 
ook voorafgaande aan zijn vleeswording reeds de hoogste macht bezat in 
hemel en op aarde. Ook vóór zijn komst op aarde heeft de Zoon zijn gericht 
al uitgeoefend jegens de rijken die van het toneel zijn verdwenen.516 Hier laat 
Calvijn het zogenaamde ‘extra-calvinisticum’ eveneens gelden. 
 Calvijn stelt ook de vraag aan de orde waarom Christus in deze profetie 
met een ‘steen’ wordt vergeleken. We moeten hierbij niet direct denken aan 
de ‘steen’ zoals die volgens Psalm 118:22 en enkele andere plaatsen als beeld 
van Christus aan de orde komt. Daar wordt aan Christus de naam ‘steen’ 
toegekend, omdat de kerk op hem gefundeerd is.517 Het gaat hier dus niet 
zozeer om een aanduiding van Christus als het fundament van zijn eeuwig 

514 ‘Nam si Christus aeterna est Dei sapientia, per quam reges regnant, videtur hoc minime esse 
consentaneum, ut suo adventu contriverit ordinem politicum, quem scimus Deo probari, et ab eo 
esse constituum, et eius virtute etiam stabiliri. Respondeo, contineri et comminui terrena imperia 
a Christo accidentaliter, ut loquuntur. Nam si reges probe munus suum exercerent, certum est 
Christi regnum non esse contrarium illorum imperiis’ (CO XL, 592).

515 ‘Unde igitur fit, ut reges sceptro ferreo percutiat Christus et frangat et conterat, et in nihilum 
redigat? Nempe quia indomabilis est eorum superbia, et efurunt capita supra coelos, et velint (si 
fieri posset) detrahere Deum ex suo solio. Hinc fit ergo, ut sentiant manum Christi sibi adversam, 
quia non possunt se Deo subiiecere: hoc est, nolunt’ (CO XL, 592).

516 ‘Sed potest adhuc moveri alia questio: quoniam ubi Christus manifestatus fuit, iam pridem 
ceciderant monarchiae illae, nempe chaldaica et persica: deinde successores Alexandri iam deleti 
erant. Solutio in promptu est, si tenemus quod prius admonui, nempe hic sub una imagine depingi 
nobis statum terrae (…). Ergo intelligit propheta, antequam patefactus esset Christus mundo, iam 
tunc summa virtute potitum esse in coelo et in terra, ut violentam omnium superbiam frangeret 
et in nihilum redigeret’ (CO XL, 592,593).

517 Hier volgt Calvijn een andere lijn dan Oecolampadius, die deze schriftplaatsen over de ‘steen’ wel 
hierbij betrekt. Zie hoofdstuk IV.5.1.
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koninkrijk. Voor Calvijn duidt het beeld van een simpele steen meer op de 
onaanzienlijkheid en het gebrek aan luister van het koninkrijk van Christus 
in het begin van zijn verschijning. Hij legt een verband met Jesaja 11:1, waar 
gesproken wordt over de spruit uit de afgehouwen tronk van Isaï. Het gaat 
bij de steen dus vooral om de nederigheid van de messias. Hoewel Christus 
aanvankelijk een onaanzienlijke en nederige verschijning was in de wereld, is 
Hij toch tegen alle verwachting in onmetelijk groot geworden. Calvijn legt 
dus vooral accent op de toename van de steen, die in het vermalen van de 
wereldmachten alleen maar groter wordt en uiteindelijk de hele aarde vervult.518 
 Voor Calvijn is deze uitleg van groter belang dan de traditionele exegese, 
waarin de ‘steen zonder handen afgehouwen’ als een belangrijke profetische 
bewijsplaats wordt gezien van de maagdelijke geboorte van Christus.519 Hij 
vindt deze exegese onnodig ‘gekunsteld’.520 Het gaat bij de voorstelling van 
het ‘zonder handen afgehouwen’ zijn van de steen meer in het algemeen om 
het van God gezonden zijn, los van alle aardse rijken. Het ‘vijfde rijk’, dat 
van Christus, staat in de oorsprong op geen enkele wijze in relatie tot de vier 
rijken die vooraf zijn gegaan. 
 De steen komt voort uit de berg. In het beeld van de berg ziet Calvijn een 
verwijzing naar de verheven afkomst van Christus. Het eeuwige zoonschap 
van Christus wordt hierin bevestigd. Hij was er al vóór heel de wereld. 
Christus is niet uit de aarde voortgekomen, maar uit de heerlijkheid van zijn 
hemelse Vader. Verwezen wordt naar de bewijstekst van Micha 2:5, waarin ook 

518 ‘Quod ad nomen lapidis pertinet, hic Christus non vocatur lapis eodem sensu quo et in Psalmo 
118,22 et 8. capite Isaiae v. 14 et 3. Zachariae v.9 et alibi. Illic enim tribuitur nomen lapidis 
Christo, quia in eo fundata sit ecclesia. Notatur quidem illic etiam perpetuitas regni, ut hoc 
loco: sed quemadmodum iam dixi, debent tamen loquutiones istae inter se distingui. Iam hoc 
addendum est, Christum dici lapidem excisum absque manu hominis, quia initio fuit fere absque 
decore, et forma, quod ad sensum hominum pertinet. Et subest etiam tacita antithesis inter 
magnitudinem cuius mox fit mentio a propheta, et inter illud principium. Descendit inquit, lapis 
e monte excisus, et lapis ille factus est in magnum montem, et replevit totam terram. Videmus ut 
propheta admoneat exordia regnis Christi fore contempta et abiecta coram mundo. Nihil enim 
excellentiae conspicuum fuit: quia, ut dicitur apud Isaiam (11,1). Natus est surculus ex trunco Isai, 
quum posteri Davidis carerent omni dignitate, regium nomen prorsus sepultum esset, diadema 
calcatum sub pedibus, ut dicitur apud Ezechielem (21,31). Ergo Christus primum apparuit 
abiectus et humilis. Sed mirabiliter ac praeter spem ac sensum omnium excrevit in magnitudinem 
immensam, ita ut totam terram repleret. Nunc ergo videmus quam opposite loquatur Daniel de 
regno Christi’ (CO XL, 602).

519 Calvijn biedt dezelfde uitleg als Melanchthon: ‘Alii interpretati sunt montem de matre Maria, 
alii de coelo, sed has interpretationes omitto’ (CR XIII, 834). Wij vinden deze verklaring onder 
andere bij Nicolas van Lyra (299).

520 ‘Hoc quidam parum coninne restringunt ad generationem Christi, quia scilicet absque viri coitu 
ex matre virgine fuerit genitus’ (CO XL, 602).
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gesproken wordt van de oorsprong van de ‘Leidsman in Israël, van de dagen 
der eeuwigheid’.521 Calvijn ziet deze profetische verwijzing naar de heerlijke 
afkomst van Christus ter voorkoming van al te ‘grove verbeeldingen’,522 die 
ons parten kunnen spelen als we met ons verstand ons een voorstelling willen 
maken van Christus’ heerschappij, die vanwege de gestalte van het kruis 
geenszins de waardigheid lijkt te bezitten, die we verwachten zouden, in 
vergelijking met de koningen van deze wereld. 
 Ten slotte verwijst Calvijn bij de uitleg van de ‘berg’ nog naar een exegese, 
die onder andere bij Oecolampadius523 te vinden is. Daarbij wordt de 
‘berg’ gezien als het beeld van het ‘uitverkoren volk’. Daniëls profetie zou 
ook betrokken kunnen worden op Christus’ oorsprong vanuit de heilige 
‘stad Gods’, de gemeente der uitverkorenen. Opmerkelijk is dat Calvijn 
deze exegese afwijst, omdat die hem ver verwijderd schijnt a genuino sensu 
prophetae, terwijl hij tegelijkertijd stelt, dat als iemand het zo wil zien, hij het 
niet zal bestrijden.524 Waar geen sprake is van een wezenlijke kwestie, blijkt er 
bij Calvijn een opmerkelijke soepelheid te zijn voor verschillende keuzes in 
de exegese. 

V.2.2 De engel in het vuur
In het derde hoofdstuk van Daniël wordt verteld hoe de drie vrienden van 
Daniël vanwege hun weigering om het beeld te aanbidden dat Nebukadnezar 
te zijner ere had opgericht, in de vurige oven werden geworpen. In dit 
martyrium geschiedt het wonder dat ze door het vuur niet worden aangetast. 
De koning van Babel ziet tot zijn ontzetting dat er een vierde man in de oven 
rondwandelt. Deze vierde is als een ‘zoon der goden’. Calvijn wijst erop dat 
God de zijnen zijn engelen als metgezellen kan geven in de beproevingen. De 
vierde man in het vuur moet in eerste instantie gezien worden als een van de 
gewone engelen, die God naar zijn beloften om zijn volk te bewaren, tot deze 
drie standvastige geloofsgetuigen zendt. 
 Het is voor Calvijn de vraag of de waarneming en belijdenis van 
Nebukadnezar gezien moeten worden als een erkenning van de Christus, 

521 ‘Quantum attinet ad montem, non dubito quin Daniel hic voluerit Christi originem docere 
sublimem esse, et supra totum mundum. Ergo sub figura montis intelligit, meo iudicio, Christum 
non exoriturum esse ex terra, sed venturum ex gloria coelesti patris, quemadmodum etiam dicitur 
apud prophetam (Mich.5,2): Et tu Bethlehem Ephrata, minima es inter praefecturas Iehudah: ex 
te tamen mihi orietur dux in Israel, et ortus eius a diebus aeternitatis’ (CO XL, 609).

522 ‘crassis imaginationibus’ (CO XL, 609).
523 Zie hoofdstuk IV.5.1.
524 ‘Interea si quis malit montem accipere pro electo populo, ego non contendam: sed hoc videtur 

mihi remotum esse a genuino sensu prophetae’ (CO XL, 610).
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zoals sommige exegeten gewoon zijn te doen. Opnieuw is Calvijn hier 
gereserveerder dan Oecolampadius, die zelfs zover gaat dat hij Nebukadnezars 
erkenning van Christus op eenzelfde hoogte plaatst als die van Paulus op de 
weg naar Damaskus.525 Calvijn wil een dermate positieve bekering bij de 
heidense koning niet aannemelijk achten. Deze man, die zo verblind was 
door bedorven dwalingen, kan onmogelijk de ‘Eniggeboren Zoon Gods’ 
erkend hebben.526 Het is ‘zwak en geforceerd’ om te zeggen dat Nebukadnezar 
‘enthousiast’ geweest is, met andere woorden dat hij werkelijk vervuld was 
van Gods Geest toen hij deze woorden sprak.527 Het is eenvoudig zo, dat God 
wel een semen van de gezonde leer aanwezig kan laten, ook bij de heidenen, 
maar voor Calvijn is het geen aanleiding om daarom zo positief te spreken 
van het geloof van een heidense koning, als anderen, zoals bijvoorbeeld 
Oecolampadius, doen. Het ontbrak Nebukadnezar aan de ware pietas, en het 
voornaamste stuk daarvan, de noodzaak van de middelaar, zag hij volkomen 
over het hoofd. Kortom, we kunnen in zijn woorden, hoezeer hij ook onder 
de indruk leek van het wonder van Gods ingrijpen, geen erkenning van de 
ware God van Israël en zijn Christus zien. 
 Hoewel de vierde gestalte in het vuur voor Calvijn dus geen directe 
verwijzing naar Christus is, toch is er in de kern van deze geschiedenis wel 
degelijk een christologische component. Als God belooft dat Hij zijn engelen 
doet legeren rondom degenen die Hem vrezen (Ps. 34:8), dan zegt Calvijn 
dat dit allereerst betrekking heeft op Christus persoonlijk. Vervolgens strekt 
deze belofte zich uit tot heel het lichaam van de kerk en zelfs over alle leden 
persoonlijk. Als men in de vurige oven de gestalte van Christus wil vinden, 
dan is het meer in de geest van Calvijns identificatie van Christus en zijn 
kerk om de drie vrienden als gestalte van Christus te zien, die in zijn lijden 
door Gods engelen wordt bijgestaan. Christus is in zijn kerk aanwezig in het 
martyrium van de vurige oven.528 

V.2.3 Het hoofd en de doctor der engelen 
Overigens brengt Calvijn Christus bij de uitleg van een andere passage, 
hoofdstuk 8:13, wel in direct verband met de engelen. Er is sprake van een 

525 Zie hoofdstuk IV.5.2.
526 ‘Neque enim potuit agnoscere unigenitum Dei filium, qui excaecatus erat tot praevis erroribus, ut 

ante visum est’ (CO XL, 639).
527 ‘Et si quis dicat enthousiasmum fuisse, hoc est frigidum et coactum’ (CO XL, 639).
528 ‘Et generalis est illa regula: Angelis suis praecepit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis 

(Ps. 91,11): deinde, Catrametantur angeli in circuitu timentium Deum (Ps. 34,8). Hoc quidem 
praecipue in Christum competit: sed extenditur ad totum corpus ecclesiae, et ad singula membra’ 
(CO XL, 638).
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‘gesprek’, waarvan Daniël – ‘door de geest der profetie weggerukt’529 uit de 
gemeenschap der mensen en nu onder de engelen aanwezig – getuige is, 
tussen een ‘heilige’ en een die aangeduid wordt als de ‘onbenoemde, die daar 
sprak’. De ‘heilige’ is een van de engelen, die hier spreekt tot zijn superieur, 
die wordt aangeduid als iemand die vanwege zijn grootheid niet te benoemen 
is. Calvijn zegt dat de ‘Hebreeën’ de uitdrukking ploni almoni gebruiken om 
een persoon of plaats aan te duiden, ‘wie of wat het ook moge zijn’. In vers 
13 gaat Calvijn uitgebreid in op de etymologie van het Hebreeuwse woord 
palmoni, dat een samentrekking zou zijn van de twee eerder genoemde 
woorden. Hij acht de gebruikelijke vertaling van ‘een zeker iemand’ echter 
niet gepast. Als de sprekende engel al een ‘heilige’ genoemd wordt, dan kan 
zijn meerdere niet alleen maar als ‘een zeker iemand’ worden aangeduid. 
Vandaar dat Calvijn stelt dat palmoni duidt op iets wat nadrukkelijk te 
maken heeft met een onbegrijpelijk mysterium. ‘Wie zou niet zien dat hier 
Christus wordt aangeduid, die het hoofd der engelen is, en die hen allen ver 
te boven gaat?’530 In zijn etymologische verklaring betrekt Calvijn de tekst 
uit Jesaja 9:5, waarin de komende Christus Pela wordt genoemd, wat in het 
Hebreeuws ‘wonderlijk’ betekent en door Calvijn vooral betrokken wordt 
op de verborgenheid van Christus.531 
 De engel die Daniël in het visoen hoort, komt dus tot de verborgen 
Christus, ten behoeve van Daniël en de gehele kerk, om van hem te vragen, 
als van de hoogste doctor en magister, wat de betekenis is van de gehoorde 
openbaring aangaande de toekomst. Christus is immers niet alleen het 
hoofd van de engelen, maar ook hun doctor omdat hij de ‘eeuwige Wijsheid 
Gods’ is.532 Als resultaat van het verzoek van de engel spreekt de Verborgene, 
Christus, direct tot Daniël. In zijn spreken geeft Hij de verklaring van de 
tijd van de voleinding, en in het bijzonder kondigt Hij de verdrukking 
aan die onder Antiochus zijn kerk zal trefen, in de ontheiliging van Gods 
tempel, die dan zal plaatsvinden. Het is er Calvijn kennelijk veel aan gelegen 
om Christus zelf te presenteren als de ‘Wijsheid Gods’ en de oorsprong 
van de toekomstprofetie. De betrouwbaarheid van de profetie van Daniël 

529 ‘spiritu prophetico raptus’ (CO XLI, 105).
530 ‘... quis non videat hic notari Christum, qui est angelorum caput, et qui longe super ipsos eminet’ 

(CO XLI, 105).
531 Calvijn verwijst onder andere ook naar Richteren 3 (CO XLI, 105), waar God de naam van Engel 

ook voor zichzelf opeist, in zijn openbaring aan Israël. De verwijzing naar hoofdstuk 3 roept 
vragen op, en lijkt een vergissing te zijn, omdat er niets in te vinden is wat naar deze zin verwijst. 
Waarschijnlijk bedoelde hij hoofdstuk 2:1, dat beter lijkt te passen.

532 ‘Interea notandum est, Christum sicuti est angelorum caput, ita etiam esse doctorem, quia est 
aeterna Dei sapientia’ (CO XLI, 106).
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hangt direct aan de waarheid en wijsheid van de Zoon van God. Met andere 
woorden: omdat het Christus zelf is, de Zoon van God, die zijn komst in de 
geschiedenis aankondigt, daarom kan de kerk op zijn ‘orakel’ werkelijk aan.
 ‘Opnieuw bevestigt Daniël wat hij eerder gezegd had. Maar voordat hij 
tot de interpretatie afdaalt, geeft hij een voorwoord over de betrouwbaarheid 
en zekerheid van de profetie, opdat de kerk niet zou twijfelen om dat wat 
hij overleverde te omhelzen als werkelijk van God afkomstig. Hij deed dat 
niet gekunsteld, zoals redenaars [rhetores] plegen te doen, maar God wilde 
zowel hemzelf alsook alle vromen opwekken tot meditatio van deze profetie, 
waarvan de kennis toen zo bijzonder nuttig en noodzakelijk was. Hij zegt 
dus: toen hij zocht dit visioen te verstaan, verscheen hem iemand met het 
voorkomen van een man. God had reeds geanticipeerd op deze wens van de 
profeet, maar aangezien de engel spontaan van Christus had willen weten, had 
Christus zelf geantwoord, en deels de betekenis van dit visioen getoond.’533 
 Calvijn laat niet na om een- en andermaal te benadrukken dat de profetie 
direct van Christus afkomstig is. Dat maakt het des te kwalijker als men zich 
niet werkelijk wil verdiepen in de betekenis van deze profetie. Wie zich er 
al te makkelijk van afmaakt, miskent dat deze profetie direct afkomstig is 
van Christus’ lippen. Christus, die later in het vlees zou verschijnen als de 
middelaar, is hier ‘in de gedaante van een man’, met een ‘menselijke stem’. Het 
feit dat deze stem de engel Gabriël gebiedt, is voor Calvijn een getuigenis van 
de godheid van Christus. Hij zou geen engelen kunnen gebieden als Hij niet 
God zelf zou zijn. Zijn natuur is niet die van de engelen, maar een goddelijke. 
‘Christus vertoonde zich reeds toen in de gedaante van een man, opdat Hij 
tonen zou bij wijze van prelude, dat Hij mens zou worden, als de volheid 
des tijds gekomen zou zijn, en opdat hij toen al metterdaad zou tonen dat 
Hij het hoofd van zijn kerk was en dat Hij de zorg op zich nam voor het 
heil der vromen.’534 De zorg van Christus, vóór zijn komst in het vlees, is 
vooral dat het goede onderwijs aangaande zijn koninkrijk ontvangen zou 

533 ‘Iterum confirmat Daniel quod prius dixit. Sed antequam ad interpretationem descendat, 
praefatur de fide et certitudine oraculi, ne scilicet dubitaret ecclesia amplecti tanquam a Deo 
profectum quod tunc prodebat. Non fecit hoc artificio, quemadamodum solent rhetores: sed 
Deus voluit tam ipsum quam pios omnes erigere ad meditationem huius vaticinii, cuius apprime 
utilis tunc erat imo necessaria cognitio. Dicet ergo quum quaereret intelligentiam huius visionis, 
apparuisse sibi quasi viri speciem. Ita praevenerat Deus hoc desiderium prophetae, sed quia angelus 
sponte sciscitatus fuerat a Christo, Christus autem responderat, et aliqua ex parte ostenderat 
sensum huius visionis’ (CO XLI, 109).

534 ‘Christus ergo iam tunc apparuit sub adspectu viri, ut ostenderet quodam praeludio se futurum 
hominem ubi venisset tempus plenitudinis, et tunc etiam re ipsa monstraret se esse caput ecclesiae 
et sibi curam esse salutis piorum’ (CO XLI, 110).
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worden. Daarom heeft Hij niet alleen zijn engelen de opdracht gegeven om 
de profeet, en in hem de vromen, te leren, maar is Hij zelf als de ‘doctor’ der 
engelen de leraar van zijn kerk.

V.2.4 De zoon des mensen
In het zevende hoofdstuk van de profetie van Daniël komen we de 
voorstelling tegen van de ‘zoon des mensen’, die voor de christologie van het 
Nieuwe Testament van grote invloed is geweest. In zijn visioen ziet Daniël 
dat ‘een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon’ verschijnt voor de 
troon van de ‘Oude van dagen’. Calvijn zegt dat hij het niet eens is met die 
uitleggers die de profetie van dit troonvisioen betrekking laten hebben op 
de tweede komst van Christus. God is altijd al rechter geweest, hoewel dat 
kennelijk niet altijd zo duidelijk was. Bij de eerste komst van Christus heeft 
Hij echter op een bijzondere wijze duidelijk laten worden dat Hij de rechter 
van de ganse aarde is, en de redder van zijn uitverkorenen. In de persoon van 
Christus schittert immers de majesteit Gods.535 God, ‘de Vader en Heiland 
der wereld’, is verschenen in de persoon van zijn eniggeboren Zoon.536 
 Wie is degene die ‘als een mensenzoon’ verschijnt voor de Oude van 
dagen? Volgens Calvijn is dit onmiskenbaar Christus. Zelfs de joden 
schamen zich om dit te ontkennen. Wat betekent het nu dat er sprake is van 
een gelijkenis ‘als van’ een mensenzoon? De vraag is of er sprake is van een 
werkelijke vleselijke gestalte van de Zoon van God. Is deze profetie koren 
op de molen van de manicheeën, die van mening zijn dat Christus in zijn 
openbaring slechts een ‘schijnlichaam’ bezat? Christus was geen echt mens, 
maar Hij leek op een mens. Calvijn acht dat zij ten onrechte deze gelijkenis 
betrekken op Christus na zijn menswording in de volheid des tijds. De 
uitdrukking ‘als van’ in Daniël heeft alles te maken met het feit dat deze 
profetie gegeven is vóór de incarnatie. Vóór zijn incarnatie was Christus nog 
geen mens, maar iemand ‘als een mens’. Calvijn heeft deze gedachte nodig om 
duidelijk te maken dat de vleeswording van de Zoon van God noodzakelijk 
was om hem in zijn menszijn de zoon van Abraham en David te doen zijn. 
‘Als Hij immers reeds van de beginne met menselijk vlees was bekleed, dan 

535 ‘Merito itaque Daniel narrat Deum sedisse, ubi agitur de priore Christi adventu: quia refulsit 
in Christi persona Dei maiestas: qua ratione etiam vocatur imago Dei invisibilis et character 
gloriae ipsius, vel substantiae: hoc est, personae patris. Deus ergo qui tot saeculis visus fuerat 
non respicere mundum nec curam gerere electi populi, in Christi adventu conscendit tribunal’ 
(CO XLI, 54,55). Deze voorstelling doet inhoudelijk enigszins denken aan de verklaring van 
Oecolampadius, die in de verschijning van de ‘Oude van dagen’ ook de persoon van Christus 
ziet. 

536 ‘Deus palam apparuit mundi iudex, pater, servator in persona filii sui unigeniti’ (CO XLI, 57).
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zou Hij uit hun geslacht niet zijn voortgekomen.’ Daar volgt uit dat Christus 
niet van ‘de beginne’ af aan mens was, maar slechts onder het beeld van een 
mens verscheen.537 Calvijn beroept zich hier op uitspraken van Irenaeus 
en Tertullianus die deze profetie een praeludium van de incarnatie hebben 
genoemd.538 De verschijning van ‘Een als des mensenzoon’ is symbolum van 
het toekomstige vlees van Christus.539 Christus, die het ‘eeuwige Woord van 
God’540 was, vertoonde zich hier ‘als een mensenzoon’.541 
 Het ‘komen tot de Oude van dagen’ waarvan vers 13 spreekt, is volgens 
Calvijn een profetie van de hemelvaart van Christus, ‘want toen is zijn rijk 
begonnen’. De goddelijke majesteit was in Christus verborgen, maar in zijn 
ontlediging is in hem de ‘heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van God’ 
verschenen. Het feit dat er in de profetie van Daniël gesproken wordt over zijn 
komen op de wolken, bevestigt de verwijzing naar de hemelvaart van Christus. 
Calvijn leest dit woord als een profetie van Christus’ troonsbestijging. Hij 
ziet hier de summa van de woorden van de profeet.542 
 Met kracht weerspreekt Calvijn de fanatici, die in deze passage van Daniël 
een bewijs menen te vinden tegen de belijdenis van de godheid van Christus. 
Zij menen dat Christus een ‘begin’ (initium) zou hebben in de Vader, en 
zelfs ook in de tijd. Daartegenover stelt Calvijn dat hier geen sprake is van 
de menselijke natuur of de goddelijke natuur, maar van de persoon van de 
middelaar, die God is geopenbaard in het vlees.543 Alle nadruk valt op de 
persoon van de middelaar, en dat sluit voor Calvijn elke speculatie over de 
afzonderlijke naturen van de Christus uit. Het gaat hier niet om Christus 
voorzover (quatenus) Hij het Woord Gods is, of het zaad van Abraham, maar 
hier wordt de middelaar beschreven, die de eeuwige God is, die mens wilde 
worden om zich aan God de Vader te onderwerpen en, ons in alles gelijk, 

537 ‘Nam alioqui non esset Christus qualis promissus olim fuit sub lege, nempe Abrahae et Davidis 
filius, Si enim ab initio indutus fuisset humane carne, non fuisset progenitus ex genere illo, 
Sequitur ergo, Christum non fuisse hominem ab initio, sed tantum figurative apparuisse’ (CO 
XLI, 60).

538 Calvijn noemt deze twee kerkvaders ook in één adem in zijn Institutie II,14,7, waar hij in discussie 
met Servet hun beider getuigenis inzake het zoonschap van Christus bijvalt. Zie Tertullianus, 
Adversus Praxean in: Opera Montanistica CCSL 2, 1178 e.v, en Irenaeus, Adversus Haereses MPG 
7/1, III, Xvi, 6; III, xxi,10,925,954. 

539 ‘symbolum futurae carnis Christi’ (CO XLI, 60).
540 ‘aeternus Dei sermo’ (CO XLI, 60).
541 ‘quasi filius hominis’ (CO XLI, 60).
542 ‘summam verborum prophetae’ (CO XLI, 61).
543 ‘... ideo notandum est, quod hic dicitur a propheta neque in humanam Christi naturam competere, 

proprie loquendo, neque in divinam: sed hic statui nobis mediatorem, quie est Deus manifestus 
in carne’ (CO XLI, 61).
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onze advocaat te zijn. ‘Aan Daniël verscheen dus als eens mensenzoon, die 
later werkelijk en metterdaad de zoon des mensen zou worden.’544

 De notie van de verheerlijkte mensenzoon behelst voor Calvijn een 
diepe troost. Als de verborgenheid van de dienstknechtgestalte is afgelegd, 
waaronder Hij zijn goddelijke majesteit verborgen hield, is de hemelse 
heerlijkheid van de middelaar een bijzondere troost voor alle vromen in de 
beproevingen. Zij mogen weten dat ze onder de bescherming staan van ‘een 
mens, die tegelijk God is’.545 Nu mogen wij pas echt weten dat Hij waarachtig 
God is, voor wie alle knie zich buigt. ‘In de menselijke natuur van Christus 
schittert de ware eenheid en natuur van God.’546

 Met nadruk stelt Calvijn dat hier geen enkel argument te vinden is tegen 
de ware godheid van Christus. De macht die hem gegeven wordt, ziet niet 
op God de Zoon, maar uitsluitend op de middelaar, ‘met het oog op zijn 
menselijke natuur’. Er is dus niet zozeer sprake van een macht, die de Zoon 
gegeven wordt, terwijl Hij die eerst nog niet bezat. Het gaat hier veeleer om 
de manifestatie van de macht die de Zoon van eeuwigheid gehad heeft: ‘Want 
Christus was van de beginne af het leven der mensen en de wereld is door 
Hem geschapen; vervolgens is zij door zijn kracht in stand gebleven.’547 God 
komt ons tegemoet en biedt zich aan als de middelaar met zo’n menselijke 
natuur. Als Hij buiten de middelaar om gezocht zou moeten worden, dan 
zou de afstand te groot zijn. Maar nu, in de middelaar, ‘is de nabijheid tussen 
God en ons zodanig dat ons geloof gemakkelijk boven de wereld uitgaat en 
alle hemelen binnendringt’.548

V.3 De vier wereldrijken

Een groot deel van het boek Daniël heeft betrekking op de wereldhistorie, 
die op een profetische wijze als toekomstige geschiedenis wordt beschreven. 
Het thema van de vier wereldrijken wordt door Calvijn voor het eerst aan 
de orde gesteld naar aanleiding van de droom van koning Nebukadnezar, 
in hoofdstuk 2. Het beeld dat de koning ziet, vertegenwoordigt vier 

544 ‘Apparuit ergo Danieli quasi filius hominis, qui postea fuit vere et re ipsa hominis filius’ (CO XLI, 
61).

545 ‘... sub praesidio hominis et Dei simul’ (CO XLI, 61).
546 ‘... in humana Christi natura veram Dei unitatem et naturam’ (CO XLI, 62).
547 ‘... quia ab initio Christus fuit vita hominum, mundus per ipsum creatus est: deinde, eius virtute 

fuit semper sustentatus’ (CO XLI, 61).
548 ‘Nam si quaerendus esset nobis Deus extra mediatorem, nimis longa esset distantia: sed ubi 

occurrit nobis atque adeo humaniter se ofert mediator, talis est inter Deum et nos propinquitas, 
ut fides nostra facile transscendat mundum, et penetret omnes coelos’ (CO XLI, 63). 
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‘monarchieën’ die elkaar opvolgen. Afgezien van de joodse interpretatie zijn 
alle commentatoren met een ‘gematigd en zuiver oordeel’ het erover eens dat 
het hierbij gaat over het Babylonische, Perzische, Macedonische en Romeinse 
rijk.549 Het is daarbij niet te doen om de geschiedenis van deze onderscheiden 
rijken als zodanig. Al worden ze in één beeld gegeven, ze hebben onderling 
niet veel gemeen. Maar door middel van dit beeld wilde God laten zien hoe 
de toestand van de wereld was tot aan het moment van Christus’ komst.550 
 De degradatie in de waarde van de metalen, van goud tot ijzer (vermengd 
met leem), bewijst voor Calvijn het principe van de wereldgeschiedenis, 
waarin er door de loop der tijden heen alleen maar sprake is van een 
verslechtering. De profani poetae die het ook hebben over vier eeuwen, van 
goud, zilver, koper en ijzer, hebben dit ontgetwijfeld aan Daniël ontleend, 
meent Calvijn.551 
 De verdeling van de wereldrijken komt ook ter sprake in de uitleg van 
de vier dieren die uit de zee opkomen, in hoofdstuk 7. De vergelijking met 
de dieren heeft voor Calvijn te maken met een in het algemeen ongunstige 
kwalificatie van de aardse rijken. Hoewel het zo is, dat Gods heerlijkheid 
en macht in alle koninkrijken schittert, wanneer ze geregeerd worden door 
de norm van de aequitas, toch laat de realiteit zien dat de aardse rijken veel 
vaker op ‘roversholen’ lijken. Vandaar dat de profeet ze verbeeldt met grote 
en wilde dieren. Het dier staat voor Calvijn tegenover de humanitas die er 
eigenlijk zou moeten zijn in het rijk der mensen, maar die meestal ver te 
zoeken is, hoofdzakelijk vanwege het feit dat het merendeel der koningen uit 
tirannen bestaat.552 Ook bij de volgorde van de dieren neemt Calvijn weer 
een indeling van hoger naar lager waar. De leeuw, het eerste dier, is hoger 
en edeler dan zijn opvolgers. We zien ook hier dat de wereld steeds naar een 
lagere trap afdaalt.553 
 Overigens hecht Calvijn eraan om telkens weer te stellen dat de staat van de 

549 ‘Interea verum est quod dixi, nempe interpretes qui et mediocri iudicio pollent et candore omnes 
ad unum hunc locum exponere de monarchia babylonica, persica, macedonica et romana’ (CO 
XL, 589).

550 ‘Voluit igitur Deus sub hac figura pingere quae futura esset mundi conditio usque ad Christi 
adventum’ (CO XL, 590).

551 ‘Profani etiam poetae fabulantur de quatuor saecukis, aureo, argento, aereo et ferreo. Nulla apud 
eos fit mentio testae: sed tamen non dubium est, eos sumpsisse ex Daniele quod tradunt’ (CO XL, 
590).

552 ‘Sed raro contingit, ut qui obtinent imperia agnoscant se divinitus creatos esse ut fungatur suo 
officio. Quoniam igitur reges magna ex parte sunt tyranni pleni crudelitate et saevitia, immemores 
humanitatis, propheta hoc vitium, quod ab ipsis est, non autem a sancta Dei ordinatione, notat’ 
(CO XLI, 40).

553 ‘... sicut mundus semper in deterius labitur’ (CO XLI, 40).
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aardse rijken ten diepste afhangt van de voorzienigheid van God. Deze voor 
Calvijn ook in de uitleg van Daniël zo belangrijke notie is bepalend voor zijn 
evaluatie van de wisseling der wereldmachten in de geschiedenis. God laat ons 
‘als in een spiegel’ de bewijzen van zijn macht en kracht zien, waar de dingen 
in de wereld voortwentelen. Mensen bereiken de macht, en komen vervolgens 
weer ten val. ‘De ervaring leert’ dat het niet op menselijke wijze eraantoe 
gaat, en ook niet als het ware door een gelijkmatige natuurlijke ontwikkeling 
dat sommige koningen vallen en anderen tot hoogte komen.554 

V.3.1 Het eerste rijk: Babel en zijn koningen
Daniël heeft zelf de gehele periode van het Chaldese rijk beleefd. De laatste 
koning van Babel, Belsazar, krijgt van hem de verklaring van het ‘teken aan 
de wand’. Bij deze uitleg onderscheidt Calvijn twee functies van de profeet. 
In de eerste plaats was hij een historicus, die de koning in het kort uitlegt wat 
er aan de hand is. In de tweede plaats oefent hij het ambt van leraar (doctor) 
uit. Wat er geschiedt, is een oordeel van de levende God, dat aan de koning 
wordt bekendgemaakt.555 Deze dubbelrol van de profeet correspondeert ook 
min of meer met de intentie van de uitlegger van Daniël, die Calvijn wil zijn. 
Er zijn gedeelten waarin grotendeels wordt weergegeven, naar de stand van 
de historische kennis, wat de loop van de geschiedenis is. Bij deze weergave 
wordt echter telkens weer duidelijk wat de les is die God wilde leren, zowel 
aan de koningen toen als aan de lezers van Daniël nu. De geschiedenis van de 
wereldrijken, te beginnen met Babel, bevat onderwijs van hogerhand. 
 Wat karakteriseert volgens Calvijn het eerste rijk van Babel? Allereerst 
moet duidelijk zijn dat het Chaldese rijk een instrument is geweest, waardoor 
Gods oordeel over zijn verbondsvolk werd voltrokken. Het volk van God is 
gedurende de gehele periode van dit rijk in een droevige ballingschap geweest. 
Dat neemt echter niet weg, dat Daniël wel zo zijn eigen plaats in dat rijk 
heeft ingenomen. Hij heeft, zegt Calvijn, in zijn vroomheid onder het regime 
van Babel een ‘onkreukbare en heilige levenswandel’ laten zien. Maar als de 
macht van Babel ten einde loopt, zien we hoe Daniël vanuit de profetie van 
Jeremia hoop heeft gekoesterd op het einde van de ballingschap na zeventig 
jaren. Gedurende de laatste periode van het Chaldese rijk heeft Daniël als 

554 ‘Sicut experientia docet non posse fieri vel humanitus, vel aliquo aequabili cursu naturae, et 
summi reges ita cadant, ut alii obtineant summos honorum gradus’ (CO XL, 576). 

555 ‘Hoc prius non fuerat dictum: sed Daniel quoniam hic sustinet personam doctoris, non tam 
breviter narrat ut prius: quia quum diceret hoc eodem capite circa initium, Beltsazar celebrasse 
symposium illud impurum, erat historicus: nunc autem, ut iam dixi. Exsequitur partis doctoris’ 
(CO XL, 718).
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leraar gefunctioneerd, waarbij Babel ‘als het ware een soort katheder’ was.556 
 Calvijn is duidelijk positief over de beschaving van Babel. Hij maakt zelfs 
een vergelijking met zijn eigen tijd. We zien, zegt Calvijn, dat in het rijk 
van Babel de ‘schone kunsten en wetenschappen’ niet zo geminacht werden 
als tegenwoordig en in vorige eeuwen. De onbeschaafdheid is in de wereld 
zozeer toegenomen, dat het bijna als schande wordt gezien dat edelen tot 
geleerde en geletterde mensen gerekend worden. De koning van Babel had 
tenminste nog oog voor de waarde van goed onderwijs, zoals bleek uit het 
onderricht dat hij Daniël en zijn vrienden liet geven. Dat kan, vindt Calvijn, 
van de edelen van zijn dagen niet gezegd worden.557 Er spreekt uit Calvijns 
misprijzen van zijn eigen tijd een zekere waardering van de ‘gouden tijd’ van 
Babel. Maar voordat het oordeel onverdeeld gunstig uit zou kunnen vallen, 
maakt hij duidelijk dat de welwillendheid van Nebukadnezar uiteraard niet 
te prijzen is, omdat hij alleen het eigen belang op het oog had. 
 In de droom van Nebukadnezar is het Chaldese rijk het gouden hoofd. 
Calvijn stelt de vraag waarom deze toch wel eervolle vergelijking met het 
edelste metaal op dit heidense rijk wordt toegepast in de uitleg van de 
profeet. Het was toch echt niet alles goud wat er blonk? We weten hoe 
tiranniek deze macht kon optreden, en wat voor mensen de Assyriërs waren. 
De ‘woeste beesten’, vol hebzucht en wreedheid, staan aan de oorsprong van 
dit wereldrijk. Dit eerste rijk wordt vooral daarom ‘goud’ genoemd, omdat 
de volgende van mindere waarde zijn en met inferieure metalen worden 
aangeduid. De wereld wordt immers steeds slechter. Die gedachte wordt 
door Daniëls visie van de geschiedenis voortdurend gevoed, en Calvijn kan 
zich daar goed in vinden. Onder deze monarchie was de toestand van de 
wereld in zekere zin nog draaglijk, vandaar het ‘gouden hoofd’. 
 In hoofdstuk 7 is er opnieuw sprake van een verbeelding van de vier 
rijken, maar nu door vier dieren. Ook daarin komt Babel als edelste van de 
vier tevoorschijn, omdat het rijk van de Chaldeeën vergeleken wordt met 
een leeuw. Het is duidelijk dat Calvijn ook hier tot dezelfde conclusie komt. 
De leeuw als het moedigste en edelste dier past het best bij dit rijk, omdat de 
volgende drie alleen maar minder te waarderen zijn. ‘Onder de Chaldeeën 
heerste de rechtschapenheid altijd meer dan toen alle rijken met elkaar 
vermengd waren, en de Perzen zowel over de Chaldeeën als over de Meden 

556 ‘ut Babylon esset quasi suggestus’ (CO XL I, 128).
557 ‘Interea tamen videmus tunc bonas artes et liberales non fuisse ita contemptas ut hodie et 

superioribus saeculis. Invaluit tanta barbaries in mundo, ut fere turpe esset nobilibus censeri inter 
doctos et literatis homines. Hoc erat summum decus nobilibus, nihil prorsus tenere doctrinae’ 
(CO XL, 538).
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regeerden.’558 Het lijkt erop dat voor Calvijn de deugd van de integritas van 
een aards rijk een duidelijk plus is boven het permixta karakter van een rijk 
dat de verdeeldheid in zich draagt. 
 De leeuw die Daniël ziet, heeft vleugels. Dat wijst op de snelheid waarmee 
dit rijk de wereld veroverd had. Maar al vloog het oppermachtig boven de 
aarde, God heeft het uiteindelijk weer met twee voeten op de grond gezet. 
Het werd een ‘mensenhart’ gegeven. Calvijn merkt hier direct bij op, dat we 
dit niet positief moeten duiden. Het wordt niet gezegd om dit rijk te prijzen, 
maar duidt veeleer op de vernedering die God dit rijk heeft doen ondergaan, 
toen Hij het van de oppermacht beroofde. Dit is de ‘eenvoudige betekenis’ 
van wat de profeet hier zegt.559 
 Een vraag is ook hoe Calvijn de koningen van Babel heeft gewaardeerd. 
Koning Nebukadnezar is de heerser van Babel, die in de profetie van Daniël 
verreweg het meest prominent aanwezig is. Calvijn stelt nadrukkelijk dat 
zijn overwinning niet toegeschreven mag worden aan zijn eigen kracht en 
inzichten. Hij is uiteindelijk niet meer dan een instrument in Gods hand, 
waarmee Hij zijn volk wil vernederen.560 De glansrijke overwinning van de 
heidense koning staat direct onder het regime van de providentia en het 
oordeel van God. De wijze waarop Calvijn in zijn uitleg van Daniël zijn 
oordeel geeft over het koningschap als zodanig is een hoofdstuk apart, dat 
hierna aan de orde komt. De persoon van de heidense koning Nebukadnezar, 
die in nauwe relatie heeft gestaan met de profeet, is in dit boek van dermate 
centrale betekenis, dat Calvijns oordeel over hem enig inzicht geeft in zijn 
visie op Gods omgang met degenen die niet tot het verbond van Abraham 
behoren. Calvijn maakt een vergelijking met de vrome koningen van Juda, om 
de koning van Babel te veroordelen in diens onmatige toorn ten aanzien van 
de tovenaars van Babel. Het feit dat Nebukadnezar de magiërs en Chaldeeën 
terecht liet stellen, is op zich niet verkeerd. Als Hij dat net als David, Hizkia of 
Josia op een rechte wijze had gedaan, aangezien ze van Godswege het oordeel 
des doods verdienden, dan was het goed geweest. Maar Nebukadnezars 
motieven zijn gebaseerd op zijn onredelijke woede en daarom verwerpelijk. 

558 ‘... quia maior adhuc vigebar integritas sub Chaldaeis, quam ubi permixta fuerunt omnia imperia 
simul, et Persae dominati sunt tam Chaldaeis quam Medis’ (CO XL, 41).

559 ‘Ante volitabant in aere, et despiciebant terram longe sub pedibus suis: fecit autem Deus, ut 
starent super pedes suos, hoc est, ut non graderentur solito more, neque eo modo, quo antea: sed 
ut essent tanquam alii ex vulgo, postquam scilicet Deus spoliavit eos imperio. Haec est simplex 
prophetae sententia, meo quidem iudicio’ (CO XLI, 41).

560 ‘Daniel autem hic diserte asserit regem Nabuchadnezer non potitum fuisse Ierosolyma, neque 
fuisse victorem gentis illius vel propria virtute, vel propriis consiliis, vel fortuna, et felicitate: sed 
quia Deus voluerit humiliare populum suum’ (CO XL, 535).
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Toch blijft Gods rechtvaardig oordeel over de tovenaars recht overeind.561 
 God heeft zich aan Nebukadnezar bekendgemaakt, maar heeft deze 
openbaring ook een positief gevolg gekregen, in een oprechte reactie van 
verootmoediging? Calvijn prijst de belijdenis die de koning laat horen ten 
aanzien van Gods heerschappij over alle rijken van de wereld.562 Hoewel 
Nebukadnezar het ‘eigene’ van God niet werkelijk besefte, werd hij vanwege 
Gods Geest toch gedreven door een ‘verborgen instinct’ om Gods macht 
en wijsheid te belijden. Calvijn zegt met positieve waardering dat er geen 
‘vollere belijdenis’ (plenior confessio) is dan die de koning hier geeft. En toch 
blijft hij tegelijk gevangen in de strikken van de satan, als hij zijn valse goden 
niet los wil laten om de God van Israël alleen de eer te geven.563 Vandaar 
dat Calvijn tot de conclusie komt dat Nebukadnezar geen oprechte bekering 
heeft gekend. Het feit dat hij niet lang na deze belijdenis een beeld tot zijn 
eigen eer opricht, is een bewijs dat er geen sprake was van een hartelijke 
conversio. Zijn ‘schitterende belijdenis’ had geaccepteerd kunnen worden 
als een getuigenis van verandering. Allen zouden hebben gezegd dat hij 
een ‘nieuwe mens’ was, als God niet duidelijk had laten worden dat hij nog 
steeds gebonden was door de ketenen van satan. Hij bleef ‘verslaafd’ aan zijn 
dwalingen, een goddeloze die toch genoodzaakt werd om de eer te geven aan 

561 ‘Si Nebuchadnezer fuisset similis vel Davidi, et Ezechiae, vel Iosiae, optimo iure interficere omnes 
poterat, et purgare terram tali inquinamento. Sed quia tantum iracundiae fervore illuc rapitur, 
delinquit ipse. Interea Deus sumit iustam poenam de Chaldaeis’ (CO XL, 570).

562 Dan. 2:47.
563 ‘Haec duo coniuncta sunt quasi vinculo inseparabili. Nebuchadnezer tametsi non tenebat quid 

vere proprium esset divinitatis: quia tamen hic impellitur arcano spiritus Dei instinctu, ideo tam 
diserte praedicat et potentiam Dei et sapientiam. Fatetur ergo deum Israelis excellere supra omnes 
deos, nempe quia obtineat potestatem in toto mundo: deinde quod nihil ei sit incognitum. Et 
adiungit rationem, quod Daniel potuerit revelare arcanum illud. Videtur quidem haec ratio 
non satis firma esse. Nam colligit Dei unius imperio gubernari mundum, quod Daniel arcanum 
patefecerit. Atqui nihil hoc ad potentiam. Sed facilis est responsio. Diximus enim alibi, Deum 
non esse nobis fingendum similem Apollini, qui tantum praedicat res futuras. Et certe illud est 
nimis insipidum, tribuere Deo nudam praescientiam, quasi aliunde quam ab eius arbitrio penderet 
rerum eventus. Dicitur enim Deus potius praescire quae futura sunt, quia iam statuerit quid fieri 
vellet. Merito ergo colligit Nebuchadnezer dominium totius mundi esse in Dei manu, quia de 
rebus futuris ita pronuntiet. Nisi enim quidquid futurum est situm esset in eius arbitrio, non 
posset certo hoc vel illud praedicere. Quum ergo praedicit quod futurum est, inde certo statuitur, 
ab ipso etiam cuncta ordinari, ut nihil fortuito contingat, sed compleat ipse quidquid decrevit. 
Discendum autem est ex hoc loco, non sufficere si quis plenis buccis, ut loquuntur, celebret Dei 
sapientiam et potentiam, nisi simul reiiciat ex animo omnes superstitiones, et teneat sic unicum 
Deum, ut alios omnes valere iubeat et facessere: quia non potest plenior exigi confessio, quam quae 
hic profertur: et tamen videmus ut Nebuchadnezer semper implicitus fuerit Satanae imposturis, 
quia voluit retinere falsos deos: et putavit hoc satis esse, si primas concederet deo Israelis’ (CO 
XL, 614,615).
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de God van Israël.564 
 Nebukadnezar komt er in het oordeel van Calvijn in ieder geval wel veel 
beter van af dan de laatste koning van de Chaldeeën, zijn kleinzoon Belsazar. 
Deze laatste monarch van het Chaldese rijk fungeert voor hem als een 
voorbeeld van een heerser die alle waarschuwingen in de wind slaat en die 
door Gods onafwendbaar oordeel wordt getrofen. Calvijn gaat bij zijn uitleg 
als een historicus te werk, die zijn bronnen niet onvermeld laat. Hij noemt 
Metasthenes, die bekend is vanuit de Antiquitates van Flavius Josephus,565 en 
ook Herodotus en Xenophon566. Belsazar verhaast zijn straf omdat hij God 
op een furieuze manier provoceert. Het is alsof hij zich verveelt en niet langer 
kan wachten totdat God het oordeel, dat al lang boven zijn hoofd hing, zou 
voltrekken. Ook Calvijns veroordeling is hard. Wat hij bij Nebukadnezar niet 
ter sprake heeft gebracht, is nu wel aan de orde. Belsazar behoort kennelijk 
tot de verworpenen, die God ‘door een verborgen impuls’ zichzelf in het 
verderf laat storten. Nebukadnezar heeft de heilige vaten van de tempel van 
Jeruzalem nooit willen misbruiken, zolang hij ze in zijn schathuis had, maar 
Belsazar doet het wel om God bewust te beledigen.567 
 Het feit dat de koning wel zijn wijzen, maar niet Daniël te hulp roept als 
het teken aan de wand hem heeft verschrikt, is een bewijs van zijn ‘moedwillige 
blindheid’ waarmee hij het licht dat God hem nog aanbood, verwierp. Het 
teken aan de wand was van Gods kant nog een ‘teken tot bekering’, dat echter 
zonder gevolgen is gebleven. De verworpenen nemen Gods oordeel echter in 
het geheel niet serieus. 
 Dat Belsazar Daniël als laatste nog beloont in de nacht van zijn ondergang 
is volgens Calvijn een teken van wat koningen meestal doen als ze vergaan 
van angst. Ze willen zich voor het oog van hun onderdanen groothouden, 
met de moed der wanhoop. Daarom heeft de koning Daniël beloond met de 
koninklijke insignia.568

564 ‘Hinc autem clarius apparet quod ante admonui, nempe regem Nebuchadnezer non fuisse vere aut 
ex animo conversum, sed potius semper defixum stetisse in suis erroribus, quum gloriam tribueret 
Deo Israelis. Fuit ergo illa particularis confessio, ut dictum est: quia nunc prodit quid aluerit in 
corde suo. Neque enim rediit ad ingenium, ut loquuntur, dum erexit statuam: sed potius detecta 
fuit eius impietas, quae ad tempus fuerat occulta. Nam praeclara illa confessio poterat accipi quasi 
testimonium mutationis. Omnes ergo dixissent esse novum hominem, nisi Deus voluisset palam 
fieri, adhuc teneri constrictum et ligatum vinculis Satanae, et adhuc addictum esse erroribus. Hoc 
ergo exemplum voluit Deus proferre, ut sciremus Nebuchadnezer semper fuisse impium, quamvis 
coactus dederit aliquam gloriam deo Israelis’ (CO XL, 618).

565 Boek XI, 1.
566 CO XL, 692,693; Herodotus, Historiae I, 74,75,188; Xenophon, Cyropaedia 7:5:13.
567 CO XL, 696.
568 CO XL, 721.
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V.3.2 Het tweede rijk: de Meden en Perzen
In het boek Daniël vinden we het rijk van de Meden en Perzen door drie 
vergelijkingen gekarakteriseerd. In hoofdstuk 2 gaat het om het zilveren 
gedeelte van het beeld dat Nebukadnezar zag. In hoofdstuk 8 vinden we het 
beeld van de beer en in het achtste hoofdstuk dat van een bok. Wat zeggen 
deze beelden over het karakter van dit tweede wereldrijk in de tijd tussen de 
ballingschap en het aanbreken van het rijk van de messias?
 Dat het tweede rijk van zilver is, dus niet langer van goud, is een bewijs 
van de stelling die Calvijn aanhangt, dat de rijken van de wereld in de loop 
van de tijden alleen maar minder kunnen worden in kwaliteit. De zeden 
waren in het rijk van de Meden en Perzen van lager allooi dan in dat van 
de Assyriërs en de Chaldeeën. Zou men tegen willen werpen dat koning 
Cyrus uitblonk in de hoogste deugden en een man was van een heroïsche 
geest, dan moet de constatering toch zijn, dat we niet af moeten gaan op een 
uitzonderlijke persoon, maar naar de loop van het hele rijk moeten kijken. 
En dan is de conclusie gewettigd, meent Calvijn, dat dit rijk langzaam maar 
zeker verslechterde. De ervaring leert immers, zo actualiseert Calvijn deze 
historische waarneming, dat de wereld steeds minder wordt en dat men 
langzaam maar zeker wegzakt in zonde en verderf.569

 De vergelijking met een beer, in 7:5, geeft aanleiding om het beeld van het 
rijk van de Perzen en Meden nader in te vullen. Een beer is een onedel, lui en 
traag dier, dat zich wreed gedraagt. In vergelijking met een leeuw is het een 
lelijk en log dier. Daarmee is gezegd dat het tweede rijk een barbaars karakter 
had in vergelijking met het eerste. Calvijn wijst daarbij op de natuurlijke 
omgeving van de Perzen. Zij woonden eertijds niet, zoals de Babyloniërs, 
in de mooiste streek van de wereld, ‘als in het alleredelste theater’, maar ze 
kwamen uit de bergen waar ze in holen leefden als wilde dieren. Calvijn 
besteedt bijzondere aandacht aan het feit dat gezegd wordt dat deze beer 
‘aan één kant’ gestaan heeft.570 Dit zou niet zozeer duiden op een beperktere 
omvang van het rijk der Meden en Perzen. Integendeel, Calvijn weet dat hun 
rijksgebied zeker niet minder groot is geweest dan dat van hun voorgangers. 
Volgens zijn uitleg betekent de mededeling dat de beer ‘half opgericht’ was, 
dat de oorsprong van dit rijk obscuur was. Er was geen roem of luister in de 
aanvang van deze dynastie. Eerst koning Cyrus verschafte het daadwerkelijke 
roem. 

569 ‘Et experientia etiam demonstrat, mundum semper decidere, et paulatim inclinare ad vitia et 
corruptelas’ (CO XL, 590).

570 ‘stetisse ad latus unum’ (CO XLI, 42).
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 Er werden ook drie ribben gezien in de bek van de beer. Dit duidt op het 
onverzadigbare karakter van dit dier. Zo wilde Cyrus zich niet tevredenstellen 
met het verslinden van één rijk. Behalve de Meden, veroverden de Perzen 
ook de Assyriërs en de Chaldeeën. Calvijn wijst erop dat Cyrus dat alleen 
maar kon doen naar Gods verborgen raad en bestuur. God toont de profeet 
een beeld van zijn voorzienigheid. God is geenszins de bewerker van deze 
wreedheid, maar Hij maakt hem toch tot uitvoerder van zijn wraak. God 
wilde de wereld strafen voor de ondankbaarheid en rebellie die tegen hem 
bedreven werd.571

 In het achtste hoofdstuk vinden we de profetie van de strijd tussen het 
Perzische rijk en dat van zijn opvolger, het wereldrijk van Alexander de Grote. 
Daarbij wordt het rijk der Perzen nu vergeleken met een ram, die in botsing 
komt met de geitenbok die Macedonië vertegenwoordigt. Opnieuw vindt 
Calvijn een aanleiding om op het onaanzienlijke karakter van de origine 
van dit wereldrijk te wijzen. Wie had kunnen bedenken dat de hoorn van 
dit dier de hele wereld zou doorsteken? De twee hoornen van de ram staan 
voor twee rijken. We moeten niet direct aan twee personen denken, want er 
hebben veel meer koningen geregeerd. Dat er twee hoornen zijn, duidt op 
het dubbele karakter van dit rijk van de Meden en Perzen. Calvijn beroept 
zich voor zijn kennis op de geschriften van de ‘profane mensen’. Ieder die 
van de geschiedenis kennisneemt, zal zien dat hier door Daniël niets wordt 
verteld wat niet ook werkelijk is uitgekomen in de geschiedenis.572 

V.3.2.1 De koningen van Perzië
Calvijn heeft in zijn uitleg ook aandacht gegeven aan de beoordeling van de 
koningen van het tweede rijk. Daarbij komen eerst Darius en Cyrus aan de 
orde, die door Calvijn naast elkaar worden gezet en met elkaar vergeleken. 
Darius, door Xenophon Cyaxaris genoemd, was de schoonvader (en oom) van 
Cyrus. Cyrus was machtiger dan zijn schoonvader. Het feit dat Darius mocht 
regeren was volgens Calvijn min of meer bij de gratie van zijn schoonzoon. 
Darius had een veel kalmere geest dan de fellere Cyrus, die gedreven werd 
door eerzucht. Cyrus was in militaire bekwaamheden en talenten veel 
uitnemender. Hij was ook razend eerzuchtig, zodat hij nergens rust vond. 
De belangrijkste bron voor de geschiedenis van het leven van Cyrus is de 
Cyropaedia van Xenophon. Deze moet echter kritisch worden gebruikt. Hij 
is niet zo betrouwbaar, omdat hij als ‘openbare lofprijzer’ van Cyrus diende 

571 CO XLI, 43.
572 CO XLI, 91.
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en als zodanig als historicus minder geloofwaardig was.573 Alleen als hij niet 
over de persoon van Cyrus spreekt, bijvoorbeeld over de wijze waarop de stad 
Babel veroverd werd, is hij een betrouwbare bron.574 
 Darius wordt door Calvijn voorgesteld als een koning die van Godswege 
begiftigd was met de gaven van een goed oordeel en voorzichtigheid 
(prudentia). Hier veroorlooft Calvijn zich een opmerkelijke actualisering. 
De positieve karakterschets van deze heidense koning uit het verleden is 
de aanleiding tot een ernstige veroordeling van de koningen in het heden. 
Ongetwijfeld heeft de gespannen situatie en de machtsstrijd rond de Franse 
troon, die in de tijd dat Calvijn het boek Daniël uitlegt immers zo actueel was, 
meegeklonken op de achtergrond. Calvijn zegt dat we de onverschilligheid 
van de koningen heden ten dage wel hebben te betreuren, omdat ze de 
gaven van mannen die in hoge posities uiterst nuttig zouden kunnen zijn 
voor het volk, arrogant verachten. Als we zien dat koningen op geen enkele 
manier rekening willen houden met hen die de macht waardig zijn,575 dan 
is het met de wereld wel droevig gesteld. Het is voor ons een ‘spiegel’ van de 
goddelijke wraak als koningen zo van wijze raad ontbloot zijn. Op de jongste 
dag zal alleen al koning Darius voldoende zijn om hen te veroordelen. Het 
was een ‘heldhaftige deugd’576 dat hij het aandurfde om in zijn koninkrijk 
een gevangene als Daniël aan te stellen tot hoofd van al zijn satrapen. Maar 
de koningen van vandaag verhefen alleen hun ‘pooiers en clowns’ tot hoge 
posities, en allen die hen vleien. En al zijn ze niet waardig om onder het getal 
der mensen te worden gerekend, toch zijn ze zelf koningen der koningen. 
Koningen zijn tegenwoordig niet beter dan slaven. Ze zijn te lui om hun 
eigenlijke taken te vervullen en daarom laten ze de regering aan anderen over 

573 CO XL, 693.
574 CO XL, 694.
575 Calvijn bedoelt met deze opmerking waarschijnlijk dat koningen zich naar zijn oordeel niet lieten 

omringen door competente raadgevers. Waarschijnlijk heeft hij daarbij gedacht aan diegenen die 
de zaak van de vrede en het herstel van de kerk in Frankrijk het beste zouden kunnen dienen. 
Wellicht kunnen we ook denken aan het lot dat Anne du Bourg (1521-1559) ten deel viel. Toen 
hij als voorzitter van het parlement koning Henri II de raad gaf om de politiek van repressie tegen 
‘de zogenaamde ketters’ op te geven, werd hij zelf gevangengenomen. Tijdens de periode dat er 
tegen hem een proces werd gevoerd, was Calvijn met zijn uitleg van Daniël bezig. Op 23 december 
1559 stierf Du Bourg in Parijs als martelaar voor de zaak van het evangelie. In dit verband is ook 
een brief van Calvijn aan Martyr Vermigli interessant. Calvijn geeft daarin een illustratie van zijn 
kritische opmerking ten aanzien van de afwijzing van goede raadgevers door koningen in zijn 
voorlezing van eind september. Op 4 oktober schrijft hij over zijn bittere teleurstelling dat de 
koningin-moeder Catherine de Médicis niet bereid was om bij de gelegenheid van de kroning van 
François II een gesprek te hebben met een predikant van de gemeente van Parijs. Kennelijk had 
hij daar wel op gehoopt (CO XVII, 652,653, br. 3122).

576 ‘heroica virtus’.
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terwijl ze zelf alleen nog maar de titel dragen. Voor Calvijn zijn deze dingen 
duidelijke tekenen van Gods toorn. De wereld verdient het niet meer dat 
God zijn hand naar haar uitstrekt om te regeren.577 
 Bij alle waardering voor Darius, zeker in vergelijking met de koningen van 
zijn eigen tijd, is Calvijns uiteindelijke oordeel over deze koning niet positief. 
‘Sommigen prijzen zijn pietas,’ zegt hij, ‘omdat hij clementie en menselijkheid 
aan Daniël bewees.’ Maar wat voor vroomheid is dit van een man die eerst 
geprobeerd heeft door zijn decreet God van alle eer te beroven? Het is 
uiteindelijk alleen maar eigenbelang. Hij kon Daniël als trouwe dienaar niet 
missen. Hij zou met het grootste gemak honderdduizend Joden naar hun 
veroordeling hebben gesleept, omdat ze zich niet wilden houden aan zijn 
bevel. Hij spaarde Daniël enkel omdat hij zoveel gemak van hem had. Bij alle 
vrome woorden is er dus geen enkel teken van ware godsvrucht te vinden.578 
 Koning Cyrus had een vuriger karakter dan zijn schoonvader. Hij was 
een wijze heerser, maar tegelijk was hij bloeddorstig en werd hij gedreven 
door ambitie en begeerte, waardoor hij elke menselijkheid vergat en zijn 
tegenstanders aanviel zoals wilde beesten doen.579 Cyrus overweldigde Babel 
tijdens het feestmaal dat Belsazars ondergang werd. Daarbij was Daniël 
aanwezig. Calvijn ziet het scenario zo voor zich, dat de koning hoogst 
persoonlijk de feestzaal overviel. Als hij niet vernomen had wat Daniël even 
tevoren had gesproken over het teken aan de wand, had hij de profeet in gunst 
ontvangen en eervol behandeld. Calvijn weet nog te vertellen dat Cyrus een 
schandelijke en wrede dood is gestorven. In afwijking van wat Xenophon 
vertelt,580 die geen eerlijk beeld van Cyrus gaf omdat hij hem wilde beschrijven 
als een voorbeeld van deugdzaamheid, kreeg hij geen rustig sterfbed. God 
strafte hem uiteindelijk voor zijn onverzadigbare machtswellust.581 
 Interessant is nog wat Calvijn over de laatste heerser van het Perzische 
rijk weet te vertellen, koning Xerxes, die met de Grieken oorlog voerde. Deze 
machtige heerser wordt door Calvijn voor het eerst genoemd in de verklaring 
van 8:4, waar hij de ‘heerlijkste heerser’ van de hele wereld wordt genoemd, 
die echter door de Grieken overwonnen is. Van Xerxes weet hij te vermelden 
dat hij de zee in boeien kon slaan. Daarmee doelde hij op de grootte van 
zijn leger, dat 800.000 mannen telde. Het feit dat Daniël deze toekomende 
dingen al zo precies weet te melden in zijn achtste hoofdstuk, als was het 

577 CO XLI, 3,4.
578 CO XLI, 18.
579 CO XL, 597.
580 Cyropaedia, c. 7.
581 CO XLI, 92.
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een voldongen feit, ontlokt Calvijn de bewonderende uitspraak dat we 
hier goed op moeten letten, opdat de Schrift bij ons het geloof krijgt dat zij 
verdient.582 
 In de uitleg van 11:2 gaat hij uitvoerig in op de vermelding van de overige 
drie koningen die nog zullen ‘opstaan’ in het Perzische rijk. Hoe is dit te 
rijmen met het feit dat er in de geschiedenis meer Perzische koningen zijn 
geweest? Calvijn trekt de lijn van Darius tot Xerxes, die de ‘vierde koning’ is 
en zeer machtig wordt genoemd. Dat zijn nakomelingen in de profetie niet 
meer het melden waard zijn, heeft te maken met het feit dat de macht der 
Perzen na de nederlaag van Xerxes gebroken is. De Joden hadden na Xerxes 
dan ook niets meer van de Perzen te vrezen. God heeft zijn kerk tot aan de 
dood van Xerxes door ‘gevechten’ verontrust. Calvijn zegt dat hij niet met 
andere exegeten wil twisten inzake zijn uitleg dat er slechts vier koningen 
worden genoemd, omdat onder deze vier de Joden de meeste moeite zouden 
hebben. Calvijn vraagt zich af of wij dit werkwoord ‘opstaan’ niet mogen 
zien in relationele zin, met het oog op de kerk Gods.583 Er zou dan bedoeld 
worden dat de Joden gedurende de regering van deze vier koningen te 
lijden zouden hebben gehad van hun onderdrukking, terwijl er bij hun niet 
genoemde opvolgers sprake zou zijn van een redelijke rust. Het lijkt overigens 
een enigszins willekeurige uitleg, die ingegeven wordt door de overtuiging 
dat de geschiedenis van de wereldrijken in Daniël alleen aan de orde komt, 
voor zover er relatie is met het lot van het Joodse volk. Niet de geschiedenis 
van de Perzische dynastie als zodanig is het belang van de profetie, maar de 
opeenvolging van de wereldrijken tot aan de komst van het rijk van Christus. 
En daarin krijgt het volgende rijk de aandacht, als het vorige niet meer echt 
de wereldmacht lijkt te bezitten. Xerxes is de laatste koning die voor Daniël 
van belang is, omdat hij heel de monarchie der Perzen door drie nederlagen 
te gronde heeft gericht.584 Het overweldigende aantal van de manschappen 
van zijn legermacht roept bij Calvijn herhaaldelijk verbazing op. Regelmatig 
merken we dat Calvijn zich op rationele wijze probeert in te denken hoe de 
oude geschiedenis zich voltrokken heeft. Hij kan zich niet voorstellen hoe 
Xerxes een leger van 900.000 man op de been kon brengen en dat ook nog 
van al het nodige voorzien. Het gaat het ‘gewone geloof ’ ver te boven.585 Maar 
hoe rijk deze koning ook was, met zijn suprematie was het na zijn nederlaag 

582 ‘Haec diligenter notanda sunt ut scriptura fidem quam meretur apud nos obtineat’ (CO XLI, 
116).

583 ‘relative, respectu Ecclesiae Dei’ (CO XLI, 219).
584 CO XLI, 219,220.
585 ‘hoc excessit communem fidem’.
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tegen de Grieken gedaan. Na Xerxes wordt het derde rijk voor de profeet van 
belang.

V.3.3 Het derde rijk: Macedonië
Ook voor het rijk van de Macedoniërs, dat onder Alexander de Grote het 
nieuwe imperium geworden is – het derde na de ballingschap – is er in de 
profetie van Daniël een drietal metaforen. In het beeld dat Nebukadnezar 
zag, is het vertegenwoordigd door het metaal waarvan buik en dijen waren 
gemaakt: het brons. Opnieuw is er sprake van een tweetal dieren, de luipaard 
van hoofdstuk 7 en de geitenbok van hoofdstuk 8. 
 We hoeven het niet ‘vreemd’586 te achten, vindt Calvijn, dat in de uitleg van 
het beeld van hoofdstuk 2 het Macedonische rijk wordt vergeleken met een 
edelmetaal dat van mindere waarde is dan het zilver van het vorige. De lagere 
kwaliteit van het brons lijkt niet terecht als men kijkt naar de superioriteit 
van het wereldrijk, waarvan Alexander de Grote de stichter was. Calvijn wijst 
echter op het persoonlijk karakter van deze wereldheerser, dat hij ongunstiger 
beoordeelt dan veel geschiedschrijvers. Calvijn hekelt in hem de ‘wreedheid’ 
en bloeddorstigheid, die hem vanaf zijn kindertijd eigen waren. Hij huilde van 
jaloezie, toen hij meende dat zijn vader door de onderwerping van de steden 
van Griekenland niets meer voor hem had overgelaten om te veroveren. Als 
een jongen al zo opgeblazen is door trots, dan is er niets menselijks meer in 
hem te vinden.587 Opnieuw zien we hier hoezeer het begrip humanitas voor 
Calvijn een cruciaal criterium is in de beoordeling van heersers. 
 Calvijn refereert ook aan een bekende anekdote over Alexander de Grote, 
die als volgt luidt:588 Toen hij hoorde dat er meer werelden moesten zijn, 
barstte hij in huilen uit omdat hij nog niet eens één wereld totaal bezeten 
had. Calvijn concludeert: ‘Als één wereld niet genoeg was voor een mannetje 
van klein formaat, dan kon het niet anders zijn dan dat hij zich van alle 
menselijkheid ontdaan heeft, zoals de gebeurtenissen zelf laten zien.’589

 Wat er gezegd wordt over de derde monarchie moet niet beperkt worden 
tot de persoon van Alexander, maar strekt zich uit tot al zijn opvolgers. Het 

586 Calvijn gebruikt hier het woord absurdum, waarmee hij aangeeft dat de karakterisering die in 
Daniël gegeven wordt op het eerste gezicht strijdig lijkt met het oordeel dat men in de geschiedenis 
zou verwachten (CO XL, 590).

587 CO XL, 590,591.
588 Uit Valerius Maximus, Factorum et Dictorum Memorabilium Libri Novem 8:14.2.
589 ‘Et scimus etiam flevisse quum audiret ex philosophia illa fantastica plures esse mundos: Quid? 

ego mundo uno nondum potitus sum. Quum ergo non sufficeret unus mundus homuncioni 
qui fuit parvae staturae, fieri aliter non poterat quin exueret omnem humanitatem, sicuti re ipsa 
apparuit’ (CO XL, 591).
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rijk is in vier delen opgesplitst. God heeft Alexander geen nageslacht gegeven. 
Hij heeft zijn lijn van de aarde verdelgd. Het is een ‘afschuwelijk getuigenis 
van de toorn Gods’.590 Vanwege de bloeddorst van deze heerser stierven al 
zijn verwanten door het zwaard. Het gaat in het oordeel over dit rijk om 
de hele periode tot aan de nederlaag van Perseus en de dood van Cleopatra 
en Ptolemeus in Egypte, toen de Romeinen de macht overnamen. Zo lang 
duurde het ‘bronzen rijk’. 

V.3.3.1 Het karakter van Alexander
In het zevende hoofdstuk wordt het wereldrijk van Alexander de Grote 
vergeleken met een dier dat op een luipaard lijkt. Het heeft vier vleugels en 
vier koppen die vooruitwijzen naar de vierendeling van dit rijk na de dood 
van Alexander. Het karakter van de Macedonische wereldheerser komt 
overeen met dat van een luipaard. Het is niet bepaald het mooiste dier, zegt 
Calvijn, maar wel erg snel, zodat de metafoor goed kan dienen om de snelheid 
waarmee Alexander zijn overwinningen behaald heeft te verbeelden. Ook 
de vleugels wijzen in de richting van de vaart van dit rijk, dat hoewel klein 
begonnen binnen de kortst mogelijke tijd de hele wereld omvangen zou. 
 Al was hij snel, toch blonk Alexander niet uit in wijsheid of aanzien. Ook 
het rechtspreken en andere deugden ontbraken hem. Al zou hij nooit een 
druppel wijn genuttigd hebben, toch was hij dronken van macht. 
 In het achtste hoofdstuk verschijnt Alexander de Grote in het beeld 
van een geitenbok met een reusachtige hoorn tussen de ogen, die de ram 
– de macht der Perzen – ten onder doet gaan. Al kwam hij maar met een 
klein leger van dertigduizend man, toch was hij vanwege de schrik die hij 
zijn tegenstander aanjoeg in staat een veel grotere macht te overwinnen. 
Alexander had binnen een bijzonder kort tijdsbestek als generaal der Grieken 
de macht naar zichzelf toe getrokken. Zo werd hij de dux, de alleenheerser 
van alle Grieken. Dat bewerkte hij door ‘listige handelingen’, zo laat Calvijn 
weten.591 De wijze waarop Alexander tot zijn wereldmacht gekomen is, is 
kennelijk van een orde die Calvijn niet echt bevalt. Hij beoordeelt hem min 
of meer als een usurpator, al noemt hij hem niet direct zo. 
 De wijze waarop Alexander zijn overwinningen behaalde, maakt op 
Calvijn wel indruk, maar brengt hem geenszins tot bewondering. Hij zegt 
dat Alexander door zijn stoutmoedige veldheerskwaliteiten uitblonk, maar 
niet over ‘koninklijke dapperheid’ beschikte.592 De onbezonnenheid van een 

590 ‘horribele documentum irae Dei’ (CO XL, 591).
591 CO XLI, 93,94.
592 ‘fortitudinem regiam’ (CO XLI, 95).
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blinde woede komt voor Calvijn kennelijk niet overeen met de waardigheid 
van een koning, bij wie bezonnenheid en zelfbeheersing de goede maat zijn. 
Het is vooral de onmatigheid die Calvijn bij Alexander het meest laakbaar 
acht. Een ambitie zonder maat past de mens niet, en zeker niet een vorst. 
Vandaar dat Calvijns oordeel over het karakter van Alexander nog kritischer 
is dan bij diens voorgangers. 
 In hoofdstuk 11 komt Alexander nog een keer terug. Daar refereert Calvijn 
aan zijn relatie met de Joden. Alexander was dit volk ‘terecht’593 vijandig 
gezind, omdat het hem vanaf het begin van zijn imperium had veracht. 
Calvijn haalt vervolgens de bekende geschiedenis aan, die hij bij Flavius 
Josephus gevonden heeft, die vertelt dat Alexander door de verschijning 
van de hogepriester in een droom ervan werd weerhouden om vijandig op 
te treden tegen Jeruzalem.594 Calvijn zegt dat God hem tevoren vanuit de 
hemel verschenen was.595 De indruk bestaat dat Calvijn de historiciteit van 
de overlevering bij Josephus niet zondermeer voor zijn rekening neemt, al 
vindt ook hij het wel opmerkelijk dat Alexander zijn voornemen om ‘heel het 
volk te vernietigen’ niet ten uitvoer heeft kunnen brengen.596

 De dood van Alexander de Grote is voor Calvijn een bijzonder bewijs van 
Gods ingrijpen. Het feit dat hij op jeugdige leeftijd stierf, op het toppunt 
van zijn macht en zonder dat er eigenlijk nog aardse vijanden over waren 
gebleven, is voor Calvijn een bewijs van Gods bijzondere ingrijpen. De engel 
voorspelt aan Daniël wat niemand ooit had kunnen geloven. Alexander was 
zo eerzuchtig dat hij geen einde wist te maken aan het oorlog voeren. Het 
oordeel van God is dat Hij hem zijn gang heeft laten gaan tot hij zonder 
erfgenaam te gronde ging. God heeft die begeerte, dat Alexander ‘alles’ wilde 
hebben, gewroken door zijn hele nageslacht te laten omkomen. In al zijn 
grootheid heeft Alexander, die zichzelf als een zoon van Jupiter liet vereren, 
het nog niet eens voor elkaar kunnen krijgen dat ook maar één van zijn 
nakomelingen na hem zou regeren.597

 

593 ‘merito’.
594 Antiquitates XI, viii,5.
595 CO XLI, 221.
596 ‘Quidquid sit, certum est initio Alexandrum venisse eo animo in Iudaeam, ut totam gentem 

perderet. Haec ratio est cur hanc mutationem diserte praedicat angelus’ (CO XLI, 221). De 
wijze waarop Calvijn hierover spreekt, geeft de indruk dat hij meent dat historisch gezien de 
verwoesting van Jeruzalem waarschijnlijker zou zijn geweest.

597 CO XLI, 223.
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V.3.3.2 Alexanders opvolgers
Het rijk van Alexander de Grote is na zijn dood in vier delen uiteengevallen. 
De engel die Daniël zijn openbaring aangaande de toekomst geeft, laat 
alleen weten wat nodig is voor de geschiedenis van de Joden. Vandaar dat 
alleen het Syrische koninkrijk ten noorden van Judea en het Egyptische ten 
zuiden worden besproken. Het gaat in de openbaring van de toekomstige 
geschiedenis ten diepste om ‘de kerk Gods’, die zich midden tussen deze twee 
volken bevond. Het was immers de bedoeling van de Heilige Geest598 om 
de vromen te ondersteunen bij alle beroeringen die er in de geschiedenis tot 
aan de vervulling van Gods beloften zouden plaatsvinden. De geschiedenis 
wordt alleen daarom zo uitvoerig vermeld in Daniël, opdat het geloof niet 
ten onder zou gaan. Het zal duidelijk zijn dat er niets ‘bij toeval’ is geschied, 
en dat God met zijn eigen hand de kerk beschermt.599

 Toch gaat Calvijn ook uitvoerig in op de historia van de onderlinge 
verhouding van het rijk der Seleuciden en dat van de Ptolemaeën. De 
koningen van het Noorden en van het Zuiden komen in een uitvoerig 
historisch exposé aan de orde in hun onderlinge relaties en rivaliteit, in de 
uitleg van Daniël 11. De praelectiones van dit hoofdstuk hebben het karakter 
van geschiedenislessen, waarbij de aandacht voor de details, zoals Calvijn 
die uit de beschikbare bronnen ter beschikking had, niet ontbreekt. Ook 
de niet-bijbelse geschiedschrijvers heeft God naar zijn ‘wonderlijke raad 
gedicteerd’ wat ze moesten schrijven, opdat zij voor ons ‘getuigen van zijn 
waarheid zouden zijn, als we ze nu nog lezen’.600 Kennelijk heeft Calvijn met 
deze kanttekening mede zijn uitgebreide raadpleging van seculiere historici 
in de uitleg van de Bijbel willen legitimeren.601

598 ‘consilium Spiritu Sancti’ (CO XLI, 225).
599 CO XLI, 225.
600 ‘Nec dubium est quin Deus admirabili consilio dictaverit historicis quae hodie legimus, ut nobis 

testes essent suae veritatis. Hoc quidem nunquam illis venit in mentem, sed quum Deus gubernet 
mentes hominum et linguas, voluit exstare luculenta et firma testimonia huius vaticinii, ut 
sciremus nihil fuisse abs re praedictum’ (CO XLI, 226). 

601 Calvijn noemt Polybius met name. In de Ordonnances ecclesiastiques et autres l’ordre du college de 
Geneve (CO X, 80) werd bepaald dat het Grieks in de tweede klas van het college gedoceerd werd, 
onder andere uit Polybius. In de bibliotheek van Genève waren twee edities van deze bekende 
wereldgeschiedenis aanwezig, zie Alexandre Ganoczy, La Bibliothèque, 282. Polybius is voor 
Calvijn ook de belangrijkste bron voor de geschiedenis van het Romeinse rijk. Van de drie keren 
dat hij hem in al zijn geschriften als bron met name noemt, is het twee keer in de voorlezingen 
over Daniël. 
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V.3.3.2.1 Egypte, Syrië en Judea
Daniël 11 is voornamelijk het relaas van de machtsstrijd tussen de koningen 
van Egypte en Syrië. Calvijn geeft die weer, zoals die zich voltrokken heeft, 
en plaatst herhaaldelijk kanttekeningen, waarin hij zijn oordeel over de 
dynastieke huwelijken en het immorele karakter van de koningen niet onder 
stoelen of banken steekt. Hij keurt de wijze waarop dynastieën bij hun 
machtspolitiek gebruikmaken van huwelijken tussen vorstenhuizen sterk 
af. Er wordt een uitvoerige verhandeling gegeven van het verloop van de 
diverse oorlogen tussen de Seleuciden en Ptolemaeën. Het is een verhaal van 
ontrouw en verraad, verbroken verdragen en wederzijdse overwinningen en 
nederlagen. De overwinningen van deze koningen zijn echter niet te danken 
aan eigen beleid en krijgskunde. De kern van deze geschiedenis is echter dat 
het God is, die ook in deze oorlogen de leiding houdt en bepaalt wie er succes 
zullen hebben en wie niet.602

 De machtsstrijd van de twee dynastieën waaronder Judea te lijden kreeg, 
omdat het tussen beide lag ingeklemd, was het voorspel van het aantreden van 
Rome als grootmacht in de wereldgeschiedenis. Calvijn volgt het relaas van de 
geschiedenis zoals hij die vindt in zijn bronnen, van wie hij met name Josephus, 
de Maccabeeën en Livius noemt.603 De geschiedenis van Antiochus de Grote, 
die zijn dochter Cleopatra uithuwelijkte aan de Egyptische troonsopvolger, 
en die te maken kreeg met de opkomende macht van Rome in het gebied 
van Klein-Azië, passeert de revue. Het is puur een geschiedenisles, waarbij 
bekende namen als Hannibal en de gebroeders Scipio worden genoemd. 
Waarom behandelt Calvijn de seculiere geschiedenis zo uitvoerig? zullen 
veel lezers hebben gedacht. Hij beantwoordt die vraag zelf, als hij zegt dat 
deze geschiedenis niet zo belangrijk lijkt voor de gelovigen. Ze heeft echter 
wel degelijk een belangrijke plaats in Gods openbaring. De gelovigen zouden 
in de verwarrende omstandigheden van de wereldgeschiedenis niet overeind 
kunnen blijven, als ze niet op allerlei manieren zouden worden ondersteund. 
Als de engel alleen maar in het algemeen had gezegd dat er oorlog zou zijn en 
dat er tijdelijk vrede zou worden gesloten, dan kon dat niet voldoende zijn 
om de zielen van de vromen te ondersteunen. Maar waar de zaken concreet 
worden opgemerkt, daar dient het tot een bijzondere bevestiging, omdat 
er voor de gelovigen geen enkele reden meer is om te twijfelen of God wel 
gesproken heeft, als de engel zo openlijk over toekomstige zaken spreekt alsof 

602 ‘Caeterum hoc notandum est, fuisse victorem non propria industria aut virtute, neque etiam 
consilio, aut bellandi peritia: sed quoniam Dominus, qui moderatur successus bellorum, voluit 
tunc ad tempus domare superbiam Antiochi Magni’ (CO XLI, 232).

603 CO XLI, 234,240.
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ze al geschied zijn.604

 Eerst als koning Antiochus Epiphanes op het toneel verschijnt – de 
laatste koning van het derde rijk die de revue passeert – komt ook de tempel 
in beeld. Het is te merken dat Calvijn op dat moment direct de applicatie 
van de geschiedenis doortrekt naar het geestelijke rijk van Gods kerk en op 
analoge wijze ook naar de kerk in zijn eigen tijd. Waar de tempel in het vizier 
komt, daar wordt de boodschap uitvoeriger en blijkt er duidelijk sprake van 
actualiteit in de toepassing. Het kernthema van de uitleg, bemoediging voor 
de vervolgde minderheid van Gods kerk, lijkt voor de hand te liggen en de 
analogie tussen de Maccabeeëntijd en de vervolging van de evangelischen in 
het Frankrijk van de zestiende eeuw krijgt dan ook alle accent.
 In Daniël 11 wordt Judea ‘het gewenste land’ genoemd. God had daar 
zijn ‘zetel en domicilie’.605 De voortrefelijkheid van dat land hangt af van 
Gods gunst. Maar tegelijk leert de ervaring dat het nog altijd zo is, dat Gods 
kerk in de wereld het kruis zal moeten dragen. Voor Gods kinderen is dat 
‘nuttig, opdat ze op aarde niet losbandig worden en zich aan wellustigheden 
overgeven en ook niet inslapen door de begeerlijkheden van het vlees’. Het 
geweld dat koning Antiochus als een ‘rover’ ontketent tegen Juda en Jeruzalem 
leert de kerk Gods de ware lijdzaamheid. Dat is voor Calvijn de les van de 
geschiedenis gedurende dit derde rijk. God geeft als in een spiegel de vromen 
te zien hoe Hij door zijn voorzienigheid de kerk regeert en bewaart.606

 Vanaf vers 21 gaat het verder over Antiochus Epiphanes, van wiens karakter 
weinig goeds te vermelden valt. Ook hier zien wij weer dat Calvijn bijzonder 
oog heeft voor de persoonlijkheid van de koningen, die hij bespreekt. Het 
lijkt alsof hij wil onderstrepen dat de luister van het koningschap zich niet 
verdraagt met de ethische en morele minderwaardigheid van degenen die 
dit ambt bekleden. Hij noemt de laatste Antiochus letterlijk een ‘monster’ 
die ‘opgeblazen was door vele ondeugden’. Hij laakt zijn slaafse en kruiperige 
slimheid, waarmee hij in Rome – waar hij enige tijd als gijzelaar verbleef – in 
een goed blaadje trachtte te komen bij de machtigen. Hij mist de heldenaard 
en de koninklijke natuur, waardoor hij mogelijk nog respect zou kunnen 
krijgen en wordt derhalve een ‘minderwaardig figuur’ genoemd. 

604 ‘Si generaliter tantum dixisset angelus fore bellum, deinde pacem temporariam, hoc non poterat 
sufficere ad sustinendos piorum animos, verum ubi res digito notantur, hic singularis confirmatio 
suppetit, quoniam nulla est ratio, cur dubitent fideles Deum loquutum esse, ubi de rebus futuris 
sic concionatus est angelus, hoc est, tam aperte ac si narraret rem gestam’ (CO XLI, 248,249).

605 ‘sed quoniam Deus illic sibi elegerat sedem et domicilium’ (CO XLI, 236).
606 ‘Quidquid hic angelus praedicit legimus apud profanos scriptores fuisse completum: et hinc 

clarius apparet, Deum tunc quasi in speculo posuisse ante oculos piorum suam providentiam in 
regenda et servanda ecclesia’ (CO XLI, 237).
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Het concept van de goddelijke roeping is voor Calvijn van groot belang. 
Vandaar dat hij het Antiochus ook kwalijk neemt dat hij op een sluwe wijze 
op de troon van Syrië is gekomen, na de wettige erfgenaam uit de weg te 
hebben geruimd. Hier is dus geen sprake van een wettig koningschap, en 
uitgerekend tijdens de regering van deze onwettige koning is de kerk Gods 
het hevigst vervolgd. Het kan niet missen of deze boodschap moet op het 
moment dat Calvijn deze verklaring geeft, bij zijn hoorders reminiscenties 
hebben opgeroepen aan de crisis in Frankrijk. Hoewel Calvijn de actualiteit 
niet met zoveel woorden noemt, is de analogie duidelijk en speelt zijn uitleg 
in op de vragen van legitimiteit die er in deze periode waren gerezen rondom 
de Franse koningstroon. 
 Het feit dat God toelaat dat Antiochus tijdens zijn terugkeer na een veld-
tocht in Egypte in Jeruzalem de tempel berooft, moet een zware beproeving 
zijn geweest voor de vromen. Zij moesten met lede ogen aanschouwen 
‘dat God zijn tempel openstelde om de wrede tiran toe te laten’.607 Het feit 
dat God dit reeds tevoren heeft aangekondigd, dient er echter toe om de 
gelovigen in de verzoeking te wapenen met deze voorkennis, om zo te kunnen 
volharden. 
 Het zijn de Romeinen die Egypte te hulp komen en die zodoende 
Antiochus uiteindelijk een halt toeroepen. Calvijn vertelt van de bekende 
ontmoeting met de gezant van Rome, Publius Popilius, die de koning dwong 
zich terug te trekken. Hij gaf hem geen tijd van beraad, maar staande hun 
ontmoeting trok hij met zijn staf een cirkel rond de koning en dwong hij hem 
zijn beslissing bekend te maken voordat hij buiten de cirkel trad. 
 Tijdens de smadelijke aftocht koelde Antiochus zijn woede op de tempel 
te Jeruzalem. Met de boeken van de Maccabeeën als uitvoerige bron voor 
deze periode vertelt Calvijn hoe Antiochus gebruik heeft gemaakt van de 
partijschappen die er in Jeruzalem waren. Er was namelijk sprake van een 
‘rampzalige toestand binnen de kerk’.608 De zuivere dienst van God werd 
geschonden toen Antiochus met steun van het volk zelf, een beeld van 
Jupiter in de tempel neerzette. De schending van de tempel deed echter 
wezenlijk niets af aan de macht van God. Calvijn wil onderstrepen dat de 
ontluistering van de tempel, als de zichtbare plaats van de dienst van God, de 
macht van God zelf onaangetast heeft gelaten. De gelovigen moeten dan ook 
altijd innerlijk een andere conclusie trekken uit wat ze met hun ogen zien 
gebeuren, alle verbijstering om de ontheiliging van de tempel ten spijt. 

607 CO XLI, 250.
608 ‘intestina ecclesia mala’ (CO XLI, 253).
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 Er is ook sprake van een tweedeling onder het volk van het verbond. Er 
zijn krachten die partij kiezen voor de heidense overheerser en er is ‘het volk 
dat zijn God kent’. De passage van de uitleg van vers 32 e.v. verdient volgens 
Calvijn bijzondere aandacht. Het voorbeeld verhaalt hoe één afvallig mens er 
bijna honderd meesleept naar eenzelfde ondergang, terwijl de standvastigheid 
van honderd nauwelijks voldoende is om één te doen standhouden.609 Erg 
optimistisch is hij kennelijk niet over de aanwezige moed tot volharding. 
 Er is een verborgen onderscheid tussen de ware en de valse kinderen van 
Abraham. De ware, uitverkoren kinderen van God worden aangeduid als ‘het 
volk dat God kent’. Godskennis is hier geen kille verbeelding,610 maar een 
geloof dat ‘een levende wortel heeft in het hart’. Zulk geloof bewijst zich in de 
volhardende kracht om te blijven strijden te midden van de verdrukkingen. 
Hier zegt Calvijn vervolgens heel openlijk dat dit onderwijs moet worden 
toegepast op ‘onze tijd’. Wij zien tegenwoordig velen de kerk de rug toekeren. 
De vervolging werkt ook als een proces van zifting. Velen worden als kaf 
weggevoerd en slechts een klein gedeelte blijft over. Alleen de ware kennis 
van God maakt standvastig en trouw om te volharden in de roeping.611

 Calvijn vindt vervolgens aanleiding om zijn historische verhandeling te 
actualiseren door te verwijzen naar de analogie van de situatie van de kerk 
onder het pausdom. De misleiding door de priesters destijds, lijkt op die 
van nu. Er zijn rechtschapen dienaren van God en ‘zelfverzonnen doctores’ 
die we zien optreden onder het pausdom. Bisschoppen, kardinalen, ambten 
claimen het gezag over het arme volk. Maar er zijn er gelukkig ook nog die bij 
de zuivere leer van de wet van God blijven. Er blijft een rest over, die trouw 
blijft in de dienst van God, al is het nauwelijks ‘tien op duizend’. 
 De les van de geschiedenis van de vervolging is dat de getrouwen geroepen 
zijn om elkaar toe te rusten en te onderwijzen. God strekt zijn hand naar ons 

609 CO XLI, 255.
610 ‘frigida imaginatio’ (CO XLI, 256).
611 ‘Hodie videmus quam multi ex ecclesia diffluant Probatio enim cribrat eos omnes qui profitentur 

se esse Christi: multi autem excutiuntur tanquam paleae, et exigua portio manet. Ne igitur fidem 
nostram evertat eorum defectio, qui ita leviter pietatem abnegant vel illecti blanditiis Satanae, 
vel ab improbis decepti: veniat nobis in mentem quod hic dicit angelus, nempe veram Dei 
cognitionem fore victricem in cordibus nostris, ut pergamus nihilominus in cursu nostro. Utque 
constanter fideles magis ac magis proficiant in legis et evangelii doctrina dicit, Fortificabunt se, et 
facient. Hic facere accipitur pro exsequi, exploicter quod dicimus gallice, quasi diceret, Animos 
colligent ut fungantur suo munere. Nam facere, vel exsequi refertur ad vocationem piorum. Ergo 
ne pigri sint vel segnes in officio (inquit propheta) in his certaminibus robur colligent. Et unde? 
Ex cognitione Dei. Videmus ergo fidem non esse rem otiosam, vel frigidam imaginationem, quae 
iaceat sufocata in animis nostris, sed esse operatricem, ut ita loquar, quoniam ex fide robur, ex 
robore autem exsequutio, ne scilicet tardi simus in nostra vocatione’ (CO XLI, 257).
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uit, zegt Calvijn, opdat eenieder ook de ander zal helpen en trachten met 
zich mee te nemen. De traagheid wordt veroordeeld van diegenen die van 
God meer kennis en geloof gekregen hebben en die deze niet aanwenden 
ten nutte van de broeders. Dat is een algemene ‘wet en regel’. De leraars hier 
bij Daniël vermeld zijn geen ‘doctores in de schaduw’, die in de rust van de 
studeerkamer voorschrijven wat er gedaan moet worden en die zelf zonder 
enig risico of gevaar zitten te disputeren, zegt Calvijn. Nee, ze zijn strijdbare 
helden in de strijd van het geloof. En ze zijn bereid hun getuigenis met bloed 
te bezegelen als dat nodig is.612

 Calvijn vestigt de aandacht op de ‘kleine hulp’ die in vers 34 wordt 
genoemd. Het is de bijstand die God de zijnen geboden heeft door het 
optreden van de Maccabeeën. Deze hulp wordt ‘klein’ genoemd in vergelijking 
met de macht van het rijk van Syrië. Maar de kleinheid refereert ook aan 
het feit dat er onder het Joodse volk maar weinige getrouwen over waren, 
omdat er veel afval en verdeeldheid was vanwege de ‘verbondsbrekers’. Toch 
geeft God in de geschiedenis ‘enige verlichting’613 tijdens het optreden van 
de wrede tiran.
 Dat de actuele herkenbaarheid van deze geschiedenis in Calvijns dagen 
groot was, blijkt uit het gegeven dat hij hier de analogie met het ‘heden’ 
nadrukkelijk vermeldt. Het gaat weliswaar over Antiochus, maar toch heeft 
God ongetwijfeld ook voor ons willen zorgen door deze profetieën. Deze 
profetie heeft te maken met de ‘toekomstige conditie van de kerk’.614 We 
hebben hier en nu met ‘dezelfde vijand’615 te maken als toen, namelijk de 
duivel zelf. Die bestrijdt Gods kerk niet alleen door vijanden van buiten, maar 
ook door ‘huisgenoten’. De les van deze geschiedenis voor het ‘heden’ is dat 
wij merken dat God nog niet direct zijn volle kracht van de hemel openbaart 
om de vijanden bij de eerste aanval al neer te bliksemen. Wij strijden sub 
specie crucis en wij zijn altijd de minderen van de verworpenen.616 Over de 
staat van de reformatie in zijn dagen is Calvijn niet echt positief. Als God 
zijn kerk zuivert, is er toch werkelijk maar een klein deel dat overblijft, omdat 
ook vele huichelaars zich mengen onder Gods kinderen. Het ‘bewijs van 

612 CO XLI, 259.
613 ‘aliquid levationis’ (CO XLI, 259).
614 ‘futura Ecclesiae conditio’ (CO XLI, 260).
615 ‘idem hostis’ (CO XLI, 260).
616 De toepassing die Calvijn hier maakt lijkt niet geheel overeen te komen met het efect van ‘de 

kleine hulp’ ten tijde van de Maccabeeën, die immers wel degelijk een overwinning behaalden op 
de vijand. Daarin lijkt Calvijn een verschil te zien met de positie van de kerk in zijn tijd, waarvoor 
niet direct een duidelijke periode van ‘overwinning’ kan worden verwacht.
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deze profetie’617 staat ons heden duidelijk voor ogen, zegt Calvijn. Hij doelt 
daarmee op de minderheidspositie van de kerk van de reformatie ten opzichte 
van die van Rome. Wellicht heeft hij met deze toepassing ook de toekomstige 
predikanten van de vervolgde kerken in Frankrijk op het oog gehad, die op 
dat moment onder zijn gehoor waren. Hij geeft ze niet veel hoop op betere 
tijden als hij vervolgens concludeert dat ‘het nooit veel anders is geweest en 
ook niet anders zal worden tot het einde van de wereld’.618

 Calvijn spaart ook de Maccabeeën zijn kritiek niet. God heeft ze wel 
aangespoord om zijn kerk troost te bieden, maar niet alles wat ze gedaan 
hebben valt goed te keuren. Het feit dat ze werden ingezet voor een ‘vrome 
en heilige zaak’619, wil nog niet zeggen dat ze in alles recht gehandeld hebben. 
Calvijns beoordeling van de tijd der Maccabeeën is in de uitleg herhaaldelijk 
vervlochten met een actualisering, waarin de situatie van de kerk in zijn eigen 
tijd wordt beschouwd. Calvijn hekelt hen die ‘tegenwoordig graag naar ons 
onderwijs aangaande Christus willen horen’ als het hen maar niet in gevaar 
brengt. De vrees voor martelaarschap dreigt evangelisch-gezinden af te 
schrikken van een consequent volgen van de leer van het evangelie. Het is 
makkelijk om vrijblijvend, zonder enige strijd – als een soort filosofenschool 
– een uiteenzetting te geven over deugden. Maar we worden vermaand om 
midden in de strijd te doceren en leren, ‘als de moordpartijen zich voor onze 
ogen voltrekken’.620 Deze laatste opmerking is voor Calvijn geenszins een 
theoretische geweest. 
 De situatie waarin wij verkeren is identiek aan die van ‘de ouden’, zegt 
Calvijn. De overeenkomst heeft vooral te maken met de ervaring van de 
kerk in de vervolging en de bedreiging van de ware vroomheid. Onder de 
grote menigte van degenen die voor christenen gehouden willen worden, 
zijn er maar weinigen die de dienst van God zuiver bewaren. De kerk van 
Rome houdt een ‘schandalige en smerige stal’621 voor een kerk, zegt Calvijn. 
De vroomheid is totaal verontreinigd door bijgelovige praktijken. Als God 
zijn kerk tot op het bot zou onderzoeken, zoals Hij dat enige jaren terug 
in Duitsland heeft gedaan, en zoals Hij binnenkort met ons ook zal doen, 
dan zullen we merken dat in de zware conflicten veel ‘dappere strijders’622 

617 ‘vaticinii experimentum’ (CO XLI, 260).
618 ‘Nunquam aliter factum est, neque continget etiam aliter usque ad finem mundi’ (CO XLI, 

261).
619 ‘piam et sanctam causam’ (CO XLI, 261).
620 ‘etiam si variis mortis oculis sese obiiciant’ (CO XLI, 262).
621 ‘stabulum foedum et inquinatum’ (CO XLI, 262).
622 ‘fortibus athletis’ (CO XLI, 26).
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onderuit zullen gaan. De verwijzing naar Duitsland heeft waarschijnlijk te 
maken met de Schmalkaldische oorlogen, ruim tien jaar voordat Calvijn dit 
schrijft, waardoor de lutheranen in Duitsland ernstig onder druk kwamen te 
staan. Calvijn verwacht voor zijn volgelingen in Frankrijk niet veel beter. Hij 
spaart de Maccabeeën zijn kritiek niet. Al heeft God ze gebruikt om de ‘arme 
Israëlieten’ te hulp te komen, toch is daarmee alles wat ze gedaan hebben niet 
goedgekeurd. Een op zichzelf goede zaak kan ondernomen worden op een 
manier die niet ‘goed en legitiem’ is. Hier klinkt de kritiek, die voortkomt uit 
de grote zorg die Calvijn in de laatste jaren van zijn leven heeft gehad over de 
koers die werd ingeslagen door het politieke verzet van zijn geestverwanten. 
Zijn oordeel over de Maccabeeën is een waarschuwing voor zijn tijdgenoten. 
Hij blijft herhalen dat het in een tijd van vurige vervolging zaak is om niet af 
te wijken van het spoor van de ‘hemelse leer’ en daarbij geduldig te wachten 
op de tijd die God bepaald heeft om de rampen te doen eindigen. De kerk van 
God wordt altijd weer alleen tot geduld geroepen. ‘Laten de kinderen Gods 
zich toerusten voor nieuwe gevechten en laten ze zichzelf maar niet beloven 
dat er voor het einde van een jaar een keerpunt [ten goede] zal zijn. Maar 
als God ze juist nog drie jaar of tien of honderd jaar wil verootmoedigen, 
laten ze dan maar niet moedeloos worden maar de door God vastgestelde tijd 
verwachten, en niet met hun eigen wil versperren.’623 Het laatste werkwoord 
dat Calvijn gebruikt is opmerkelijk. De summa van deze geschiedenis is dat 
zijn tijdgenoten dit verstaan, dat ze met eigenwillig en voorbarig optreden 
de voortgang van Gods bestemde tijd voor zijn kerk kunnen belemmeren. 
Wie de geschiedenis van het jaar 1560, waarin deze uitleg werd gegeven, in 
ogenschouw neemt, kan het niet ontgaan dat Calvijn hier waarschuwt tegen 
de al te optimistische voortvarendheid van zijn geestverwanten ten aanzien 
van hun rol in de machtsstrijd in Frankrijk. 
 De weergave van de geschiedenis van het derde rijk van Daniël eindigt 
hier in de uitleg van Daniël, bij vers 35. Vanaf vers 36 gaat het volgens hem 
niet meer over Antiochus, maar komt het Romeinse rijk in zicht, dat in de 
uitleg van deze profetie het vierde is.

V.3.4 Het vierde rijk: Rome
De bepaling van de periode van het vierde rijk in de profetieën van Daniël 
is voor Calvijn van groot belang. Het gaat hierbij immers om het laatste 
aardse koninkrijk, dat onmiddellijk aan de komst van het rijk van Christus 

623 ‘... comparent se filii Dei ad nova proelia, neque promittant sibi post finem anni metam. Sed si 
Deus tribus et decem et centum annis velit ipsos humiliare, ne tamen animos despondeant, sed 
exspectent tempus illis praefixum divinitus, neque praefigant suo arbitrio’ (CO XLI, 265).
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voorafgaat. Elke andere indeling van de vier rijken is in zijn uitleg onacceptabel. 
De joodse uitleg, waarbij Rome het derde rijk is, omdat er na Rome nog een 
ander wereldrijk moet komen voordat de messias op het toneel verschijnt, 
is een opzettelijke vertekening van wat de Schrift zegt over de komst van 
Christus.624 We zullen dit uitgebreider aan de orde stellen als we Calvijns 
kritiek op de exegese van de rabbijnen bespreken.
 Het is voor Calvijn geen probleem dat we bij het Romeinse rijk niet direct 
te maken hebben met een monarchie in de strikte zin. De wijze waarop Rome 
geregeerd werd, was immers die van de republiek. Maar in feite waren er maar 
enkelen onder het volk die de werkelijke macht hadden. En elke soort van 
regering wordt ‘imperium’ genoemd, ook dat van het volk van Rome, dat de 
hele wereld overheerste. 

V.3.4.1 Het karakter van het Romeinse rijk
In Daniël 2 wordt het karakter van het Romeinse rijk vergeleken met het 
element ijzer. Daarin zijn twee aspecten op te merken. Het is een hard 
element, maar het is ook inferieur ten opzichte van de vorige edelmetalen. Dat 
komt omdat de Romeinen de Macedoniërs, Perzen en Meden in wreedheid 
en onvriendelijkheid625 overtrofen. Al verheerlijkten ze hun eigen deugden, 
hun rijk was meer een woeste tirannie dan de andere. Ze gingen er prat op 
dat ze net zoveel koningen hadden als er senatoren waren, maar we zouden ze 
beter kunnen typeren als een ‘bende rovers en tirannen’.626 
 Het Romeinse rijk was in de kern niet anders dan een ‘afschuwelijke 
mengelmoes’. Vandaar dat het ook verbeeld wordt door het mengsel van ijzer 
en leem. De vele interne conflicten zorgden ervoor dat er geen innerlijke 
samenhang was. Het was een verdeeld rijk. Ze hebben zichzelf te gronde 
gericht door hun burgeroorlogen, nadat ze de top van hun fortuin hadden 
bereikt. 
 Het Romeinse rijk was niet stabiel. Calvijn neemt de gelegenheid om 
zijn visie te geven op de verschillende wijzen van regering. Stabiliteit zou 
men meer kunnen verwachten in een democratie of een aristocratie dan bij 
alleenheerschappij. Een koning die zijn onderdanen onderworpen houdt, 
kan ze niet echt vertrouwen. Maar als allen op een of andere wijze deelgenoot 
zijn in de regering, dan zou dat de stabiliteit ten goede komen, omdat ze 
samen het algemeen welzijn zoeken. Maar al was er wat Rome betreft min 
of meer sprake van een gemeenschappelijke regering van senaat en volk, toch 

624 CO XL, 598.
625 ‘crudelitate et truculantia’ (CO XL, 599).
626 ‘totidem fuisse latrones et tyrannos’ (CO XL, 599).
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weerhield het de Romeinen niet van onderlinge twisten, die uiteindelijk het 
hele rijk vernietigd hebben.627

 De volgende keer dat we het Romeinse rijk tegenkomen, is in de profetie 
van Daniël 7. In de uitleg van vers 7, waarin de verklaring van het vierde 
dier wordt gegeven, gaat Calvijn in op de verschillende manieren waarop 
er in de joodse en christelijke exegese een duiding wordt gegeven van het 
vierde rijk. Er zijn hier meer moeilijkheden dan bij de vorige drie. Iedereen 
die maar een ‘middelmatig oordeel’628 heeft, erkent dat het betrekking heeft 
op het Romeinse rijk. Maar vervolgens zijn er zeer uiteenlopende visies op 
de aard en de omvang van dat rijk. De joodse en ook christelijke exegeten 
hebben hier ook een verwijzing gezien naar het ‘Turkse rijk’629, terwijl men 
in de christelijke duiding van het beeld van de ‘kleine hoorn’ hier ook een 
aankondiging heeft gemeend te vinden van de paus als antichrist. De joden 
moeten het wel zo uitleggen dat het Romeinse rijk verbonden is met het 
Turkse, anders klopt hun messiasverwachting niet meer. Immers, we lezen in 
dit hoofdstuk dat het rijk van de messias is opgericht nadat het Romeinse ten 
onder was gegaan. 
 Ook ‘uit de onzen’630 zijn er die menen dat het Romeinse rijk met het 
Turkse verbonden moet worden, geeft Calvijn toe, maar hij zal uitleggen dat 
het vierde dier uitsluitend betrekking heeft op het Romeinse rijk tot aan de 
komst van Christus bij zijn geboorte. 
 In onderscheid met zijn drie voorgangers heeft het vierde dier een 
monsterachtig en angstaanjagend karakter. Dat komt goed overeen met 
de unieke aard van het rijk van Rome, waarvan Calvijn vervolgens in het 
schetsen van historische lijnen een overzicht biedt. Er was geen sprake van 
één monarchie. De Romeinen beheersten de hele wereld, maar lieten in de 
landen die ze veroverd hadden de koningen nog in een relatieve machtspositie. 
Calvijn noemt de omvang, van Babel en Klein-Azië, het hele gebied van de 
Middellandse Zee, Spanje, Frankrijk en een deel van Duitsland. Ten slotte is 
zelfs Engeland door Julius Caesar veroverd. De wijze waarop de Romeinen de 
wereld veroverden, ging gepaard met grote wreedheid. De ijzeren tanden van 
het beest duiden daarop, alsook op de buitengewone onverschrokkenheid en 
doodsverachting waarmee ze hun veroveringen verrichtten. 
 De wijze waarop de Romeinen met de overwonnen gebieden zijn 
omgegaan, is voor Calvijn ook bijzondere aandacht waard. In het visioen 

627 CO XL, 600.
628 ‘mediocri iudicio’ (CO XLI, 45).
629 ‘regnum turcicum’ (CO XLI, 45).
630 ‘ex nostris’ (CO XLI, 46), onder andere Melanchthon en Oecolampadius.
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van Daniël staat dat het dier datgene wat het met zijn tanden niet vermalen 
kon, vertrad met zijn poten. Dit is een ‘opmerkelijke beeldspraak’631 voor 
het gegeven dat de Romeinen bij hun veroveringen de buit verdeelden, 
die ze zelf niet mee konden nemen. Wat ze ‘verslonden met hun tanden’, 
was de buit die ze mee naar huis namen. Maar de gebieden, die ze zelf niet 
konden beheersen bij gebrek aan mankracht, besteedden ze uit aan ‘zekere 
hongerige stamhoofden’,632 onbelangrijke koningen die ze tot bondgenoten 
van Rome maakten. Volgens Calvijn was de imperiale tactiek van Rome dat 
ze ‘speelden met de rijken door deze weg te geven en weer af te pakken, om 
zo de provincies rustig te houden’.633 Alles wat ze zogenaamd royaal aan hun 
bondgenoten hadden gegeven, hielden ze tegelijk toch onder hun eigen voet. 
Calvijn geeft blijk van zijn afschuw van het Romeinse rijk door het regelmatig 
een ‘ongewoon en gruwelijk monster’634 te noemen, waarvan geen gelijke te 
vinden is in de hele wereld. Wie op de afkomst van de Romeinen let, die kan 
er alleen maar verwonderd over zijn dat ze in de wereld tot zulk een grote 
macht gerezen zijn. Historisch gezien, maar ook in de wijze waarop Calvijn 
zijn visie geeft op het karakter van de koninkrijken van de wereld, valt Rome 
dus uit de toon bij de vorige beschreven imperia. Er klinkt regelmatig een 
toon van morele verontwaardiging in de schildering van dit wereldrijk. Het is 
een rijk waarvan het karakter van de regering ook niet echt duidelijk is. Er is 
niet zozeer sprake van een monarchie. Officieel was het een ‘volksregering’635 
waarbij er geen sprake was van één koning die alle macht had. Meerdere 
‘hoofden’ hadden de leiding. Hij merkt dit op naar aanleiding van het beeld 
van de ‘tien hoornen’, waarvan de joodse uitleggers ‘dromen’ dat het wijst op 
tien koningen. Calvijn grijpt iedere kans om te onderstrepen dat de joodse 
exegeten niet echt iets afweten van de werkelijke geschiedenis. Wellicht is de 
wijze waarop hij zijn historische kennis uitgebreid etaleert aan de hand van 
de door hem uitvoerig benutte bronnen ook een manier om aan te geven dat 
zijn uitleg met het oog op het rijk van Christus de enige juiste en betrouwbare 
is, in vergelijking met die van anderen, die de komst van het rijk van Christus 
in de wereldgeschiedenis op een andere wijze (apocalyptici) of op een andere 
tijd (joodse exegeten) hebben willen duiden. 
 Overigens had het ‘monsterlijke’ van dit rijk ook te maken met de 
onduidelijkheid aangaande het gezag in dit rijk. Het was geen republiek 

631 ‘metaphora notatu digna est’ (CO XL, 47).
632 ‘regulos quosdam famelicos’ (CO XL, 48).
633 CO XL, 48.
634 Hij noemt het ‘horribile prodigium’ en ‘monstrum insolitum’ (CO XLI, 48).
635 ‘populare imperium’ (CO XLI, 48).
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en ook geen monarchie, maar een rijk van ‘verwarring’.636 Het volk trok 
regelmatig de macht naar zich toe, maar de senaat hield het volk op zijn beurt 
ook weer in bedwang. Dit hybride karakter maakte ook dat het rijk op een 
monster leek. De zaken waren nooit goed en duidelijk geregeld. Dat kwam 
omdat het centrale gezag van een koning ontbrak en het een mengelmoes 
was van patriciërs en plebejers.
 Wat het aantal van de tien hoornen betreft, daarbij gaat het niet om een 
exact getal, meent Calvijn. De betekenis is eenvoudig dat het Romeinse rijk 
uit vele provincies bestond, die geleid werden door pretoren en consuls, die 
in hun gebied min of meer als ‘koningen’ regeerden. 
 Voordat Calvijn in zijn uitleg van de profetie van het Romeinse rijk 
verdergaat, vestigt hij de aandacht op het gegeven dat Daniël met bijzondere 
belangstelling waarnam wat er verder met het vierde dier gebeurde. Dat zou hij 
niet zo gedaan hebben als God hem niet door een ‘verborgen aansporing’637 
daartoe had gedrongen. Calvijn zegt dan vervolgens dat we deze profetie niet 
lezen vanuit onze eigen belangstelling, maar vanuit de vraag wat de Geest met 
dit gezicht zeggen wil. Kennelijk is deze tussenopmerking nodig als inleiding 
op het vervolg, waarin hij zijn duiding geeft van de ‘kleine hoorn’, en waarbij 
hij zich bewust is dat hij zich hierbij moet verantwoorden ten aanzien van de 
gangbare en vertrouwde exegese, waarvan hij nadrukkelijk zal afwijken.
 De kleine hoorn, die tussen de tien hoornen van het vierde beest opkomt, 
is door ‘sommigen’ betrokken op de paus en door anderen op de Turken. 
Daarbij werd de hoorn ook gezien als de aankondiging van de antichrist. Het 
is overigens opmerkelijk dat Calvijn die naam ook hier niet noemt. Het gaat 
in deze profetie immers niet om de hele gang van het rijk van Christus, maar 
alleen om de periode tot aan zijn eerste komst. Het is een ‘dwaling’638 om 
de ‘eeuwige toestand’ van de kerk tot aan het einde van de wereld in deze 
profetie te willen zien. Opnieuw vinden we hier het adagium van de uitleg 
van Daniël, dat de profeet niet boven de ‘beloofde verlossing’ is uitgegaan, 
maar dat hij de gelovigen in tijden van strijd moed heeft willen geven tot aan 
het moment dat in de wereldgeschiedenis het rijk van Christus ten tonele 
zou verschijnen. 
 Wat is dan die kleine hoorn? Volgens Calvijn is het ‘ongetwijfeld’ een 
profetie geweest van de komst van Julius Caesar en de andere caesars die hem 
zouden opvolgen. Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius en Nero worden 
genoemd. Daarmee onderstreept Calvijn dat hij bij de ‘aanvang van het rijk 

636 ‘confusio’ (CO XLI, 73).
637 ‘arcano instinctu’ (CO XLI, 49).
638 ‘error’ (CO XLI, 50).
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van Christus’639 niet alleen dacht aan de geboorte van Christus, maar ook aan 
de historische betekenis van de prediking van het evangelie, die plaatsvond 
in de geschiedenis van de confrontatie met het Romeinse rijk. Vandaar dat 
hij bij de namen van de keizers die hij noemt vooral diegenen vermeldt die 
bekendstaan vanwege hun vervolging van de kerk. 
 Het is geen wonder dat Julius Caesar en zijn opvolgers zijn aangeduid met 
het beeld van een ‘kleine’ hoorn. Hun luister en grootheid waren niet groot 
genoeg om de macht van de senaat te overvleugelen. Het feit dat Calvijn koste 
wat kost wil vasthouden aan de overtuiging dat deze profetie niet verder reikt 
dan tot aan de eerste komst van Christus en de verkondiging van het evangelie, 
brengt hem ertoe om ook de overige elementen in te passen in de Romeinse 
geschiedenis.640 Hij weet dat er uitleggers zijn die de ‘drie hoornen’, waarvan 
sprake is, en die afgebroken worden door de ene hoorn, betrekken op de 
verdeling van het Romeinse rijk, zo’n drie- tot vijfhonderd jaar na de dood 
van Christus. Inderdaad, toen ging het Romeinse rijk ten onder, het werd 
langzamerhand verbrokkeld tot het een ‘verminkt lichaam’ was. Maar deze 
profetie kan niet op deze periode slaan, gezien het uitgangspunt van Calvijns 
exegese. Daarom doet hij zijn best om het alles in te passen in zijn relaas van 
de geschiedenis van de caesaren. Die versterkten hun positie op den duur 
zodanig dat er min of meer sprake was van een alleenheerschappij. Dit ging 
ten koste van de macht van de senaat, die op een gegeven moment ophield 
om nog proconsuls aan te stellen. Op een bepaald moment geeft Calvijn 
een interessante opmerking over zijn eigen exegese, die enigszins defensief 
overkomt: ‘In deze uitleg is niets gedwongen.’641 De indruk bestaat dat hij dit 
doet, omdat hij beseft dat het tegendeel het geval lijkt te zijn. ‘Qui s’excuse, 
s’accuse.’ Wellicht heeft hij zelf ook enigszins gevoeld hoeveel moeite het 
kost om de profetie uit te leggen in het schema van de verleden geschiedenis, 

639 ‘exordia regni Christi’ (CO XLI, 50).
640 Irena Backus meent dat er sprake is van ‘political implications’ in Calvijns exegese van de kleine 

hoorn. Ze noemt zijn interpretatie zelfs ‘very favourable’ ten aanzien van Caesar en zijn opvolgers. 
Ze meent daarin een waardering te vinden van het Romeinse regeringssysteem, dat gunstig af zou 
steken bij het geweld en de wreedheid van de vorige drie rijken. Ze suggereert zelfs dat Calvijn het 
Romeinse systeem mogelijk als een model voor Genève heeft gezien. Er zou sprake zijn van ‘very 
serious political implications’ van Calvijns exegese. Wie echter alle uitspraken over het vierde rijk, 
die Calvijn in zijn verklaring geeft, de revue laat passeren, kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat Calvijns beoordeling over het Romeinse rijk op geen enkele manier positief is. Het feit dat 
hij zoveel aandacht besteedt aan de beschrijving van het politieke systeem van het Romeinse rijk 
heeft meer te maken met zijn bedoeling om duidelijk te maken dat het vierde rijk van Daniël 
geheel en al vervuld is in de eerste eeuw, dan dat hij er een politieke raad in zou willen doorgeven 
voor de regeerders van Genève in zijn dagen (Irena Backus, ‘The Beast’, 70-74).

641 ‘In hac expositione nihil est coactum’ (CO XLI, 52).
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waarin de feiten verifieerbaar waren vanuit de beschikbare bronnen, in plaats 
van voor een toekomstige tijd, waarbij de ongewisheid de exegese wat meer 
vrijheid bood.
 Het is opvallend hoe uitgebreid Calvijn in zijn uitleg ruimte geeft aan 
de details van de Romeinse geschiedenis, die hij voorspeld ziet in Daniël. 
Hij doet dat veel meer dan bij de vorige drie rijken. Welhaast zeker heeft 
het te maken met de beschikbare bronnen voor de geschiedenis van Rome 
die hij kon raadplegen.642 Maar hij heeft de uitvoerigheid mogelijk ook als 
een middel gezien om zijn gehoor te overtuigen van de betrouwbaarheid van 
zijn exegese, die hier een uniek karakter draagt. Het kostte kennelijk moeite 
om duidelijk te maken dat ‘de kleine hoorn’ geen aankondiging van koning 
Antiochus was, noch van de antichrist. Ook het gegeven van de vervolgingen 
die deze gestalte zal ontketenen tegen de kerk heeft te maken met de Romeinse 
keizers, die de christenen immers op een wrede manier hebben aangepakt. 
‘Het is nooit zo erg geweest als toen de caesars op het toneel waren verschenen 
en Christus aan de wereld was geopenbaard.’ Calvijn zegt dat de duivel deze 
macht heeft gebruikt, toen hij de ruimte kreeg van God om de lijdzaamheid 
van de zijnen op de proef te stellen.643

 Dat de profetie van Daniël alleen te maken kan hebben met de werkelijke 
geschiedenis tot aan de komst van Christus, brengt Calvijn ertoe om ook 
het gedeelte van Daniël 11:36 e.v., dat door andere uitleggers voornamelijk 
wordt gezien als een aankondiging van de antichrist van de eindtijd, ook tot 
in details in te passen in de geschiedenis van het rijk van Rome. Na Antiochus 
Epiphanes gaat het verder over de ‘monarchie’ van Rome. Vanaf dit punt 
moeten we in Daniël 11 bij ‘koning’ niet langer denken aan één persoon, maar 
wordt het hele rijk aangeduid. Als de engel zegt dat ‘de koning zal handelen’ 
moeten we niet langer denken aan Antiochus. Immers, zal men ooit in de 
geschiedenis een koning vinden die zich tegen alle goden verzet heeft? En 
dat moet ook iemand zijn die de kerk vernietigd heeft, zijn paleis tussen 
twee zeeën heeft geplaatst en het hele oosten heeft overweldigd. Alleen de 
Romeinen deden dit. Alles wat hier gezegd wordt, kan alleen maar slaan op 

642 Alexandre Ganoczy veronderstelt dat de aanwezigheid van vele Griekse en Latijnse bronnen van 
de antieke geschiedenis getuigen van een bijzondere belangstelling die Calvijn en Beza hebben 
gehad voor de historie. Wat de Romeinse geschiedenis betreft waren er de Historiae van Polybius, 
en andere bekende bronnen (Alexandre Ganoczy, La Bibliothèque, 120,121).

643 ‘... hoc comparative dici, quia nunquam ita duriter et ex professo gestum fuit bellum contra 
ecclesiam, sicuti postquam exorti sunt Caesares, et Christus etiam mundo fuit patefactus. 
Diabolus enim tunc magis insaniit, et Deus etiam laxavit ei habenas ad probandam suorum 
patientiam’ (CO XLI, 71).
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het Romeinse rijk, meent Calvijn.644 We mogen immers de tijd die er lag tussen 
de Maccabeeën en de verschijning van Christus niet overslaan.645 Volgens het 
historische schema van de vier rijken bij Daniël wil Calvijn dus ook in Daniël 
11 het vierde rijk terugvinden. Stel dat de periode tussen Antiochus en de 
komst van Christus zou ontbreken, dan zou het erop geleken hebben dat 
God zich niet meer bekommerde om zijn dienstknechten. De profetie zou 
dan zelfs ‘afgekapt of verminkt’646 zijn. Er kan dus niets overgeslagen zijn. En 
daarom moeten we in de gaten houden dat de engel het hier niet meer heeft 
over Antiochus, en dat hij ook niet ‘overspringt’647 op de antichrist, maar 
eenvoudigweg over de Romeinen gaat spreken. 
 Omdat de Romeinen het Syrische rijk hebben onderworpen, kregen ze 
ook te maken met het ‘uitverkoren volk Gods’. Volgens Calvijn aasde de 
Romeinse consul Crassus op de ‘rijkdom der Joden’. Vanaf zijn inval in het 
oosten kregen de Joden het steeds moeilijker. Aanvankelijk hadden ze een 
verdrag met de Romeinen gesloten. Maar de Romeinen, die hoogst vriendelijk 
een verbond met hen hadden gesloten, hebben de ‘arme Joden later te gronde 
gericht’. Zo gingen de Romeinen immers overal te werk, volgens Calvijn. 
 Voor zover we kunnen zien, wijkt de uitleg van Calvijn hier opmerkelijk 
af van die van de anderen die hij gekend en benut heeft vanuit de traditie van 
de kerk en van zijn tijdgenoten, die de ‘bovenhistorische’ en eschatologische 
dimensie van Daniël 11:36 e.v. hebben benadrukt. Maar voor Calvijn mocht 
het koste wat kost niet over de antichrist gaan, vandaar dat hij alles wat er 
verder wordt gezegd, inpast in zijn karakterisering van het Romeinse rijk. 
 In Daniël 11:36 wordt gezegd dat de ‘koning’ zich boven God verhefen 
zal. Dat past goed bij de Romeinen, meent Calvijn, want zij overtrefen alle 
heidense volken in goddeloosheid. Sinds ze meer begonnen te weten van de 
joodse godsdienst begonnen ze ook hun lastertaal tegen de God der goden 
uit te braken. Er zijn voorbeelden te over om dit te illustreren, zegt Calvijn, 
maar dat is niet nodig. De enige die Calvijn in dit verband noemt, is Cicero 
in zijn rede ter verdediging van Flaccus. Deze ‘vuile praatjesmaker’648 – zo 
noemt hij de Romeinse schrijver met een toon van hevige verontwaardiging 
– heeft met de God der goden gespot door te zeggen dat God, die zich door 

644 CO XLI, 266.
645 ‘Non oportuit igitur tempus illud omitti, quod erat intermedium inter Machabaeos et Christi 

manifestationem. Nunc conspicua est ratio cur angelus postquam de Antiocho disseruit ad 
Romanos transsiliat’ (CO XLI, 266).

646 ‘trunca vel mutila’ (CO XLI, 269).
647 ‘transsilire’ (CO XLI, 269).
648 ‘impurus rabula’ (CO XLI, 268).
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zijn wet aan zijn uitverkoren volk geopenbaard heeft, niet waard is om in 
één adem genoemd te worden met Venus of Bacchus en dergelijke goden. 
Daarnaast merkt Calvijn op dat Cicero in het feit dat de Joden zo vaak door 
veel rampen getrofen werden een bewijs zag dat hun godsdienst verachtelijk 
was. De verdrukking van het volk Gods – voor Calvijn vaak een teken van 
waarachtigheid – is voor diegenen die de ware God verachten kennelijk een 
bewijs van het tegendeel. Calvijn meent hiermee echter duidelijk te hebben 
bewezen dat het aan het slot van Daniël 11 over de Romeinen gaat. 
 Bij vers 37, waar gesproken wordt over de verachting van de liefde der 
vrouwen, maakt Calvijn duidelijk dat deze profetie onmogelijk kan slaan op 
Antiochus, van wie zo’n eigenschap niet bekend is. Het lijkt wat meer voor de 
hand te liggen om hier aan de paus of aan Mohammed te denken. Mohammed 
heeft de huwelijkstrouw en de liefde, die echtgenoten aan elkaar verbindt, 
bedorven door de mannen de polygamie toe te staan. Calvijn vindt dat iets 
van ‘beesten’. Mohammed gaf dus geen acht op de liefde der vrouwen. En 
ook zou men kunnen denken aan de paus, die door zijn celibaat het eerbare 
huwelijk ‘onder de voeten heeft vertrapt’. Van beiden, Mohammed en de 
paus, zou immers ook de verder genoemde karakteristiek kunnen gelden, dat 
ze een nieuwe godsdienst in het leven hebben geroepen. Maar toch houdt 
Calvijn tegen deze mogelijk plausibeler verklaring consequent vast aan zijn 
interpretatie van de Romeinen. We vinden de dingen die de engel noemt in 
Rome duidelijk terug, is zijn conclusie. 
 Calvijn had maar weinig op met de godsdienst van de Romeinen. Dat 
er staat dat zij geen acht sloegen op de goden der vaderen, past uitstekend 
bij hun mentaliteit. Er was slechts een ‘schijn van vroomheid’649. De kritiek 
die Calvijn heeft is dat ze, in onderscheid met andere heidense volkeren, in 
hun goden eigenlijk alleen hun eigen macht aanbaden. Ze hebben hun eigen 
goden uitgedacht, omdat ze beneveld waren door arrogantie. En dat is volgens 
Calvijn precies wat de engel hier tegen Daniël zegt. Hij beroept zich hiervoor 
opnieuw op een Romeinse bron, als hij verwijst naar Plutarchus. Wellicht is 
deze verwijzing door hem nodig geacht om zijn mogelijk te originele uitleg wat 
meer gezag te geven. Voor de Romeinen bestond er buiten henzelf eigenlijk 
geen enkele god. Bij de Grieken was dat nog wel anders. Die hadden zoveel 
respect voor de goden der vaderen, dat ze niets wilden veranderen op gods-
dienstig gebied. Maar de Romeinen hadden er geen moeite mee op alle gods-
diensten af te geven, omdat ze eigenlijk het ‘atheïsme’650 hebben ingevoerd. 

649 ‘aliqua pietatis simulatio’ (CO XLI, 272).
650 ‘atheismon’ (CO XLI, 274).
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 Ook het kenmerk van de verachting van de liefde der vrouwen vinden we 
terug in Rome. Het geeft ‘bij wijze van synecdoche’651 een aanduiding van de 
‘barbaarsheid’ van hun zeden. De ‘liefde der vrouwen’ wordt door de Schrift 
opgevat als enig in zijn soort. Het gaat om de diepe genegenheid waardoor 
man en vrouw aan elkaar verbonden zijn. Zolang er nog een ‘druppel 
menselijkheid’ over is, blijven mensen verbonden. Hier brengt Calvijn ineens 
verrassend David en Jonathan ter sprake. Hun liefde was zelfs ‘meer dan die 
der vrouwen’. Dat duidt – zegt Calvijn uitdrukkelijk – zeker niet op de grote 
zonde van een schandelijke liefdesrelatie. Hun liefde was zonder enige twijfel 
geheel ‘kuis’. Mogelijk brengt Calvijn dit paar nadrukkelijk ter sprake, omdat 
hij deze profetie uitlegt als een verwijzing naar de zedeloze situatie van de 
Romeinse samenleving, waarin homoseksuele relaties openlijk geaccepteerd 
werden. Hij noemt dat aspect echter verder niet. Voor hem is vooral de 
liefdeloosheid in het huwelijk een kenmerk van de algehele onmenselijkheid 
van Rome. In Rome achtte hij geen vroomheid en menselijkheid meer 
aanwezig. De hoogmoed heeft dit volk verblind. Er was sprake van een 
‘pervers vertrouwen’652. De ware nederigheid, die het begin is van oprechte 
vroomheid, ontbrak. ‘Hun goden kwamen voort uit hun eigen hersenen. 
Alleen wat naar hun eigen zin was, hielden ze voor goddelijk.’653 De hele 
godsdienst van Rome was dus ten diepste een zaak van willekeur. Calvijn 
geeft hiervan nog enkele uitgebreide voorbeelden uit de literatuur over de 
geschiedenis van Rome. 
 Ook vers 40-45 van Daniël 11 moet in de visie van Calvijn wel een weergave 
zijn van de opkomst van het Romeinse rijk in het gebied van en rondom 
het land van Gods uitverkoren volk. De invulling van die uitleg blijkt echter 
nog niet zo eenvoudig. Calvijn geeft toe dat Egypte nooit op eigen houtje 
oorlog is gaan voeren met Rome, al lijkt vers 40 dat wel te suggereren. Calvijn 
stelt als oplossing voor dat het hier gaat om een gezamenlijk optreden van 
Syrië en Egypte tegen de suprematie van Rome. Daarbij herhaalt hij weer 
zijn opvatting dat de engel in de openbaring aan Daniël lang niet alles van de 
wereldgeschiedenis heeft willen vertellen, maar alleen dat wat te maken had 
met het ‘heilige land’. De geschiedenis wordt alleen maar verteld voor zover 
Gods uitverkoren volk erdoor bemoedigd moest worden om te volharden in 

651 Deze stijlfiguur, waarin het geheel voor een deel of een deel voor het geheel wordt genomen, 
wordt door Calvijn veelvuldig gebruikt. Tientallen keren, vooral in zijn oude geschriften, noemt 
hij de synecdoche. 

652 ‘perversa fiducia’ (CO XLI, 274).
653 ‘Sic ergo in ipsorum cerebris creati sunt dii, et non putarunt quidquam esse divinum, nisi quod 

ipsis placuisset’ (CO XLI, 274).
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de verwachting van de messias.654 Maar tegelijk zoekt Calvijn in de details van 
de geschiedenis telkens ook weer de bevestiging dat dit gedeelte een profetie 
is van de komst van het Romeinse rijk. Er is in zijn uitleg niets ‘geforceerds’, zo 
probeert hij zelf herhaaldelijk met gegevens aan te tonen. Hij worstelt vooral 
met het feit dat de Romeinen volgens deze profetie met meer tegenslagen te 
maken kregen dan aantoonbaar is in de geschiedenis. 
 Het is interessant om te zien hoe Calvijn vers 45 heeft geïnterpreteerd 
in het licht van zijn Romeinse duiding. Volgens hem gaat het hier over de 
periode dat Rome in rust zal regeren over heel Klein-Azië. Het gebied ‘tussen 
de zeeën’ reikt volgens hem tot aan de Perzische Golf en is niet alleen dat 
tussen de Middellandse en Dode zee, zoals veel verklaarders menen. Het 
gaat hier over het hele ‘rijk van Rome in rust’655. Dat er sprake is van ‘tenten’ 
duidt erop dat de consuls van Rome ‘zwervelingen’656 waren, die niet één 
vaste regeringszetel kenden. Vindingrijkheid kan Calvijn in zijn exegese niet 
worden ontzegd. 
 Het laatste wat over het Romeinse rijk in hoofdstuk 11 geprofeteerd 
wordt, is het roemloze einde dat dit wereldrijk te wachten staat. Daarbij is 
het wel een probleem in het historische schema dat daarvan zeker nog geen 
sprake is bij de komst van Christus. Integendeel, onder Augustus kwam het 
Romeinse rijk alleen nog maar tot grotere bloei. Jeruzalem werd later onder 
Titus verwoest. Daarna is het rijk van Rome echter steeds meer afgebrokkeld. 
Er is volgens Calvijn geen monarchie met meer schande overladen dan die 
van Rome. Hij denkt dan aan een periode van zo’n honderd jaar later. God 
liet zijn grimmigheid over Rome neerdalen om het tot een schouwspel 
te maken voor de hele wereld. Het is niet duidelijk aan welke historische 
ontwikkelingen van verval Calvijn precies refereert. In ieder geval denkt 
hij vooral aan de ‘bekendmaking van het evangelie’657, een periode die een 
eeuw na de geboorte van Christus moet worden gezien. Calvijn maakt niet 
duidelijk aan welke concrete ontwikkeling hij hierbij denkt in het kader van 
de geschiedenis van de kerk binnen de context van het rijk van Rome. In 
ieder geval is het duidelijk dat de engel zijn profetie tot dit tijdsgewricht 
heeft laten volgen.658 

654 ‘Haec ratio est cur angelus vaticinetur de romano imperio, quoniam non missus fuerat ut Danieli 
exponeret historiam totius mundi, sed ut fideles retineret in fide, quum persuasi essent in 
gravissimis perturbationibus tamen se manere sub patrocinio et tutela Dei’ (CO XLI, 281).

655 ‘tranquillum imperium romanis’ (CO XLI, 285).
656 ‘peregrineri’.
657 ‘evangelii promulgationem’ (CO XLI, 285).
658 ‘usque articulum temporis’ (CO XLI, 285).
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V.4 De verhouding tot de joodse exegese

Calvijn was bekend met de joodse uitleg van het boek Daniël, zoals hij die 
kende vanuit de Rabbijnenbijbel en de Postilla van Nicolaas van Lyra.659 Het 
is de vraag in hoeverre er werkelijke ontmoetingen hebben plaatsgevonden 
met joden en of het debat over de verschillen tussen joodse en christelijke 
exegese daarin een rol heeft gespeeld. In zijn voorlezingen over Daniël 
vinden we een opmerking waarin Calvijn lijkt te suggereren dat er een aantal 
echte gesprekken met joden heeft plaatsgevonden. Dit is de enige keer dat 
we zoiets in zijn geschriften aantrefen. Hij zegt letterlijk: ‘Ik heb vaak 
gesproken met veel joden, maar ik heb nog nooit een druppel vroomheid 
gezien, nog nooit een kruimeltje waarheid of oprecht karakter. Ik heb zelfs 
nog nooit gemerkt dat er ook maar enig gezond verstand in een Jood te 
vinden is.’660 Achim Detmers laat zien dat, gezien het feit dat de joden uit 
het Frankrijk van Calvijns dagen en ook uit Genève verbannen waren, het 
niet aannemelijk is om hierbij aan werkelijke frequente ontmoetingen met 
joden te denken.661 Calvijn bedoelt hier waarschijnlijk dat hij de confrontatie 

659 De volgende studies zijn van belang voor Calvijns verhouding tot de joodse exegese: Wolfgang 
Bunte, Rabbinische Traditionen bei Nikolaus von Lyra. Ein Beitrag zur Schriftauslegung 
des Spätmittelalters (Frankfurt am Main 1994) geeft weer welke vroege joodse bronnen en 
middeleeuwse rabbijnen door Lyra zijn gebruikt, en wie op hun beurt Lyra bij hun exegese hebben 
benut. Luther en Melanchthon worden wel genoemd, maar Calvijn niet. Bunte laat zien bij welke 
teksten uit Daniël Lyra discussie voert met zijn rabbijnse bronnen. Vooral bij Daniël 9:21-23 laat 
Lyra zien hoezeer de interpretatie van het messiaanse karakter van Daniëls profetie in het geding 
is. Mark Zier, ‘Nicholas of Lyra on the Book of Daniel’, in: Nicholas of Lyra, The senses of Scripture 
(Leiden/Boston/Köln 2000) 173-193, laat zien dat Lyra zijn historische duiding van de profetie 
van Daniël heeft ontwikkeld in de polemiek met de joodse exegese ten aanzien van het messiaanse 
karakter van de profetie. 

660 ‘Ego saepe loquutus sum cum multis Iudaeis: nunquam vidi guttam pietatis, nunquam micam 
veritatis vel ingenuae naturae, imo nihil communis sensus in ullo Iudaeo unquam deprehendi’ 
(CO XL, 605).

661 Achim Detmers, ‘Calvin, the Jews, and Judaism’, in: Jews, Judaism, and the Reformation in 
Sixteenth-Century, Dean Philipp Beel and Stephen G. Burnett (Boston/Leiden 2006) 196-
217. Detmers laat zien dat de enige periode waarin er sprake kan zijn geweest van werkelijke 
ontmoetingen met joden die van het verblijf in Straatsburg kan zijn geweest. Gedurende de 
Straatsburgse jaren is Calvijn ook betrokken geweest bij de godsdienstgesprekken in Duitsland, 
waarbij er ook contacten waren met joden. Het is goed mogelijk dat Calvijn daar in debat is 
gegaan met joden, maar de historische bewijzen daarvoor ontbreken. Zie verder over Calvijn en 
de joden: A.J. Visser, Calvijn en de Joden (’s Gravenhage 1963); Achim Detmers, Reformation 
und Judentum. Israel-Lehren und Einstellungen zum Judentum von Luther bis zum frühen 
Calvin (Stuttgart/Ber lin/Köln 2001); Horst Krüger, Erben des Evangeliums Calvin und die 
Juden (Kampen 1985); Jack Hughes Robinson, John Calvin and the Jews (New York 1992); J. 
Marius J. Lange van Ravenswaay, ‘Die Juden in Calvins Predigten’, in: Achim Detmers/J. Ma rius 
J. Lange van Ravenswaay (Hgg.) Bundeseinheit und Gottes volk. Reformierter Protestantismus und 
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met de joodse uitleg is aangegaan, in schriftelijke zin. Hij heeft veel joodse 
bronnen gelezen. Mogelijk is het gebruik van het werkwoord in dit citaat een 
bevestiging van deze veronderstelling. In wat hij gelezen heeft, heeft hij ‘geen 
druppel vroomheid’ gezien. 
 Het blijkt dat Calvijn een onderscheid maakt bij het exegetische materiaal 
dat hem van de rabbijnen onder ogen kwam. Daarbij kan hij een zekere 
waardering opbrengen voor de grammaticale kennis van de rabbijnen, terwijl 
hij de inhoud van hun uitleg alleen maar kan afwijzen. Ook waar het niet 
direct gaat over het kardinale geschilpunt van de messiaanse profetieën, 
wijst hij de joodse exegese in krachtige bewoordingen af. Hij noemt die 
herhaaldelijk ‘frivool’ en ‘onwetend’. In de uitleg van Daniël 4:16 merkt hij op 
dat sommige rabbi’s dachten dat Babel gesitueerd was in het midden van de 
aarde, op dezelfde parallel als Jeruzalem. Hij doet deze opvatting als ‘onnozel’ 
af. Hij moet trouwens niet veel hebben van de opvatting dat Jeruzalem 
het centrum van de wereld is, een gedachte die hij ook bij Hieronymus en 
Origenes vond. Hij stelt er de spot van een cynicus tegenover, die met zijn 
stok tussen zijn voeten wees en zei: ‘Hier is het centrum van de aarde.’ Calvijns 
conclusie is dan ook dat ‘niets meer onnozel is dan de joden als ze boven hun 
grammatica uitgaan: want de Heere heeft hen zo verblind en heeft hen zo 
aan hun verworpen uitleg [sensum] overgegeven, dat Hij wilde dat ze spiegels 
zouden zijn van gruwelijke blindheid en onnatuurlijke stompzinnigheid’.662

 Bij de uitleg van het ‘teken aan de wand’ dat tijdens Belsazars feestmaaltijd 
verscheen (Dan. 5:8,9) hekelt Calvijn opnieuw de exegese van de rabbijnen. 
Omdat het ‘absurd’ leek dat de woorden niet te lezen waren, doen ze hun 
best om een oplossing te vinden door wijzigingen te veronderstellen wat de 
letters van de tekst betreft.663 Hun pogingen kunnen Calvijn echter totaal 

Judentum im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts (Emden 2002) 59-69; Salo W. Baron, ‘John 
Calvin and the Jews’, in: Harry Austryn Wolfson jubilee volume: on the occasion of his seventy-fifth 
birthday, ed. Harry Austryn Wolfson ( Jerusalem 1965) 141-163.

662 ‘Quod autem per medium terrae quidam ex Rabbinis vult notari Babylonem, quod fuerit sub 
eadem linea, vel paralello, suo quo sita erat Hierosolyma, nimis est insipidum. Et qui dicunt 
Hierosolymam esse meditullium terrae, pueriliter labuntur: quemadmodum tamen Hieronymus, 
et Origenes, et alii ex veteribus tenent hoc quasi certum principium, quod medium terrae sit 
Hierosolyma. Putant enim sitam esse in medio mundi, sed digni sunt Cynici ludibrio, qui quum 
esset rogatus ut medium terrae indicaret, tetigit baculo suo terram, quae erat sub pedibus: deinde 
quum alter contra obiiceret, non esse umbilicum terrae, Tu metire, inquit, terram. Sed quod ad 
Hierosolymam spectat, certum est nihil posse deprehendi quale illi fingunt. Iam ille superbus 
Barbinel voluit etiam videri philosophus: sed nihil magis est insipidum Iudaeis, quoties ex 
grammatica sua egressi sunt: et Dominus ita eos excaecavit, et in reprobum sensum tradidit, ut 
voluerit esse specula horrendae caecitatis, et prodigiosi stuporis’ (CO XL, 658).

663 ‘Alii putant transpositas fuisse literas: alii autem divinant literas fuisse mutatas, ut aequipollerent 
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niet onder de indruk brengen en zijn voor hem een aanleiding om nog 
weer eens een algemeen waardeoordeel over de joodse exegese te geven. Hij 
zegt dat de joden ‘dapper zijn in hun vermoedens zo dikwijls als zich geen 
zekere betekenis aandient’.664 Calvijn gaat nog even verder door de onmacht 
van de Chaldeeën om het schrift op de muur te lezen te vergelijken met de 
‘stompzinnigheid van de joden’. Met een verwijzing naar de profetie van 
Jesaja 29:10-12 ziet hij in hen het oordeel vervuld van de verblinding voor 
wat God geschreven heeft. ‘Wij weten dat God deze dreiging aan de joden 
in hen vervuld heeft, en het wordt nog steeds vervuld tot de huidige dag 
omdat er een sluier voor hun ogen geworpen is, zoals Paulus (2 Kor. 3:14) 
zegt, zodat zij blind zijn in het helderste licht.’665 
 Calvijn heeft wat de methode betreft vooral een afkeer van het speculatieve 
karakter van de rabbijnse exegese. De joodse uitleggers weten meer dan wat 
er staat, en dat staat Calvijn tegen. Als in Daniël 5:30,31 wordt verteld dat 
koning Belsazar gedood wordt, geven de rabbijnen als uitleg dat hij vermoord 
werd omdat een van de wachters gehoord had wat de woorden van de 
profeet waren en vervolgens het hemelse oordeel ten uitvoer wilde brengen. 
‘Alsof Gods oordeel af zou hangen van de wil van een heidense man!’ roept 
Calvijn verontwaardigd uit. Laten we deze ‘kinderachtige verzinsels’ maar 
gauw vergeten en ons houden aan ‘de waarheid van de geschiedenis’. Want 
dit is volgens Calvijn opnieuw een voorbeeld van hoe de rabbijnen hun 
schaamteloosheid en onwetendheid verraden als ze ‘op de hun gebruikelijke 
manier dapper kletsen over dingen die ze niet kennen’.666

 Calvijn verwijt de joodse exegeten niet zomaar een onschuldige 
onwetendheid. Met opzet willen ze verdraaien wat de Schrift helder en 
duidelijk over de komst van Christus zegt. Het is niet dat Calvijn vindt 
dat ze een gebrek aan kennis van de geschiedenissen hebben. Het zijn geen 
‘middelmatig ontwikkelde mensen’. Maar het zijn bewust ‘domme’ (bruti) 
mensen, die niet beter willen weten omdat ze niet ronduit onderscheiden 

inter se: alii autem existimant mutatos fuisse characteres’ (CO XL, 704).
664 ‘Sed alibi diximus Iudaeos audaces esse in suis divinationibus, quoties non occurrit illis certa ratio’ 

(CO XL, 704).
665 ‘Quod ergo Deus minatus est Iudaeis, et scimus fuisse in illis completum, et hodie adhuc compleri, 

quia velum est obiectum eorum oculis, quemadmodum dicit Paulus (2. Cor. 3, 14), ut caecutiant 
in clarissima luce’ (CO XL, 704).

666 ‘Et hoc loco produnt Rabbini suam impudentiam cum inscitia, sicuti suo more de rebus incognitis 
audacter garriunt. Dicunt enim iugulatum fuisse regem, quia unus ex custodibus audierat vocem 
prophetae, et voluit exsequi iudicium illud coeleste: quasi scilicet sententia Dei penderet ab unius 
profani hominis arbitrio. Omissis ergo puerilibus illis nugis, tenenda est historiae veritas’ (CO 
XL, 721).
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wat de Schrift betekent.667 Ook als het om een uitleg gaat die niet zozeer 
te maken heeft met de kern van de betekenis van het rijk van de messias, is 
Calvijn soms erg direct en radicaal in zijn afwijzing van de joodse exegese van 
de profeet Daniël. Hij vermeldt dat de joden meenden dat koning Belsazar 
zijn feestmaal hield omdat hij een gedeeltelijke overwinning op de Perzen 
vierde. Met beroep op de historische autoriteit van Xenophon doet hij deze 
mening met een enkel woord af als volslagen ‘onzin’668. Calvijns kritiek op 
de rabbijnse exegese heeft meestal een weinig genuanceerde toon. Calvijn 
gaat doorgaans niet diep op hun argumenten in. De joden ‘raken hemel noch 
aarde’ met hun uitleg. Ze zijn ‘dom en stompzinnig’, het zijn mensen zonder 
enig verstand.669 

V.4.1 Messiaanse profetieën: wat is het vijfde rijk?
Het geding dat Calvijn met de joodse exegeten voert, heeft dus vooral te 
maken met het christologische verstaan van het Oude Testament en in het 
bijzonder van de profetieën aangaande de messias. De kwestie in de uitleg 
van de profetie van Daniël is hoe het ‘vijfde rijk’ moet worden gezien, dat zou 
aanbreken met de steen die zonder handen was afgehouwen en die het beeld 
van de vier voorafgaande rijken zou vermalen. 
 Het debat begint bij de uitleg van het beeld uit Daniël 2. De joden zijn 
het met ons eens, zegt Calvijn, dat het koninkrijk dat God oprichten zal en 
dat de vier wereldrijken zal vermalen, alleen maar verstaan kan worden van 
‘het eeuwige rijk van Christus’. Hij geeft daarbij een negatief getoonzette 
opmerking over de intentie van de joodse exegese, als hij zegt dat de joden 
maar al te gretig alles wat ze lezen betrekken op de ‘glorie van hun eigen volk’. 
Ze ‘misvormen’ de vele getuigenissen van de Schrift om maar ‘stompzinnig’ 
te kunnen blijven roemen in hun privileges.670 Het kardinale verschil met ons 

667 ‘Rabbini confundunt duas monarchias, quia volunt sub secunda comprehendi regnum 
Graecorum, quod vocant. Sed produnt crassissimam inscitiam, et simul improbitatem. Neque 
enim hallucinantur simplici ignorantia, sed quia consulto volunt evertere quod scriptura hic clare 
docet de adventu Christi: ideo nihil eos pudet. Ita confuse permiscent historias: deinde secure 
de rebus incognitis pronuntiant: incognitis, inquam, non quod possint homines mediocriter 
exercitatos in historiis fallere, sed ipsi ut sunt bruti homines nihil prorsus cernunt’ (CO XL, 
598).

668 ‘nugatorium’ (CO XL, 694).
669 ‘Quantum ad Iudaeos spectat, neque coelum neque terram attingunt. Sunt enim non tantum 

stulti ac stupidi, sed etiam phrenetici’ (CO XLI, 82).
670 ‘Iudaei nobiscum in hoc consentiunt, non posse aliter intelligi locum hunc quam de perpetuo 

Christi regno, et libenter etiam, atque adeo cupide trahunt in gloriam gentis suae quidquid 
passim legitur in scriptura: imo saepe depravant multa testimonia, ut possint stulte gloriari de 
suis privilegiis. Non igitur negant somnium fuisse blatum regi babylonio de regno Christi: sed in 
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is dat zij nog wachten op de komst van ‘hun Christus’ terwijl de christelijke 
exegese overtuigd is dat Christus gekomen is na het vierde rijk van Daniël 
2. Als de joodse exegeten wilden toegeven dat het vierde rijk dat van de 
Romeinen betekent, dan zouden ze er niet onderuit kunnen om het evangelie 
te erkennen, dat immers getuigt dat de Christus, ‘die beloofd was door de 
wet’, gekomen is. 
 Calvijn treft in de exegese van de rabbijnen de opvatting aan dat het ‘derde 
rijk’ bestaat uit een samensmelting van het Griekse en Romeinse rijk. Het 
vierde moet dan het rijk van de Turken zijn, die zij ‘Ismaëlieten’ noemen.671 
Calvijn vecht deze opvatting met historische argumenten aan. Het feit dat 
de Romeinen van de Grieken afkomstig zouden zijn, is geen argument. Wie 
zo redeneert, kan alle volken wel op een hoop gooien. Waar komen immers 
de Turken vandaan? Als men naar het begin van de wereld teruggaat, zijn wij 
allen één volk. Nee, deze constructie om in het historisch beeld de volken 
te vermengen, mist elke ‘reden en kleur’,672 meent Calvijn. Dat geldt ook 
van de opvatting waarbij het Turkse rijk met dat van de Romeinen wordt 
verbonden om zodoende een ‘vierde rijk’ te hebben, dat nog tot de huidige tijd 
voortduurt en zo vol te kunnen houden dat de Christus nog niet gekomen is.673

 
V.4.1.1 Abarbanel en Daniël 2:44,45
In de discussie met de joodse exegese over de messianiteit van de profetie van 
Daniël is er één naam die we in de uitleg regelmatig tegenkomen.674 Het is die 
van Isaäc ben Judah Abarbanel, door Calvijn in zijn voorlezingen ‘Barbinel’ 
genoemd.675 Calvijn kruist in de Daniëlcolleges regelmatig de degens met 

eo a nobis dissident, quod exspectant suum Christum: et ideo coguntur multis modis vaticinium 
hoc corrumpere’ (CO XL, 603).

671 ‘... quod scilicet quarta monarchia intelligi debeat de regno turcico, quod ipsi Ismaelitarum 
vocant’ (CO XL, 603).

672 ‘Mixtura igitur illa prorsus et ratione et colore etiam caret’ (CO XL, 603).
673 ‘Et Iudaei magna ex parte illuc inclinant: et coguntur hac necessitate, quoniam postea subiiciet 

Daniel, sibi visum fuisse thronum filii hominis. Quia hinc satis aperte colligitur, erectum 
fuisse regnum Christi, everso imperio romano, Iudaei tergiversantur, et quemadmodum iam 
dixi, coniungunt turcicam monarchiam romanae: quia non reperiunt Christum suum quem 
imaginantur’ (CO XLI, 46).

674 De professor in het Oude Testament in Genève, Antoine Chevalier, heeft Calvijn op de 
Daniëlcommentaar van deze joodse geleerde attent gemaakt. Calvijn verwijst enkele keren naar 
opmerkingen van zijn collega, waaruit kan worden opgemaakt dat hij bij zijn voorbereidingen 
van de voorlezingen gebruik heeft gemaakt van het advies van deze oudtestamenticus. Het is de 
vraag of hij de commentaar van Abarbanel zelf gelezen heeft; waarschijnlijker is dat hij kennis 
genomen heeft van diens argumenten via de weergave van Chevalier.

675 Abarbanel (geboren in Lissabon, 1437, en gestorven in Venetië, 1508) was een Joodse staatsman 
en geleerde, minister van financiën aan het hof van Portugal en Spanje. Door de verdrijving van 
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deze joodse exegeet, die wat kennis en methode betreft voor hem de meest 
geduchte tegenstander is. Hij noemt hem ‘scherpzinniger’ dan de andere 
uitleggers. 
 Bij de uitleg van Daniël 2:44,45 gaat Calvijn Abarbanels argumenten 
langs, waarom het vijfde rijk niet betrekking kan hebben op ‘onze Christus – 
dat is, Jezus de zoon van Maria’, om deze vervolgens een voor een te pareren 
met zijn eigen opvattingen. Het eerste bezwaar van Abarbanel is dat het 
vijfde rijk, evenals de vier voorafgaande rijken, een ‘aards rijk’676 moet zijn. 
Het zou niet met de voorlopers vergeleken kunnen worden als het niet van 
eenzelfde ‘natuur’ zou zijn. Calvijns reactie is: ‘Alsof de Schrift zelf niet overal 
Gods hemelse rijk vergelijkt met aardse koninkrijken. Het is echt niet nodig 
dat een vergelijking in alle onderdelen identiek is.’677 Het is een ‘waardeloos’ 
argument om te stellen dat Christus’ koninkrijk zichtbaar moest zijn, omdat 
het anders niet overeen zou komen met die andere rijken.
 Het tweede argument dat Calvijn bij Abarbanel bestrijdt, is dat als het 

de Joden van het Iberisch schiereiland, kwam hij in Napels terecht en ten slotte in Venetië. Hij 
was een voorbeeld van de invloed van de renaissance onder het jodendom. Zijn leven vertoont 
een zekere gelijkenis met dat van Calvijn. Ook hij moest een groot deel van zijn leven als balling 
buiten zijn geboorteland doorbrengen. Als voorname hoveling en raadsman van diverse koningen 
is er ook een overeenkomst te zien met het leven van Daniël. Een van zijn vele geschriften is een 
commentaar op de profetie van Daniël, in 1497 uitgegeven onder de titel Maýene hay-Yeshuáh 
(Bronnen van heil). Daarin geeft hij getuigenis van zijn messiasverwachting, die heel concreet is. 
Hij gelooft in de letterlijke vervulling in de toekomst van de bijbelse beloften van de terugkeer van 
de Joden naar het beloofde land. Hij verwacht die voor het jaar 1532 of 1533. Hij gelooft zelfs 
dat de messias al geboren is in 1491, een jaar voor de verdrijving van de Joden uit Spanje. Toch 
zegt Abarbanel ook dat de precieze datum van de komende verlossing niet geopenbaard is, opdat 
degenen die het heil verwachten niet misleid en moedeloos zouden worden als de datum zou 
komen en verstrijken zonder dat het verwachte werkelijk kwam. Opmerkelijk is dat dit motief 
ook voor Calvijn bijzonder belangrijk is geweest. Zowel bij Abarbanel als bij Calvijn zou gezegd 
kunnen worden dat hun theologie en eschatologische visie sterk bepaald zijn door de ervaring van 
de ballingschap. Ze zouden allebei ‘theologen van de réfuge’ genoemd kunnen worden (typering 
die Heiko A. Oberman voor Calvijn gebruikt). Er zijn nog meer interessante overeenkomsten 
tussen Calvijn en Abarbanel op te merken, onder andere hun kritische houding ten aanzien van 
de koningen der aarde. Zie over Abarbanel: Abba Hillel Silver, History of Messianic Speculation 
in Israel (New York 1927) 116-130; Erwin I.J. Rosenthal, ‘Don Isaac Abravanel: Financier, 
Statesman and Scholar, 1437-1937’, in: Bulletin of the John Rylands University Library of 
Manchester 21 (1937), 445-478; B. Netanyahu, Don Isaac Abravanel (Philadelphia 1972); J.B. 
Trend and H. Loewe ed. Isaac Abravanel Six Lectures by Paul Goodman e.a. (Cambridge 1937); 
Marianne Awerbach, Zwischen Hoffnung und Vernunft. Geschichtsdeutung der Juden in Spanien 
vor der Vertreibung am Beispiel Abravanels und Ibn Vergas (Berlin 1985).

676 ‘regnum terrenum’.
677 ‘Esset enim, inquit, impropria et absurda comparatio. Quasi vero scriptura non conferat passim 

imperium Dei coeleste cum regnis terrenis. Neque enim necesse est, neque etiam convenit, omnia 
esse similia in comparatione’ (CO XL, 604).
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verschil tussen de rijken vooral te maken had met de religio, we dan zouden 
moeten aannemen dat de rijken van Babel, de Perzen en de Macedoniërs alle 
dezelfde godsdienst moeten hebben gehad. Calvijn is ook van dit bezwaar 
niet onder de indruk. Zijn antwoord is dat het de profeet er niet om te 
doen was om de vier rijken wat hun godsdienst betreft te onderscheiden. 
Hij wilde eenvoudig de joden onderwijzen dat ze niet ongerust hoefden te 
worden door alles wat er zich in de wereld om hen heen aan veranderingen 
voordeed. Uiteindelijk zou de koning komen die hun beloofd was. ‘God 
rolde de wereld rond als een wiel, waarbij de een de ander verdreef, zodat de 
joden hun gedachten en al hun zinnen zouden zetten op de hoop van hun 
verlossing, die hen beloofd was in de komst van Christus.’678

 Het derde bezwaar van de rabbijn is dat er moeilijk sprake kan zijn van 
een ‘onvergankelijk koninkrijk van Christus’, als er in de wereld nog zoveel 
andere machten regeren. Hierbij worden de Turken genoemd, die een groot 
deel van de aarde beheersen. Daarbij komt nog dat er verdeeldheid is onder 
de christenen en dat velen een afschuw hebben van het evangelie. Daarom 
kan Jezus de zoon van Maria nooit de koning zijn, van wie Daniël in zijn 
profetie gesproken heeft. Calvijn op zijn beurt noemt dit een ‘zwakke en 
kinderachtige redenering’, waarmee hij snel klaar is. Het rijk van Christus is 
immers ‘niet van deze wereld’ en dus geen zichtbaar rijk. De redenering van 
Abarbanel moet hem overigens wel ergens hebben geraakt. De verdeeldheid 
van de christenen is inderdaad geen sterke zaak. De kinderen Gods zijn overal 
verspreid en hebben geen klinkende naam in de wereld, waarop ze zich kunnen 
beroemen. De vraag is of Calvijn hiermee een zekere schaamte verwoordt, 
omdat Abarbanel de onderlinge verdeeldheid als zwak punt noemde, of 
dat het hier een afleidingsmanoeuvre is, waarbij Calvijn de verdeeldheid als 
verspreiding interpreteert. Hoe het ook zij, al zijn de Turken nog zo wijd 
verspreid en al is de wereld vol van verachters van God – en de joden bezetten 
daarbij ook een deel, geeft hij als steek onder water – toch doet dat er niets 
aan af dat het rijk van Christus vaststaat en ‘niet wordt overgedragen op 
vreemden’. 
 Het volgende argument is dat het begin van het vijfde en het vierde rijk 
ongeveer samen zouden vallen, als er aangenomen wordt dat de Christus 
geboren is onder de regering van keizer Augustus. Abarbanel gaat er daarin 
van uit dat eerst bij keizer Augustus echt sprake kan zijn geweest van het 
Romeinse rijk. Er zou dus nauwelijks enige tijd zijn geweest voor het vierde 

678 ‘... quia Deus quodammodo volvebat mundum in rota, ubi alii alios expulerunt, ut Iudaei animos 
suos et sensus omnes applicarent ad spem suae redemptionis, quae illis promissa fuerat Christi 
adventu’ (CO XL, 605).
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rijk, voordat het werd opgevolgd door het vijfde. Bij de afwijzing van dit 
bezwaar merken we dat Calvijn feller van toon wordt. Hij spreekt over 
de ‘schaamtevolle onwetendheid’ en de ‘brute stompzinnigheid’ van zijn 
tegenstander. God heeft de joden zo verblind dat ze niet anders zijn dan 
‘brutale honden’. Het is volgens Calvijn onzin om het Romeinse rijk te 
laten beginnen met de persoon van Julius Caesar. Toen de Romeinen het 
Macedonische rijk onderwierpen en het tot provincie maakten, begon hun 
rijk op het wereldtoneel de overhand te krijgen. Er lijkt hier iets geforceerds en 
verwarrends in Calvijns argumentatie, omdat hij hier over het Macedonische 
rijk spreekt, een van de vier delen waarin het rijk van Alexander de Grote 
uiteenviel. Bij de uitleg van Daniël ging het echter om het rijk van Syrië, 
waarvan Antiochus de heerser was. Zo duidelijk is deze weerlegging van 
Abarbanel dus niet. Opmerkelijk is dat Calvijn zich hier sterk beroept op 
de rede, terwijl inhoudelijke argumentatie moeilijk lijkt: ‘Dit moeten we 
absoluut vasthouden, en de ratio dicteert dit, dat als we niet aannemen dat 
het vierde rijk begon op het moment dat het derde wat positie en rang betreft 
begon af te nemen, hoe zullen dan de overige dingen overeenkomen?’679 
De profeet spreekt niet over bepaalde heersers, maar over de staat van het 
Romeinse rijk als geheel. Daarbij eindigt Calvijn de discussie op dit punt 
door stilzwijgend voorbij te gaan aan de idee dat Christus’ rijk begon bij 
zijn geboorte. Het is uit andere plaatsen duidelijk dat Calvijn die gedachte 
afwijst, al blijft het wel opmerkelijk dat hij er hier niet meer op ingaat.
 Het vijfde argument gaat over het christelijke karakter van het Romeinse 
rijk onder Constantijn en zijn opvolgers. Hoe kan Jezus de vijfde koning 
zijn, terwijl het Romeinse rijk voortduurde met een christelijke heerser? 
De heerschappij van Christus is dus, in deze redenering van Abarbanel, 
op zijn best een onderdeel van het vierde, het Romeinse rijk. De oplossing 
van dit probleem is makkelijk, zegt Calvijn. De profeet ziet het einde van 
het Romeinse rijk vanaf het moment dat het uiteen begon te vallen. Het 
begin van Christus’ rijk is niet zozeer zijn geboorte, maar de periode van de 
prediking van het evangelie, zoals die begonnen is met de apostelen.680 En 
we weten dat vanaf de tijd dat het evangelie verkondigd begon te worden, 

679 ‘Sic omnino habendum est, et ratio hoc dictat: quia nisi fateamur quartam monarchiam 
supervenisse ubi cessit loco et gradu tertia, quomodo reliqua inter se convenient?’ (CO XL, 
606)

680 Dit is een gegeven dat we bij Calvijn voortdurend aantrefen. De aanvang van Christus’ rijk is 
niet gegeven met alleen zijn komst in het vlees, maar ook met het begin van de apostolische 
prediking, na Pinksteren. Dat betekent dat er niet direct een bepaald jaar valt aan te wijzen, maar 
dat er kan worden gedacht aan de ontstaanstijd van de kerk der apostelen in de eerste eeuw van de 
christelijke jaartelling, zoals we die in het Nieuwe Testament kunnen vinden.
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de ‘Romeinse monarchie’ verdeeld begon te raken, zodat ze uiteindelijk 
verdween. Het Romeinse rijk duurde in de opvatting van Calvijn niet tot aan 
Constantijn, die evenmin als andere keizers een Romein was. Bij Trajanus 
begon het rijk over te gaan naar vreemde heersers. De conclusie is dat het 
Romeinse rijk eigenlijk ten einde was toen het evangelie begon gepredikt te 
worden en Christus in de hele wereld bekendgemaakt werd. 
 Het laatste punt in de discussie is de opvatting dat het Romeinse rijk in 
zekere zin nog zou bestaan.681 Calvijn kan hier kort over zijn. Het Romeinse 
rijk heeft opgehouden te bestaan vanaf de tijd dat God al de macht, met 
grote schaamte en schande aan vreemden heeft overgedragen, ‘niet alleen aan 
varkenshouders, maar aan gruwelijke monsters’.682 Het ware beter dat de titel 
‘Romein’ helemaal uitgewist zou zijn, dan dat die zou voortduren met zoveel 
oneer. Daarmee eindigt Calvijn de discussie naar aanleiding van de uitleg van 
de ‘steen zonder handen afgehakt’ die de vier wereldrijken vermaalt. 

V.4.1.2 Daniël 7:27
Calvijn zet zijn discussie met Abarbanel683 voort in zijn uitleg van het karakter 
van het messiaanse rijk, zoals we dat vinden in de profetie van Daniël 7. 
Abarbanel concludeert uit het feit dat het in vers 27 een rijk ‘onder de hemel’ 
wordt genoemd, dat het koninkrijk van de messias een aards rijk moet zijn. 
En als het aards is, kan het dus niet geestelijk zijn, is zijn redenering. 
 Calvijn betrekt de consequenties van deze opvattingen op het beeld van 
God. ‘Zie wat hij hier zeer subtiel voor zichzelf wil afleiden’, zegt hij. ‘Alsof 
God alleen maar kan regeren in de wereld als hij een sterveling is.’684 Telkens 
wanneer in de Schrift wordt gezegd dat God regeert, zou het dan betekenen 

681 De gedachte van de ‘translatio imperii’, zoals die ook te vinden is in de christelijke exegese, zie 
artikel S. de Boer, ‘Welk dier was Rome?’, in: Saecula saeculorum, red. S. de Boer en M.B. Pranger 
(Amsterdam 1982) 98-141. Ik verwijs hier naar III.3.5 waarin het belang van deze gedachte voor 
Melanchthons visie ter sprake komt.

682 ‘Respondeo, quemadmodum iam dixi, imperium romanum cessasse, et fuisse abolitum ex quo 
Deus cum maxima eorum ignominia et contumelia transtulit ad homines exteros, nec tantum 
ad subulcos, sed ad horrenda quaedam monstra, totam potentiam: ita ut satius fuerit Romanis 
prorsus deleri ipsorum nomen, quam exstare ad tot species probrorum’ (CO XL, 607). Calvijn 
noemt als voorbeeld van een ‘vreemde’ keizer die over Rome geregeerd heeft met een liederlijk 
bewind: keizer Heliogabalus, die van 218-222 regeerde. Deze priester van de zonnegod heeft 
volgens de overlevering alle heilige tradities van Rome met voeten getreden. Calvijn zegt dat hij 
deze keizer noemt omdat hij als ‘vreemdeling’ de macht over Rome verkreeg. Om maar te zwijgen 
over andere ‘monsters’ die hij met name noemt, zoals Nero en Caligula.

683 Hij noemt hem hier een rabbijn ‘die te midden van de anderen schijnt te excelleren’ (CO XLI, 
83).

684 ‘Videtur sibi hoc colligere valde subtiliter. Quasi vero Deus non regnet in mundo, nisi sit homo 
mortalis’ (CO XLI, 83).
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dat Hij zich verandert in een sterfelijk mens. Als iets aards is, dan is het ook 
tijdelijk en vergankelijk. Dan zou men moeten zeggen dat God van natuur 
verandert en dat Hij zijn rijk net zo zou bouwen als aardse vorsten. Dat 
betekent, zegt Calvijn, dat Hij ook een zwaard, soldaten en pleziertjes zou 
hebben, net als zij. De conclusie is dat God ‘niet aan zichzelf gelijk’ zou zijn. 
Dat is voor Calvijn een van de meest verontrustende dingen die men maar 
kan bedenken. 
 Vandaar dat Calvijn deze uitleg van Abarbanel opnieuw zonder enige 
nuancering afwijst. Daarbij schuwt hij opnieuw een generaliserend oordeel 
over de exegese van de rabbijnen niet: ‘Wij zien hoe kinderachtig die 
rabbijnen leuteren, terwijl ze de glorie van hun vernuft aanwenden om de 
hele leer der zaligheid te gronde te richten. Want ze zijn niets anders van 
plan zoals ik al gezegd heb – dan met hun onfatsoenlijke en bedorven 
verklaringen te vervalsen al wat er aan zuiverheid in de Schrift is.’685 Calvijn 
verwijst naar het woord van Johannes 18:36 waarin staat dat het rijk van God 
en van Christus, hoewel in de wereld, toch niet van de wereld is. De heiligen 
begonnen onder de hemel te regeren, zoals Daniël profeteert, toen Christus 
door de verbreiding van het evangelie zijn koninkrijk heeft aangevangen. 
 Vervolgens keert Calvijn zich tegen nog een argument van Abarbanel. 
Die legt Daniël 7 zo uit, dat de ‘heiligen van de hoge plaatsen’ en de ‘zoon 
des mensen’ identiek zijn. De zoon des mensen is dus voor Abarbanel een 
collectief begrip, dat niet op de persoon van de messias betrekking kan 
hebben. Het gaat dan over het nageslacht van Abraham. Calvijn vindt het 
geen wonder dat de rabbijnen ‘zulke wartaal praten over de eerste beginselen 
en zo hun onwetendheid etaleren waarover ze zich moeten schamen’. Het 
is ten diepste een theologisch verschil. Ze willen niet verstaan dat ‘de kerk’ 
alleen maar genade bij God kan vinden in de middelaar. ‘Ze brengen naar 
voren – wat wij hun toegeven686 – dat zij uitverkoren kinderen van Abraham 
zijn, en dat dit voorrecht hun geldt, dat zij een heilig volk zijn, erfgenamen 
van God en een priesterlijk koninkrijk. Dat is waar, maar dat verbond van 
hun aanneming, waarop is het gefundeerd als het niet in Christus is? Daarom, 
als zij de kerk afscheiden van de middelaar, dan is het alsof ze het lichaam 
verminkt en dood achterlaten nadat het hoofd is afgehakt.’687

685 ‘Videmus quam pueriliter ineptiant Rabbini illi, dum afectant ingenii gloriam ad totam pietatis 
doctrinam labefactandam. Nihil enim, ut iam dixi, illis in animo est, nisi adulterare suis foedis et 
putidis commentis quidquid est puritatis in scriptura’ (CO XLI, 83,84).

686 Calvijn geeft in deze tussenzin aan dat hij oog heeft voor de bijzondere positie van het Joodse volk 
in de geschiedenis der volkeren. 

687 ‘Iactant quod illis fatemur, Abrahae filios fuisse electos, et praerogativam hanc valere, ut 
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V.4.1.3 Daniël 9:24 e.v.: de zeventig weken
Ook bij de uitleg van de passage van Daniël 9:24-27, waarin de centrale 
profetie van de zeventig weken tot de komst van de messias aan de orde komt, 
is de exegese van Abarbanel voor Calvijn een belangrijk referentiepunt. Hij 
keert zich in zijn uitleg van deze ‘uitzonderlijke en buitengewone profetie’, 
die hij tevens een ‘zeldzaam en opmerkelijk mysterie noemt’688 herhaaldelijk 
tegen de joden in het algemeen en Abarbanel in het bijzonder.
 Calvijn begint met de mededeling dat hij af wil wijken van zijn gewoonte 
om bij zijn uitleg geen melding te maken van alle mogelijke meningen over 
een tekst. Meestal kan de negatieve weerlegging van de mening van anderen 
achterwege blijven, als eenvoudig wordt doorgegeven wat door Gods Geest 
is overgeleverd. Het moet dus voldoende zijn om een positieve exegese te 
bieden, zonder andere verkeerde uitleggers af te wijzen.689 Hier ontkomt hij 
er echter niet aan om ook de uitleggers te noemen, van wie hij het nodig 
vindt dat ze weersproken worden. Hij begint daarbij met de joden, die niets 
anders doen dan uitvluchten zoeken als ze in het nauw worden gebracht door 
het licht dat van Christus uitstraalt. Met een ‘ijskoud voorhoofd’ durven ze 
onbeschaamd de spot te drijven met alles wat de profeet hier zegt.
 Interessant is dat Calvijn bij zijn weerlegging van de joodse exegese ook de 
kerkvader Hieronymus ter sprake brengt. Deze maakte onderscheid tussen 
de ‘betere joden’,690 van voor zijn tijd en hun contemporaine nazaten. De 
vroegere joden kenden meer ‘bescheidenheid en respect’.691 Ze kunnen niet 
anders dan toegeven dat deze passage te maken heeft met de komst van de 
messias. Calvijn spaart echter op zijn beurt ook Hieronymus de kritiek niet. 
Hij zegt dat de kerkvader geen openlijke polemiek durfde beginnen met de 
joden omdat het hem aan geleerdheid ontbrak. Hij nam meer (in positieve 

sint populus sanctus, et haeredes Dei, et regnum sacerdotale. Hoc verum est, sed foedus illud 
adoptionis ubi est fundatum, nisi in Christo? Ergo quum separant ecclesiam a mediatore, perinde 
est ac si truncato capite relinquerent corpus mutilum, et mortuum’ (CO XLI, 85).

688 ‘Hic angelus non modo exigit docilitatem a propheta, sed etiam ad maiorem attentionem 
hortatur. Videbimus enim postea opus fuisse non vulgari studio, quia vaticinium erat singulare 
et extraordinarium. Haec igitur ratio est cur angelus non modo iubeat Danielem fidei obedientia 
excipere quod dicturus est, sed etiam maiori quam soleat attentione sese erigere, quoniam hoc 
erat rarum et insigne mysterium’ (CO XLI, 165).

689 Deze opmerking wijst op een belangrijk principe in Calvijns exegese. De uitleg is niet gebaat 
bij de weerlegging van alle mogelijke andere verklaringen, die met name en ter zake dienen te 
worden weerlegd, maar heeft genoeg aan de positieve uiteenzetting van de tekst van de Schrift 
zelf. Vandaar dat we minder dan bij anderen namen tegenkomen van andere exegeten van wie 
moet worden afgeweken.

690 ‘superiores Iudaei’ (CO XLI, 165).
691 ‘modestiae et verecundiae’ (CO XLI, 165).
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zin) van hen aan dan ze werkelijk hadden gezegd, meent Calvijn. Hieronymus 
durfde niet uit te spreken of de joden nu wel of niet betere verklaarders waren 
dan de Griekse en Latijnse uitleggers. Hij laat zijn lezers in het ongewisse. 
 Calvijn zegt vervolgens dat bijna alle rabbijnen de profetie van de zeventig 
weken verstaan als een aankondiging van de voortdurende straf van God over 
zijn volk, zonder dat er sprake is van genade. De rabbijnen hebben kritiek 
op de profeet, omdat hij meende dat God de ‘arme ballingen’ al een teken 
van zijn genade zou geven door de tempel weer op te laten richten. De 
rabbijnen leggen de zeventig weken zo uit, dat ze beginnen bij de afbraak 
van de eerste tempel en eindigen met de verwoesting van de tweede. Calvijn 
is het wel met de joden eens dat de zeventig weken gezien moeten worden 
als ‘jaarweken’, zodat het in totaal gaat om een periode van 490 jaren. Maar 
ze verschillen zeer als het gaat om het ‘doeleinde’692 van deze profetie. De 
joden sluiten Gods genade uit van de tijd tot aan de komst van de messias. 
Kort samengevat komt hun leer volgens Calvijn hierop neer dat de ‘kerk’ 
er na de ‘zeventig jaren’ van ballingschap (zoals Jeremia de termijn gegeven 
had) niet beter aan toe zal zijn, omdat er nog ‘zeventig weken’ overblijven 
waarin het oordeel van God doorgaat. Echter, ‘alle historiën weerleggen hun 
onwetendheid en onbezonnenheid’. Hier slaat Calvijn aan het rekenen als 
hij zegt dat het eenvoudig al niet klopt ten aanzien van het getal der jaren. 
Van de verwoesting van de eerste tempel tot aan die van de tweede tellen we 
ongeveer zeshonderd jaren. Alleen daarom al kan men deze joodse uitleg niet 
voor waar aannemen. 
 Calvijn zet zijn debat over de tijdrekening vervolgens voort met de joodse 
uitlegger die hij het krediet geeft dat hij hem de ‘meest scherpzinnige onder 
de rabbijnen’ acht, wat hem overigens niet belet hem een ‘bedrieger’693 te 
noemen. De methode van argumenteren van Abarbanel bevalt Calvijn in het 
geheel niet. Hij verwijt hem dat hij ‘knappe uitvluchten’ maakt, omdat hij 
met het ene woord dit of dat belachelijk maakt en met het andere reageert 
door tegenwerpingen te maken.694 
 Voor Calvijn is er met het einde van de ballingschap, in tegenstelling 
tot de duiding van de joden, een tijd van genade aangebroken. Hij ziet de 
zeventig (jaar)weken als een regelrechte zinspeling op de zeventig jaren van de 
profeet van Jeremia. Het volk is door God gestraft met een ballingschap van 
zeventig jaren. Maar nu is de tijd van genade aangebroken, ja, zelfs de ‘dag der 

692 ‘finem vaticinii’ (CO XLI, 168).
693 ‘impostor’ (CO XLI, 168).
694 ‘... videtur hic sibi habere concinna efugia, quum uno verbo hoc vel illud eludit, et respondet ad 

obiectionem unam’ (CO XLI, 168).
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verlossing’ – hoewel nog in nevelen gehuld – die 490 jaren zal duren tot aan 
de komst van Christus. Zeventig jaar heeft God zijn volk droevig gestemd, 
maar ‘zevenvoudig’ zal Hij hen genadig zijn en hun smart verlichten.695 De 
betekenis is dat God voor zijn volk zal zorgen, totdat Hij het beloofde heil in 
zijn Christus zal openbaren.696 Overigens blijkt ook Hieronymus de zeventig 
weken in eenzelfde geest als de joodse exegeten te duiden als een periode van 
oordeel. Hij legt de woorden ‘uw volk’ in de aanspraak van de engel tot de 
profeet zo uit, dat het een tegenstelling is. Het is ‘uw volk’, niet ‘mijn volk’ 
zou God bedoelen, om daarmee de verwerping van zijn volk te onderstrepen. 
Maar deze mening is volgens Calvijn ten enenmale vreemd aan de bedoeling 
van deze profetie. God wilde zijn dienaar, met al de heiligen, juist troosten en 
vertrouwen schenken dat Hij op de beloofde tijd de verlosser zou zenden. 
 Het feit dat Abarbanel niet begrijpt dat deze profetie op Jezus Christus 
betrekking heeft, heeft alles te maken met zijn ‘blindheid’ voor het 
onderscheid van wet en evangelie, meent Calvijn. Met een verwijzing naar de 
Hebreeënbrief stelt hij dat de komst van Christus de voortgang van de profetie 
heeft afgesloten.697 Het verwijt van Abarbanel is kennelijk dat de christelijke 
exegese de ‘gave der profetie’ heeft weggenomen, door de vervulling in 
Christus te zien. Op Calvijn maakt dat echter geen indruk, want zijn joodse 
tegenstander heeft geen oog voor het meerdere van het evangelie ten aanzien 
van de wet. De engel vergelijkt de staat van de kerk onder de wet met de staat 
van de ‘nieuwe kerk’698 van de toekomst, die veel uitnemender en wenselijker 
is dan die van de oude bedeling. Hij blijft in het geding met de joodse exegese 
met zoveel woorden vasthouden aan zijn overtuiging dat dit het ‘doel en het 
besluit’699 van de Heilige Geest is geweest om met deze profetie Christus’ 

695 ‘Nam propheta hic confert Dei gratiam cum iudicio, quasi diceret fuisse populum exsilio mulctatum 
per septuaginta annos, sed nunc adesse gratiae tempus: imo illuxisse diem redemptionis, qui 
continuo tenore quamvis inter nebulas luceret usque ad annos quadringentos et nonaginta, hoc 
est, usque ad Christi adventum. Proponendus ergo propheta sic loquens. Tristes quidem tenebrae 
vobis incubuerunt per annos septuaginta: sed Deus prosequetur nunc in septuplum gratiam suam 
erga vos, quia vestras aerumnas levando et dolores temperando non desinet se vobis propitium 
ostendere usque ad Christi adventum’ (CO XLI, 170).

696 Ondanks de waarneming van Calvijn, dat de ‘zeventig jaren’ en de ‘zeventig weken’ met elkaar 
corresponderen, vinden we bij hem geen mogelijke profetisch-symbolische interpretatie, maar 
blijft hij vasthouden aan een historische duiding. Ook Calvijn zal zich, evenals de andere 
exegeten, bezighouden met de berekening van de periode tussen de ballingschap en de komst van 
Christus. 

697 ‘Sed caecus ille non animadvertit quid sit prophetia, quia nihil tenet de Christo. Scimus autem 
distingui legem hac nota ab evangelio, quod olim cursum habuerint prophetiae, quemadmodum 
dicit Apostolus primo ad Hebraeos capite’ (CO XLI, 171).

698 ‘status novae ecclesiae’.
699 ‘finem et consilium’.
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komst aan te kondigen.
 Het kost Calvijn overigens moeite genoeg om een plausibele verklaring te 
geven van de zeventig weken. Daarbij moet hij ook een redelijke verklaring 
vinden voor de partitio die in deze voorspelling wordt aangebracht. Eerst 
zijn er zeven weken, daarna 62 en ten slotte nog één week. Wat de terminus 
ad quem betreft is er onder joodse en christelijke exegeten diversiteit in de 
verklaring wie de Christus zou mogen zijn, die in vers 25 wordt genoemd. 
Het kunnen niet gezalfden als Jozua of Zerubbabel zijn geweest, die direct na 
de terugkeer uit de ballingschap hun rol hebben gespeeld. Het kan volgens 
Calvijn niet anders dan dat Jezus Christus is bedoeld, die als gezalfde immers 
na 62 weken ter dood is gebracht. 
 Ook hier is Abarbanel voor Calvijn de woordvoerder van een totaal 
misplaatst geachte joodse exegese. Hoe lastiger het wordt om in de verwarring 
van de exegese een overtuigende exactheid te bepalen, hoe grover Calvijn 
wordt in zijn scheldwoorden. Hij noemt hem ‘die schurk’700 en maakt deze 
‘vuile rabbijn of hond’ het verwijt dat hij laster verspreidt. Dat doet Calvijn 
op het moment dat hij, zonder het met zoveel woorden te zeggen, toe moet 
geven dat er ook nogal wat verschil van mening is onder christelijke exegeten. 
Het lijkt erop dat hij vooral daarover verontwaardigd is, dat Abarbanel volop 
gebruikmaakt van zijn kennis van de christelijke exegese om te bewijzen dat 
de bij Daniël aangekondigde messias nooit Jezus Christus kan zijn. Juist 
omdat Abarbanel de christelijke bronnen heeft gekend en geraadpleegd, is 
hij voor Calvijn de meest geduchte tegenstander. Het is kennelijk lastig om 
de joden ‘vervalsers’701 te noemen als er in eigen kamp geen eenduidigheid is. 
Uiteraard valt te verwachten dat Calvijns eerste reactie op dit bezwaar is dat 
hij het verwijt direct terugkaatst. Ook onder de joden is geenszins sprake van 
eensgezindheid in de messiaanse duiding. 
 Het volgende dat Calvijn doet is hem aftroeven waar het gaat om kennis. 
Hij vindt dat hij al te veel ruimte inlast voor deze ‘praatjesmaker’,702 die 
nergens echt van op de hoogte was. Dat is ook de reden, volgens Calvijn, 
dat zijn boeken zo erg in trek zijn bij de joden. Abarbanel beroept zich op 
een aantal christelijke exegeten, zoals Africanus, Lyra, Paulus van Burgos 
en Remundus. Maar anderen, zoals Eusebius, Tertullianus, Hippolytus, 
Apollinaris, Hieronymus, Augustinus en dergelijke oude schrijvers kon hij niet 
vermelden. Calvijns kennis overtreft dus duidelijk die van zijn tegenstander, 
dat is de indruk die hij met deze opmerking bedoelt te onderstrepen.

700 ‘ille nebulo’.
701 ‘falsarios’ (CO XLI, 174).
702 ‘rabula’ (CO XLI, 175).
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 Abarbanel heeft in de door hem benutte christelijke exegese kennelijk 
steun gezocht voor zijn uitleg, dat de profetie van de komende messias 
nog niet vervuld is in de wereldgeschiedenis. Die christelijke exegeten die 
de geschiedenisperiode in Daniël laten voortduren tot het einde der tijden 
blijken duidelijk niet Calvijns instemming te hebben.703 
 Een feit is echter wel dat Calvijn vervolgens toch ook nader moet ingaan 
op zijn eigen positie in de diversiteit van duidingen van deze profetie over de 
zeventig weken. De zorg die Calvijn vervult, is dat de veelheid van verschillende 
verklaringen van de profetie de ‘waarheid’ ervan ondergraaft. ‘Ik geef oprecht 
toe dat al deze dingen vals zijn,704 maar nochtans zal daarom de waarheid 
Gods niet wijken.’705 Toch zoekt ook hij bij de uitleg ‘iets zekers te vinden’. 
Het is immers niet genoeg om de onwetendheid van anderen te weerleggen 
als men zelf de waarheid niet met solide argumenten bevestigt.706

 Calvijn geeft in zijn woorden een zekere restrictie en voorzichtigheid aan, 
als hij van tevoren al zegt dat het bij de uitleg van deze profetie niet gaat 
om een exacte berekening, maar alleen om dat wat nuttig en noodzakelijk 
is om te weten. Anders wil hij graag ‘zwijgen’. Toch merken we bij Calvijn 
ook een zekere verlegenheid. Hij is ook niet gelukkig met de uitleg van 
zijn geestverwanten Oecolampadius en Melanchthon, die hij hier met 
name noemt. Zijn problemen met hen zijn uiteraard veel minder dan met 
de joodse uitleggers. Zij erkennen immers wel degelijk dat de profetie van 
Daniël betrekking heeft op de komst van Christus, maar de wijze van hun 
berekeningen kan hem niet bekoren. 
 Twee dingen moeten er worden vastgehouden volgens Calvijn. Allereerst 
dat de zeventig weken beginnen bij het rijk van de Perzen. Toen kreeg het 

703 Calvijn noemt hier onder andere de opvatting van Eusebius van Caesarea in zijn Demonstratio 
evangelica 8 (MPG 22, 595 e.v.). Waarschijnlijk heeft hij dit geschrift leren kennen via Hieronymus, 
die het uitgebreid citeert, of via Bullingers De hebdomadis. Zie ook het artikel van Irena Backus, 
‘Calvin’s Judgment of Eusebius of Caesarea: An Analysis’, in: SCJ XXII/3 (1991) 419-437, vooral 
430-433. Calvijn zegt over Eusebius, dat hij samen met Appolinaris en Hippolytus de profetie 
van Daniël 9 doortrekt naar het einde der wereld en dat hij de laatste van de zeventig weken 
als symbool ziet voor alle eeuwen die er nog komen zullen tot de voleinding, een opvatting die 
Calvijn nadrukkelijk afwijst: ‘… et ita hoc vaticinium trahit usque ad finem mundi, sicuti etiam 
Eusebius quodam loco, qui secum pugnat, ultimam hebdomadam ponit pro saeculis omnibus, 
donec ad mundi interitum perventum fuerit’ (CO XLI, 175).

704 De verklaringen van de uitleggers die even hiervoor genoemd zijn en die de profetie betrekken op 
de periode tot het einde van de wereld.

705 ‘Ego igitur haec omnia ingenue confiteor falsa esse, sed tamen non propterea intercidet Dei 
veritas’ (CO XLI, 175).

706 ‘Neque enim sufficeret refutare quod alii inscite tradunt, nisi veritas ipsa patefieret, deinde nisi 
certis et solidis rationibus comprobaretur’ (CO XLI, 175).
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volk immers toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. Het tweede is 
dat de jaren eindigen bij de doop van Christus, toen Hij in het openbaar 
verscheen om het werk dat zijn Vader hem had opgedragen te vervullen. Het 
probleem is echter dat als we een kloppende berekening willen maken, er 
zoveel ‘discrepantie’ is onder de ‘oude schrijvers’ dat er moeilijk een sluitende 
optelling707 valt te maken. Calvijn realiseert zich dat hier sprake is van 
kwetsbaarheid tegenover diegenen die alles van de Schrift onzeker willen 
maken en de ‘helderheid van het licht willen verduisteren’. Calvijn noemt 
hier die tegenstanders, die hij met profani en epicurei pleegt aan te duiden. 
Het zijn de sceptici, die een verschil van inzicht over de uitleg aangrijpen 
om de Heilige Schrift van haar zekerheid te beroven. Als ze exegetische 
meningsverschillen tegenkomen, grijpen ze de aanleiding aan om te beweren 
dat alles onzeker moet zijn. Calvijn relativeert het verschil inzake de exacte 
tijdberekening. Hij verwijst hierbij naar de profane geschiedenis. Al is er 
tussen verschillende schrijvers weleens wat verschil over jaren of plaatsen, 
toch kan men daarom niet beweren dat ze ‘fabels’ hebben geschreven? Door 
verschillen op ondergeschikte punten te erkennen, hoeven we nog niet te 
ontkennen dat ze over ware gebeurtenissen hebben geschreven. Ze behouden 
hun autoriteit. ‘Ze worden geciteerd en men hecht geloof aan hen’, is Calvijns 
afdoende conclusie.
 Calvijn relativeert het streven naar een exacte berekening van de periode 
die de profeet aangeeft. De uitkomst hoeft wat hem betreft niet op het jaar af 
precies te kloppen. Waarschijnlijk is dit ook een enigszins verhulde kritiek op 
diegenen, ook onder zijn geestverwanten, die zich al te veel beijverd hebben 
om alles exact uit te rekenen. Als iemand wil proberen om alles precies uit te 
rekenen wat er uit de historieverhalen valt op te maken, dan zal hij merken 
dat hij niet zoveel anders uitkomt dan hier gebeurt, waar de engel zeventig 
weken noemt. Iemand die slim genoeg is en die alles wat er in de Griekse en 
Latijnse literatuur te vinden is bestudeerd heeft, die de schrijvers naast elkaar 
zet en met elkaar vergelijkt, die zal geen ander resultaat vinden dan hier door 
de profeet wordt opgegeven.708 Dit moet voor ons voldoende zijn. Calvijn 

707 ‘supputatio’.
708 Heeft Calvijn hierbij misschien aan het hierboven reeds genoemd geschriftje van Bullinger 

gedacht? Bullingers De Hebdomadis is geheel gewijd aan Daniël 9:24-27. In 28 dubbele 
bladzijden bespreekt hij de diverse uitleggingen van de zeventig weken zoals hij die bij christelijke 
exegeten vindt. De reden om dit te doen is de bezorgdheid vanwege de verschillen. Onenigheid 
inzake de exegese van dit cruciale gedeelte speelt de verachters van de christelijke exegese in 
de kaart. Bullinger noemt daarbij vooral joden en ketters: ‘Nam cum viderem hunc prophetae 
locum adeo esse adpertum ac firmum ut contra eum neque Iudaei Christianorum calumniatores 
neque haereticorum phalanges Christum blasphemantes, adde ne ipsae quidem inferorum portae 
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geeft hierdoor aan, dat hij zelf zeker niet van plan is om deze exercitie uit 
te voeren om de betrouwbaarheid van Daniëls profetie te ondersteunen.709 
Helemaal aan het einde van zijn uitleg, bij Daniël 12:11,12, waar opnieuw 
sprake is van getallen die geduid moeten worden, zegt hij letterlijk: ‘In 
getallen ben ik geen Pythagoricus.710 Wie de profetieën al te subtiel, met een 
wiskundige exactheid (als Pythagoras), willen narekenen, die doen met hun 
speculaties afbreuk aan het gezag van de profetie.
 Calvijn geeft zijn studenten vervolgens de raad om naar eigen bevattings-
vermogen de overweging te maken wat men in de geschiedenissen moet 
lezen. En dan hoeft niemand ongerust te zijn dat datgene wat er in Daniël te 
lezen is, niet zou overeenkomen met wat de profane historici bieden. In ieder 
geval voelt Calvijn geen enkele behoefte om zelf een gedetailleerde optelling 

quicquam valerent, interim vero tam libere tanque diversimodo a Graecis pariter et Latinis 
tractatum, non indignum putavi Christiano nomini si et ego vinculas meas experirer et ad 
Christi redemptoris gloriam in re pia toties tamque varie tractata exercerem ingenium’ (2). Het 
gaat Bullinger hierom, dat duidelijk wordt beleden dat de ‘gezalfde’ van Daniël 9:25 niemand 
anders is dan Christus zelf. Dat was ook Calvijns overtuiging. Sommige christelijke exegeten 
dachten echter aan andere ‘gezalfden’ uit de tijd van de Hasmoneën, bijvoorbeeld de hogepriester 
Hyrcanus. Bullinger wijst deze opvatting af, zoals ook Calvijn dat doet. De 69 weken lopen uit 
op de komst van Christus, dit houdt hij vast tegenover Julianus, Porphyrius en de Joden: ‘Hic 
enim Jesus christus, dominus noster, Dei et Mariae virginis Filius, ille verus est Messias in lege et 
prophetis promissus, in quo omnis est plenitudo, per quem et Deo reconciliato sumus, factique 
haeredes vitae aeternae. Ei gloria et imperium semper’ (21). De laatste van de zeventig weken is 
die van het geestelijke rijk van Christus, dat door zijn kruis en opstanding is gerealiseerd. Met 
nadruk zegt Bullinger dat het een geestelijk en niet een vleselijk rijk is: ‘Haec quidem istorum 
omnium summa.’ De laatste jaarweek ziet op het heilswerk van Christus en het ontstaan van 
zijn geestelijk rijk op aarde. Daarin ziet Bullinger een toonbeeld van Gods bonitas en van zijn 
ira. Aan het eind van dit tractaat blijkt dat Bullinger vooral ook de aardse heilsverwachting van 
de joden onder kritiek stelt. Het is daarbij wel opmerkelijk dat hij – meer dan Calvijn doet – 
spreekt van de hoop die er is voor de ‘rest van Israël’ die zalig zal worden. Hij verwijst hierbij naar 
Romeinen 11. Dat zal echter alleen kunnen als de joden de Christus aanvaarden en erkennen dat 
zijn rijk geestelijk en niet vleselijk is: ‘spiritualia nulla carnalia speranda erunt’ (28). Hij zegt tot 
de joden, en allen die met hen een aards rijk van de messias verwachten (dat zullen rond 1530 
ook de dopersen geweest zijn): ‘Vobis non est ullum aliud regnum, nullum alium ducum, regem 
et messiam exspectandum’ (28).

709 ‘Si quis autem absque contentione, sed discendi studio conferat omnes historias, et annos sedulo 
numeret, reperiet non potuisse melius annos subduci, quam hic fit ab angelo per septuaginta 
hebdomadas. Exempli gratia, si quispiam studiosus, et homo etiam acutus et solers, et peritus 
rerum, postquam evolverit quidquid graece et latine scriptum est, per capita distinguat quidquid 
tradunt singuli, et postea comparet scriptores ipsos inter se, et statuat quantum quisque mereatur 
fidei, et quam sit idoneus et classicus testis, reperiet summam quae hic traditur a propheta. Hoc 
sufficere nobis debet’ (CO XLI, 177,178).

710 ‘In numeris non sum Pythagoricus, et qui nimis subtiliter exponunt hunc locum, nihil aliud quam 
ineptiunt in suis specula tionibus, et detrahunt autoritatem vaticinio’ (CO XLI, 302,303).
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van de jaren te maken.711 Dat belet hem echter niet om toch ook wel naar 
de getallen te kijken. Het is ongeveer 480 jaar tussen Darius en de dood van 
Christus, maar het komt niet op een jaar meer of minder aan. We moeten 
ook geschiedschrijvers niet verwerpen, omdat ze wat een paar jaren betreft 
niet precies overeenstemmen. 
 Tegen het einde van zijn uitleg van Daniël 9 komt Abarbanel nog één 
keer ter sprake, als Calvijn ingaat op de voorzegde tijdsspanne tussen de 
dood van Christus en de verwoesting van de tempel door de Romeinen. De 
joodse uitlegger zou beweerd hebben dat er meer dan tweehonderd jaren 
verstreken waren na Christus’ dood voordat de tempel werd verwoest. ‘Wat 
een onwetendheid’, zo roept Calvijn uit. Zelfs al zou er geen evangelie zijn 
en hoefde men geen geloof te hechten aan de apostelen, dan nog zouden de 
profane schrijvers voldoende zijn om de ‘ijdelheid’712 van deze uitleg aan te 
tonen. De ‘barbaarsheid’ en ‘onbeschaamdheid’ van de joodse uitleggers, die 
hij opnieuw ‘honden’ noemt, is groot. Het is duidelijk, zegt Calvijn, dat de 
verwoesting van de tempel een oordeel van God is geweest over de joden, 
omdat ze Christus gedood hebben.713

 Het laatste vers van Daniël 9 gaat over de bevestiging van het verbond in 
de ‘laatste week’ van de profetie. Calvijn betrekt dit gegeven op de uitbreiding 
van het verbond, dat voor de komst van Christus alleen met de joden was 
opgericht, maar dat na de opstanding met Christus nu met ‘velen’ zou 
zijn. Daarmee zijn de heidenen bedoeld, die eenzelfde genade als de joden 
deelachtig zouden worden. De ‘oude kerk’ kende nauwe grenzen, maar de 
‘nieuwe kerk is over de hele wereld uitgebreid’. ‘Want wij weten dat zij die 
eertijds vreemdelingen waren vanuit de uiterste gebieden geroepen werden, 
opdat ze met de joden in gemeenschap verbonden zouden worden, opdat ze 
allen gezamenlijk tot de kinderen Gods gerekend zouden worden.’714

 Calvijn worstelt, net als anderen, met de uitleg van de ‘uitbreiding der 
gruwelen’ die in het tweede deel van vers 27 wordt genoemd. Hij noemt 
het een ‘obscure passage’ die op allerlei manieren verkeerd is uitgelegd. Zelf 
komt hij er ook niet uit, ondanks de filologische verhandelingen over de 

711 ‘Ego igitur hic non numerabo annos singulos, sed tantum vos monebo, ut quisque pro suo captu 
expendat quod legitur in historiis. Ita acquiescent omnes sani et modesti, quia videbunt optime 
congruere hoc Danielis vaticinium eum omnium profanorum testimoniis, quantum ad summam 
spectat, sicuti dixi’ (CO XLI, 178).

712 ‘vanitas’.
713 CO XLI, 186.
714 ‘Scimus enim ex ultimis regionibus vocatos fuisse per evangelium qui prius fuerant extranei, et ita 

coniunctos fuisse Iudaeis in societatem, ut scilicet omnes communiter essent, ac reputarentur filii 
Dei’ (CO XLI, 188).
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Hebreeuwse woorden, die hij hier ten beste geeft. Hij houdt het erop dat 
het over hetzelfde moet gaan, als wat Christus in Matthéüs 24 vanuit de 
Septuagint citeert over de ‘gruwel der verwoesting’, hoewel die aanhaling 
meer met Daniël 12 te maken lijkt te hebben, zo stelt hij. Kenmerkend 
voor zijn afkeer van speculatieve exegese en zijn overeenkomstige weigering 
om al te diep verstrikt te raken in alle mogelijke verklaringen, zegt Calvijn: 
‘Aangezien de spitsvondigheden niets solide lijken te hebben, laat ik het hier 
maar bij.’715 

V.5 Het boek Daniël als ‘vorstenspiegel’

Koningen en heersers vormen een belangrijk thema in Calvijns uitleg van 
de profetie van Daniël. Uiteraard heeft dit te maken met de historische 
duiding van de vier wereldrijken die aan de komst van het rijk van Christus 
voorafgingen. Maar in de manier waarop Calvijn de concrete geschiedenis 
van de vorsten en hun rijken weergeeft, blijkt telkens weer hoezeer hij 
kritisch stond ten aanzien van de regeringsvorm van de monarchie. 
Dat is een belangrijk gegeven, gezien de historische context waarin de 
praelectiones zijn gegeven. De studenten die onder zijn gehoor zitten, weten 
maar al te zeer van de reële politieke situatie, vooral in Frankrijk, waarbij 
de complicaties rond het Franse koningshuis in de jaren 1559 en 1560 de 
gemoederen zeer bezighouden. Elke kritische uiting over een monarch, ook 
al worden er geen namen genoemd, kan de lading krijgen van een aanzet 
tot opstand. Ongetwijfeld zal ook Calvijn zich daarvan zeer bewust zijn 
geweest. Gedurende de periode dat hij zich met de uitleg van Daniël heeft 
beziggehouden, was de legitimiteit van het Franse koningshuis in discussie. 
Twee politieke machtsblokken streden om de overhand aan het Franse hof. 
Dat erop werd gelet wat er vanuit Genève werd gezegd, was duidelijk. Rond 
de afaire van de ‘Conjuration d’Amboise’ heeft Calvijn zijn uiterste best 
moeten doen om de rol van Genève en van zichzelf bij deze samenzwering 
te ontkennen. In het licht van deze context is het goed om de passages te 
analyseren waarin Calvijn zich over koningen uitlaat. Daniël functioneerde 
voor hem ook in zekere zin als vorstenspiegel.716 

715 ‘Sed quoniam argutia illa non videtur mihi habere quidquam solidi, eam relinquo’ (CO XLI, 
189).

716 Een vorstenspiegel is een vorm van didactische literatuur uit de renaissance waarin het ideaalbeeld 
van een vorst in de samenleving wordt gegeven. Zo schreef Macchiavelli zijn Il Principe (1513) 
voor De Medicis van Florence en Erasmus zijn Institutio principis christiani (1516), waarin de 
jonge Karel V werd gewezen op zijn ethische en morele taak als christelijke vorst. In deze zin kan 
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 In het laatste hoofdstuk van zijn Institutie heeft Calvijn eveneens zijn 
mening over koningen gegeven. Voor hem is de heerschappij van een koning 
niet de ideale vorm van regering. Boven alle min of meer positieve waardering 
van welke regeringsvorm dan ook gaat echter de overtuiging dat de overheid, 
zoals die gegeven is in een bepaalde situatie, door God is ingesteld. Met 
verwijzing naar Spreuken 8:14-16 zegt hij dat het niet door menselijke 
verdorvenheid is dat de macht over alle dingen op aarde in de handen van 
koningen en andere heersers ligt. Het is door goddelijke voorzienigheid een 
heilige ordinantie. Want het behaagt God om op deze wijze de zaken der 
mensen in toom te houden.717 Tegen de kritiek van de dopersen die menen 
dat erkenning van koningen niet past bij de volmaaktheid die Christus 
door het evangelie heeft gebracht, stelt hij dat er in het Nieuwe Testament 
nadrukkelijk geboden wordt om voor koningen te bidden, opdat zij ook hun 
zorg zouden dragen voor de bescherming van Gods kerk. 
 Calvijn laat zich niet duidelijk uit over de ideale regeringsvorm. Gewone 
mensen kunnen daar geen oordeel over hebben, het vereist nogal wat verstand 
van de taken en verantwoordelijkheden en ook van de omstandigheden 
waarin heersers geroepen zijn. Bij koningen heeft Calvijn vooral het bezwaar 
dat ze zonder veel moeite tirannen kunnen verworden: ‘Een koning vervalt 
makkelijk tot tirannie.’718 Maar het is ook moeilijk om een regering van 
aristocraten – die meer naar Calvijns zin is – ervoor te bewaren dat zij op 
den duur geen macht van weinigen wordt. Een volksregering ziet hij echter 
helemaal niet zitten, want die leidt binnen de kortst mogelijke tijd tot 
opstand. Een belangrijke conclusie is dat Calvijn uiteindelijk een systeem 
waarin aristocratie en democratie samengaan het meest te verkiezen vindt. 
Koningen kunnen immers maar zelden zichzelf in bedwang houden en 
daarom zijn ze het vaak niet eens met wat recht en billijk is. Het is beter dat 
meerderen samen regeren, dan kunnen ze elkaar leren en vermanen, waar dat 
nodig is. Dit is bewezen door ervaring, zegt Calvijn, en ook de Heere heeft 

Calvijns uitleg van Daniël geen vorstenspiegel worden genoemd. Calvijn is bijzonder negatief 
over datgene wat hij van de koningen in zijn dagen waarneemt. Toch heeft hij ook in de uitleg 
van de profeet zo over koningen geschreven – ze vormen een apart thema in zijn uitleg – dat er 
gezegd kan worden dat hij zijn commentaar ook heeft bedoeld als een boodschap die een kritische 
correctie beoogde van de wijze waarop de vorsten van zijn dagen hun roeping verstonden. In die 
zin is er toch enigszins sprake van een ‘vorstenspiegel’. Zie Walter Käser, ‘Die Monarchie’, 112-
137.

717 ‘Perinde enim istud valet ac si dictum esset, non humana perversitate fieri ut penes reges et 
praefectos alios sit in terris rerum omnium arbitrium, sed divina providentia et sancta ordinatione, 
cui sic visum est res hominum moderari’ (CO II, 1095).

718 ‘Proclivis est a regno in tyrannidem lapsus’ (CO II, 1098).
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het in de Schrift laten zien dat in Israël een aristocratie werd ingesteld die 
dicht in de buurt kwam bij een volksregering. Dat was zo totdat God David 
zond om als koning een beeld te zijn van Christus.719

 Het is geen vraag voor Calvijn of koningen rechtmatige heersers zijn. Maar 
er blijkt uit zijn politieke beschouwingen wel zorg of ze altijd zo rechtvaardig 
zijn. Als hij duidelijk maakt dat ze het recht hebben om belastingen te hefen, 
voegt hij er direct aan toe dat de gelden natuurlijk niet bestemd mogen 
zijn om aan luxe te spenderen en om hun begeerte brandstof te geven. ‘Die 
begeerte, die maar al te makkelijk ontstoken wordt’, zo voegt hij er kritisch 
aan toe. Maar vervolgens haast hij zich om te zeggen dat ‘privé-personen’ 
ook niet zomaar kritisch moeten gaan roepen als het bestedingspatroon van 
koningen zo excessief is.720

 Maar wat te doen als een koning geen herder of vader van zijn land is? 
Slechte koningen zijn een oordeel van God over een volk, waaronder het 
in de eerste plaats moet buigen. Gehoorzaamheid, ook aan slechte vorsten, 
wordt in de Bijbel zelfs geleerd en geboden. Calvijn verwijst hier naar Daniël 
en zijn gehoorzaamheid aan Nebukadnezar. 
 Calvijn onderstreept dat de majesteit van koningen bevestigd is door 
het feit dat God ze kennelijk tot koninklijke waardigheid heeft bevorderd. 
En daarom verdienen ze als zodanig eerbied en gehoorzaamheid. Het recht 
van verzet wordt tot het laatste toe afgewezen. ‘Hoe wreed we ook gekweld 
worden door een wrede vorst, hoe roofzuchtig we ook misbruikt worden door 
een vorst die gierig en verspillend is, al worden we verwaarloosd door een 
nietsnut, en als wij ten slotte mishandeld worden vanwege onze vroomheid 
door een die goddeloos en heiligschennend is, laten we dan eerst maar buigen 
onder de overdenking van onze zonden, die zonder twijfel gekastijd worden 
door zulke zweepslagen van God.’721

 Er is maar één uitzondering op de regel van totale onderwerping aan de 
macht van kwaadwillige vorsten, die God in zijn voorzienigheid beschikt 
heeft. Soms kan God in zijn goedheid, macht en voorzienigheid zelf bevrijders 
doen opstaan, die slechte regeringen strafen en het volk bevrijden. Zulke 
bevrijders schenden de majesteit niet, die God in de koningen heeft gelegd, 
maar door hun meerdere macht, die van de hemel gegeven is, hebben ze de 

719 CO II, 1098.
720 CO II, 1104.
721 ‘Quare si a saevo principe crudeliter torquemur, si ab avaro aut luxurioso rapaciter expilamur, 

si ab ignavo negligimur, si ab impio denique et sacrilego vexamur ob pietatem, subeat primum 
delictorum nostrorum recordatio, quae talibus haud dubie Domini flagellis castigantur’ (CO II, 
1115).
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mindere macht bedwongen. Maar anderen, die niet door Gods toestemming 
naar de macht van verzet tegen koningen hebben gegrepen, hebben een 
misdaad begaan. Alleen magistraten, die zijn aangesteld om de willekeur van 
koningen te bedwingen, hebben de taak en roeping om alles te doen wat in 
hun vermogen ligt om koningen aan hun van God gegeven taak te houden. 
Anderen hebben, voor zover Calvijn zich in zijn Institutie zich daarover uit, 
geen recht van verzet. De vraag is echter of hij in andere openbare uitingen, 
zoals preken en voorlezingen, soms toch niet iets verder is gegaan. We zullen 
dat zien als we nagaan hoe hij zich in de colleges over Daniël heeft uitgelaten 
over koningen.
 
V.5.1 De zegen van koningen
In het beeld van de boom in Nebukadnezars droom, dat we in Daniël 4 
vinden, zien we hoe God in zijn voorzienigheid koningen heeft aangesteld 
tot welzijn van hun koninkrijken en onderdanen. Het beeld is meer dan een 
metafoor, een vergelijking van de positie van een koning met een boom, het is 
een allegorie. Calvijn noemt de allegorie een ‘doorlopende metafoor’ waarin 
meerdere aspecten allegorisch worden geduid.722

 God heeft de rijken gevestigd opdat ze als bomen zouden zijn, waarvan 
alle stervelingen de vruchten zouden mogen plukken en onder wier schaduw 
ze kunnen rusten. Zelfs al zouden koningen tirannen worden, dan is het 
nog beter dat ze er zijn, want de anarchie, die hier voor Calvijn het enige 
alternatief lijkt te zijn, maakt alles alleen maar erger. Als we denken dat we 
allen gelijk zijn, eindigen we in roof en plunder, misdaad en bedrog. Koningen 
kunnen ver zijn van rechtvaardige en gematigde regering, maar dan nog zijn 
ze ‘gedwongen’ om bomen te zijn. Tirannie is beter en verdraaglijker dan 
anarchie. Afgezien van het feit of de koningen werkelijk deugdzaam zijn, is 
het goed dat ze er zijn. We moeten in het beeld dat hier gebruikt wordt zien 
hoe God de wereld in de juiste politieke orde geregeerd wil hebben. Daarom 
stelt Hij koningen en andere regeerders aan.723 Mensen van allerlei rang of 
stand ervaren het grote voordeel van de bescherming door de koningen. 
Als ze die niet hadden, konden ze nog beter te midden van de wilde beesten 
leven dan elkaar afmaken, wat we zomaar zouden doen, omdat we zoveel 
ingeboren trots in ons hebben en zo vervuld zijn van zelfliefde. Wij hebben 
dus de bescherming van een regering nodig.
 Het mag dus als een zegen van God worden gezien dat koningen regeren. 

722 ‘... quoniam allegoria nihil aliud est, quam continua metaphora’ (CO XL, 657).
723 CO XL, 656,657.
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Maar als het om de bewondering van koningen gaat, begint Calvijns kritische 
beoordeling direct al te spreken. De massa is gewoonlijk diep onder de indruk 
van het efect dat de schitterende glans van vorsten heeft. Ieder die uitblinkt 
door zijn grote macht wordt gewoonlijk aanbeden door allen. Men laat zich 
zo betoveren door bewondering, dat men een gezond kritisch oordeel nalaat. 
Calvijn schildert wat er gebeurt als gewone mensen de verschijning van 
een koning meemaken en hun ogen vanwege de glans neerslaan: ‘Als zijne 
keizerlijke majesteit of zijne koninklijke hoogheid zich openbaar vertonen, 
staat iedereen verstomd, zodat men alle bezinning verliest. Want ze denken 
dat het niet is toegestaan om goed te letten op wat die vorsten in zich 
hebben.’724 Toch neemt dat niet weg dat wij de glans van Gods zegen in de 
koningen mogen zien oplichten. God heeft niet toegelaten dat zijn genade 
in hen geheel is uitgedoofd. Daarom worden ze ‘gedwongen’ om vruchten te 
dragen. 
 In het voorbeeld van Nebukadnezar vindt Calvijn ook een aanleiding om 
de ‘christelijke vorsten’ van zijn dagen voor te houden wat de positieve taak 
van koningen is. Deze heidense koning heeft immers de allerhoogste God 
geprezen en eenieder met de zwaarste strafen gedreigd die zich lasterend 
jegens God waagde te uiten. Daar kunnen die vorsten, die weigeren om 
ketters en godslasteraars aan te pakken, nog een voorbeeld aan nemen. Het 
edict dat de koning van Babel uitvaardigde (Daniël 4:1) was door ingeving 
van de Heilige Geest een duidelijk toonbeeld van wat de taak en roeping 
van koningen voor alle tijden inhoudt. Zij hebben de ware dienst van God 
te beschermen en wraak te nemen op profane verachters die de godsdienst 
óf trachten te vernietigen óf de ware religie met hun dwalingen willen 
veranderen, en die zo de eenheid van het geloof verbreken en de vrede van 
de kerk verstoren.725 Op eenzelfde manier stelt Calvijn Darius in Daniël 6 
als een positief voorbeeld voor aan de koningen van zijn dagen. Hoewel 
Calvijn eigenlijk niet zoveel op heeft met de persoonlijke oprechtheid van 
deze heidense koning in godsdienstig opzicht, toch zal zijn ijver om God 
de eer te geven die koningen nog veroordelen die ‘tegenwoordig belijden 
katholieke of christelijke koningen’ en ‘beschermers van het geloof ’ te zijn, 
en die niettemin niet nalaten om de ware godsdienst te onderdrukken zoveel 

724 ‘... ubi imperatoria maiestas, vel maiestas regia in medium prodierit, protinus omnes obstupescunt, 
ut nihil sentiant. Neque enim putant sibi fas esse intueri quid sit in illis principibus’ (CO XL, 
659).

725 ‘Si ita est, sequitur ergo partes regum esse tueri Dei cultum, et vindictam sumere de profanis 
contemptoribus, qui vel eius cultum in nihilum redigere conantur, vel adulterant veram doctrinam 
suis erroribus, atque ita dissipant unitatem fidei, et turbant pacem ecclesiae’ (CO XL, 650).
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zij maar kunnen. Zo verbreken zij de eenheid van het geloof en verstoren ze 
de vrede van de kerk.’726 
 De plaatsen waar Calvijn in zijn uitleg de koningen in positieve zin ter 
sprake brengt, zijn ver in de minderheid. Toch zijn ze fundamenteel, omdat ze 
uitgaan van de providentiële positie van de koningen, en de van God gegeven 
taak om welvaart te garanderen en bovenal de kerk te beschermen. Het is 
tegelijk het ijkpunt waaraan alle vorsten moeten worden gemeten. Waar die 
evaluatie werkelijk plaatsvindt, komen ze er in het oordeel van Calvijn niet 
best af. Gezien hun karakter en de feitelijke uitvoering van hun taak is er van 
de zegen van het koningschap vaak maar weinig te merken. 

V.5.2 Het karakter van koningen
Calvijn heeft over het algemeen geen positief oordeel over het karakter van 
koningen. Zelfs waar de koningen die in de profetie van Daniël de revue 
passeren, zich voor God verootmoedigen en hem de eer geven, spreekt hij 
uit dat hun voorbeeld wel geprezen kan worden en tot navolging strekt, maar 
dat niet de conclusie getrokken kan worden dat hun vroomheid oprecht 
was. ‘We weten hoe tomeloos de trots van koningen is’,727 merkt Calvijn op. 
Ze zijn als waanzinnigen, die denken dat ze niet meer tot de stervelingen 
behoren, zo verblind zijn ze door de schittering van hun grootsheid. 
 Het is voornamelijk de trots en de houding dat ze boven de wet verheven 
zijn, die kwalijk zijn bij de aardse koningen. Het voorbeeld van koning Darius, 
die wenste dat Daniël door zijn God zou worden bewaard in de leeuwenkuil, 
is geen blijk van ware vroomheid. De clementie die hij heeft mag dan wel 
geprezen worden, maar zijn ‘heiligschennende trots’728 is op geen enkele 
manier te verontschuldigen. Overigens was de milde houding van Darius ten 
aanzien van Daniël ten diepste puur eigenbelang. Het zou hem geen moeite 
hebben gekost om honderd of duizend andere Joden terecht te stellen. Maar 
Daniël was een waardevolle dienaar en daarom ging zijn terechtstelling hem 
aan het hart. 
 Regelmatig gaat Calvijn in zijn spreken over koningen bijna naadloos 
over naar het gebruik van de aanduiding ‘tirannen’. De indruk bestaat dat 
deze twee benamingen voor hem niet ver van elkaar af liggen. Vooral het 
mateloze en tomeloze van hun willekeur staat hem tegen. Als in Daniël 2 
wordt verhaald hoe de koning tekeerging tegen de magiërs die zijn droom 
niet konden duiden, zegt Calvijn dat ‘tirannen vaak de vrije teugel laten 

726 CO XLI, 30.
727 ‘Scimus quam ferox sit regum superbia’ (CO XL, 610).
728 ‘sacrilega eius superbia’ (CO XLI, 18).

__________________________________________



260 Hoofdstuk V

aan hun wellust, zodat ze menen dat alles hun geoorloofd is’. Hij verwijst 
daarbij naar de tragici met hun uitspraak dat ‘wat behaagt, is toegestaan’. 
De uitspraak van Sophocles, dat een tiran die zijn perken te buiten gaat zijn 
vrijheid verliest, vat samen wat Calvijn in het karakter van koningen weerzin 
geeft. De gedachte dat ze boven de wet verheven zijn, is hem een gruwel.729

 Er is geen deugd zo zeldzaam bij de koningen als de gematigdheid,730 
zegt Calvijn. Darius laat zich verleiden om zijn eigen wil tot wet te maken. 
Koningen scheppen behagen in hun belangrijkheid en alles wat hun bevalt, 
geldt als een godsspraak. Ze hebben aan niets meer behoefte dan aan een 
dergelijke matigheid. Want hoe groter de vrijheid is, des te meer zouden ze 
ervoor moeten oppassen hun begeerten de vrije teugel te geven. ‘Maar ze 
denken dat wat ze ook willen besluiten daarmee legitiem is.’731

 Calvijn beoordeelt de koningen vooral ook in religieus opzicht. De 
momenten dat ze in de profetie van Daniël ootmoedig en vroom lijken te 
zijn, kunnen ons oordeel over hen niet veranderen. Immers, zolang ze hun 
‘bijgelovigheden’ weigeren op te geven, blijft hun vroomheid onoprecht.732 
Calvijns oordeel is kort maar krachtig: ‘Ze denken dat ze zo’n positie hebben 
dat er nooit een wending kan komen in hun lot, en hoewel ze met zoveel 
woorden spreken dat ze regeren “bij de gratie Gods”, verachten ze nochtans 
alle godheid en betrekken ze de glorie van de godheid op zichzelf.’733 Deze 
laatste opmerking is interessant, omdat het duidelijk een verwijzing is naar 
de koningen uit de dagen van Calvijn. Zij immers gebruikten deze goddelijke 
legitimatie van hun koningschap met zoveel woorden, en niet de koningen 
van Babel. Vandaar dat we in een andere passage een zeldzaam moment van 
expliciete actualisering tegenkomen, waarin duidelijk wordt dat Calvijn 
in de kritiek die hij op de koningen van het verleden heeft, de vorsten 
van zijn eigen tijd op het oog had. Bij de uitleg van Daniël 4:25 zegt hij: 
‘Tegenwoordig gebruiken de monarchen in hun titels vaak dat ze koningen, 
hertogen en graven zijn bij de gratie Gods; maar hoevelen wenden die naam 

729 ‘Videmus ergo in rege fuisse belluinam rabiem, quum mortem, imo crudele supplicium 
denuntiavit magis et ariolis. Tyranni quidem saepe ita laxant fraena suae libidini, ut quidvis sibi 
licere existiment: unde etiam illae voces apud Tragicos, Quod libet, licet. Et non abs re etiam 
Sophocles dicit abiiciendam esse libertatem, ubi quis ingreditur limen tyranni: sed si quis colligat 
omnia exempla, vix reperiet unum aliquod tale’ (CO XL, 564).

730 ‘modestia’.
731 CO XLI, 14.
732 CO XLI, 34.
733 ‘Putant enim se extra omnem fortunae aleam esse positos: et quamvis verbo iactent se regnare 

Dei gratia, contemnunt tamen omne numen, quia ad se transferunt divinitatis gloriam’ (CO XL, 
715).
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ijdel aan te dien einde dat ze zichzelf verzekeren van de opperste macht? 
Want wat is vaak de waarde in de titel “bij de gratie Gods” van koningen 
en prinsen? Niet meer dan dat ze niemand boven zich erkennen, zoals ze 
zeggen. Intussen vertreden ze God, het Schild waarmee ze zich beschermen, 
met plezier onder hun voeten. Zo ver is het er vandaan dat ze serieus achten 
dat ze alleen maar regeren kunnen als ze zijn zegen hebben. Het is dus puur 
bedrog als ze beweren dat ze hun macht uitoefenen bij de gratie Gods. Daar 
dit zo is, kan makkelijk worden geoordeeld dat profane koningen op trotse 
wijze God verachten, zelfs als ze zijn naam niet als voorwendsel gebruiken, 
zoals die nietsnutten doen die God openlijk beledigen en zo de naam genade 
ontheiligen.’734

 Wat Calvijn vooral hekelt in de praktijk van de regering der koningen, 
zowel in de tijd van Daniël als in zijn eigen dagen, is de weigering om zich 
aan God te onderwerpen. Ze menen zelfs het recht te hebben om te bepalen 
wat de ware godsdienst is. Alsof het koninklijke ambt stervelingen tot zo’n 
hoogte verheft dat ze het recht hebben om goden te maken. Dat is Calvijns 
opmerking naar aanleiding van de oprichting van het beeld van Nebukadnezar 
in het dal van Dura. ‘Omdat de macht van de koning in de wereld boven alles 
uitsteekt, willen de koningen niet erkennen dat ze toch alleen maar in hun 
legitieme positie blijven als ze zich schikken onder de gehoorzaamheid aan 
God. Vandaag zien we dat alle aardse koningen nog steeds door zo’n grote, 
hoogmoedige minachting opgezwollen zijn. Zij onderzoeken niet wat met het 
Woord Gods overeenstemt en wat de ware vroomheid is. Maar omdat ze alleen 
maar kijken naar de dwalingen die door de voorvaderen overgeleverd zijn, 
onder koninklijke naam ingelast, menen ze als een genoegzaam vooroordeel 
dat God niet anders hoeft te worden gediend dan hun goeddunkt en zoals zij 
besloten hebben.’735 Opnieuw spiegelt Calvijn in de kritiek op de koning van 

734 ‘Hodie monarchae semper in suis titulis hoc obtendunt, se esse reges, et duces, et comites Dei 
gratia: sed quam multi falso nomen Dei praetexunt in hunc finem, ut sibi asserant summum 
imperium? Quid enim valet saepe in regum et principum titulis Dei gratia? nempe ne agnoscant 
superiorem, quemadmodum dicunt. Interea libenter Deum, cuias clypeo se protegunt, calcarent 
pedibus: tantum abest, ut serio reputent se habere eius beneficio ut regnent. Merus igitur fucus 
est, quod iactant se Dei gratia pollere dominatione. Quum ita sit, facile hinc iudicium fieri potest, 
quam superbe contemnant Deum profani reges, etiamsi non obiiciunt eius nomen fallaciter, 
quemadmodum isti nebulones, qui palam Deum subsannant, et ita profanant nomen gratiae’ 
(CO XL, 670,671).

735 ‘Quoniam ergo regis potestas in mundo eminet, hinc fit ut reges non agnoscant se tunc demum 
manere in legitimo gradu, si continent se sub Dei obedientia. Et hodie videmus tali fastu adhuc 
turgere omnes terrenos reges. Neque enim inquirunt quid consentaneum sit verbo Dei, quaenam 
sit sincera pietas: sed quoniam tuentur errores a maioribus traditos, interposito regio nomine, 
putant sufficere hoc quasi praeiudicium, ne Deus aliter colatur quam ipsis visum est, et quam ipsi 
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Babel zijn visie op de koningen, met wie hij en zijn studenten in hun dagen 
te maken hadden. 

V.5.3 Koningen en hun raadgevers
Calvijn geeft in zijn spreken over de koningen een belangrijke plaats aan 
hun verhouding tot hun raadgevers. Ook over diegenen die de vorst in zijn 
hofhouding omringen en met hun advies van dienst zijn, is hij meestal zeer 
negatief. Gezien hun karakter staan de koningen vaak open voor verkeerde 
raadgevers, terwijl ze hun positieve dienaren daarentegen niet de waardering 
geven die ze verdienen. Koning Darius wordt ten voorbeeld gesteld voor de 
koningen uit zijn eigen tijd. Darius zag de gaven van de wijsheid die God 
aan Daniël gegeven had en maakte hem tot zijn voornaamste dienaar. Deze 
heidense koning zal nog moeten dienen om in het laatste oordeel die vorsten 
tegenwoordig te veroordelen, die absoluut niet zien wie hun beste raadgevers 
zijn. Het was werkelijk ‘koninklijk’ van Darius, ja, een ‘heldhaftige daad’ om 
niet te aarzelen om een vreemdeling als Daniël – een balling nog wel – te 
benoemen tot hoofd van zijn satrapen.
 Calvijn noemt opnieuw geen namen van de koningen aan wie hij in zijn 
tijd denkt, en nog minder van de raadgevers die zij tot hun eigen schade 
verachten. Maar het moet zijn hoorders van dat moment duidelijk zijn 
geweest dat hij hier ook de precaire politieke situatie van zijn dagen voor ogen 
moet hebben gehad. Gedurende de maanden dat hij Daniël aan het uitleggen 
was, woedde de machtsstrijd rond de troon van Frankrijk. Wie dat in het 
achterhoofd houdt, en zo naar Calvijn luistert, weet genoeg. Calvijn zegt: 
We zien ‘tegenwoordig’ hoe koningen op een arrogante wijze de gaven van 
God verachten, omdat ze de beste mensen niet erkennen, die het waard zijn 
om hoge posities te bekleden en die nuttig zijn voor het volk. Daarentegen 
houden ze diegenen aan hun hof die net zo zijn als zij, die alleen maar dwaas 
toegeven aan hun wellust van gierigheid en roofzucht. Het is een ‘spiegel van 
de wraak van God’ als we merken dat koningen zozeer de gave van onderscheid 
missen dat ze diegenen benoemen die absoluut geen regeringspositie waard 
zijn. De ‘toestand in de wereld’ is diep betreurenswaardig, zegt Calvijn. 
 Heden ten dage denken koningen aan niets anders dan hun ‘pooiers’ 
en die hen vleien een hoge positie te geven. Ze verhefen de nietsnutten en 
diegenen die God afkeurt. ‘Hoewel ze niet waard zijn om onder de mensen 
geteld te worden, zijn ze voor zichzelf “koningen der koningen”.’736 Calvijn 

decreverunt’ (CO XL, 622). 
736 Het is opmerkelijk dat Calvijn hier de Hebreeuwse zegwijze van het Oude Testament in de mond 

der koningen legt. 
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zegt dit om duidelijk te maken dat de koningen in zijn dagen zelf niet veel 
te vertellen hebben. Dat komt goed overeen met de situatie van het Franse 
koningshuis in de periode na de dood van Henri II. Gedurende de periode dat 
de colleges over Daniël werden gehouden, was de koning minderjarig en werd 
er in werkelijkheid geregeerd door diegenen die aan het hof als raadgevers de 
meeste macht hadden. Calvijn merkt deze dingen echter ook in het algemeen 
op. De koningen zijn te lui om hun taak goed uit te voeren. Zo worden ze 
min of meer gedwongen om de uitvoering van hun regering aan anderen over 
te laten, terwijl ze zelf wel hun titel blijven dragen. De ernst van deze situatie 
gaat echter niet buiten God om. Al deze dingen zijn ‘zekere documenten van 
de hemelse toorn’; dit alles ‘aangezien de wereld het tegenwoordig niet waard 
is dat God zijn hand uitstrekt om haar te regeren’, zo luidt de conclusie van 
Calvijns politieke analyse.737

 Koningen zouden bijzonder op hun hoede moeten zijn, om niet verstrikt 
te raken in het advies dat trouweloze en verraderlijke raadslieden hun geven. 
Het voorbeeld van Darius, die in de val trapt van de vijanden van Daniël, die 
hem een wet van Meden en Perzen laten tekenen om Daniël weg te werken, is 
een ernstige illustratie voor alle koningen, die door hun raadgevers gegijzeld 
worden. 
 Hoe komt het dat koningen zulke slechte dienaren om zich heen hebben? 
Dat hebben ze aan zichzelf te danken. Ze kiezen namelijk hun raadslieden 
niet uit naar hun geschiktheid, maar ze kijken of ze wel bij hen passen. En 
zoals iedere koning ‘gierig, listig, wreed of wellustig is’, zo kiest hij juist zulke 
mensen als zijn vrienden en metgezellen, in de verwachting dat zij zich niet 
tegen zijn slechte eigenschappen zullen verzetten.738 

V.5.4 Het recht van verzet?
Waar in de uitleg van het boek Daniël een voornamelijk negatief beeld 
wordt geschetst van de wijze waarop de monarchie functioneert, vooral daar 
waar Calvijn de toepassing maakt via het hodie in zijn uitleg, daar zou men 
verwachten dat er wellicht ook aanzetten zijn voor de legitimatie van het 
verzet tegen dergelijke vorsten, die het waard zijn door Gods toorn te worden 
getrofen. Calvijn moet zich bewust zijn geweest van de explosieve lading van 
elk woord dat ook maar in de richting wees van opstand. Vandaar dat hij 
daar uiterst bedacht op moet zijn geweest, wetend hoe funest het zou zijn 
als de hoorders van zijn woorden zich op zijn expliciete uitspraken zouden 

737 CO XLI, 4.
738 CO XLI, 248. 
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kunnen beroepen om in verzet te komen tegen het Franse koningshuis. In 
het eerste hoofdstuk hebben we gezien hoe heikel de politieke situatie was, 
en dat de stad Genève ervan beschuldigd was een rol te hebben gespeeld bij 
de ‘Conjuration d’Amboise’. Vandaar dat het te begrijpen is dat Calvijn, als 
hij over toorn en wraak spreekt, deze alleen aan God toeschrijft, terwijl de 
gelovigen Gods voorzienigheid hebben te verdragen, ook als gehoorzaamheid 
aan koningen martelaarschap met zich meebrengt.
 Het is opvallend dat in de index van belangrijke zaken, zoals die in de 
Franse vertaling van de voorlezingen over Daniël,739 vele passages over 
‘Des Rois de ce monde’ zijn verzameld. Dit kopje bevat van alle begrippen 
de meeste vermeldingen van teksten. Maar het woord ‘résistance’ of een 
synoniem daarvan komt in het register niet voor. 
 Een karakteristiek voorbeeld waarmee Calvijn laat zien hoe wij ons zelfs 
hebben te schikken onder totaal verkeerde heersers, vinden we in de passage 
over Daniëls houding ten aanzien van de koning Belsazar in de nacht van 
zijn ondergang. Daniël wenst de koning toe dat het oordeel dat hij heeft 
moeten aankondigen de vijand van de koning zou trefen. Het medelijden 
met de goddeloze koning is voorbeeldig. Daniël zou de koning met recht 
hebben kunnen verachten. Toch deed hij dat niet, omdat hij eerbied had 
voor ‘de macht die van Godswege aan hem was overgeleverd’. We leren uit 
het voorbeeld van de profeet om voor onze vijanden te bidden, al willen zij 
dat wij verloren gaan, en wel speciaal voor tirannen, als het God behaagt 
ons te onderwerpen aan hun wellust. ‘Want al zijn ze geen enkel eerbetoon 
van menselijkheid waardig, toch moeten wij zachtmoedig het juk dragen, 
aangezien zij hun vooraanstaande positie niet zouden hebben als het God 
niet zou willen.’ Met verwijzing naar het woord van Paulus in Romeinen 
13:5 zegt Calvijn dat deze gehoorzaamheid er niet dient te zijn vanwege hun 
toorn, maar omwille van een goed geweten. ‘Anders zijn wij rebellen, niet 
slechts tegen hen maar tegen God.’740

 Het mag de kerk van God rust geven als ze ziet hoe God de aardse koningen 
en hun rijken ten onder doet gaan. Wat één koning in het bijzonder treft, 
Belsazar in dit geval, is aanleiding voor een algemene regel. God stelt voor 
alle koninkrijken een tijd vast dat ze ten onder zullen gaan. Die gedachte 
moet de gelovigen troosten als ze de tirannen als wilden tekeer zien gaan. Als 
ze zo woeden, ‘alsof ze hemel en aarde zouden willen vermengen’, dan moeten 
wij maar denken aan deze doctrina: ‘hun jaren zijn geteld’. De kerk van God 

739 Leçons de M.Iean Calvin sur le livre des propheties de Daniel (Genève, MDLXIX).
740 CO XL, 666.
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hoeft dus niet zelf in opstand te komen, maar kan rustig wachten op het uur 
van Gods wraak.741

 Toch is er ook een uitspraak van Calvijn, die gevaarlijk dicht lijkt te komen 
bij een oproep tot actief verzet.742 Als Daniël God meer gehoorzaam is dan 
koning Darius, omdat hij tegen de uitgevaardigde wet in tot God blijft bidden, 
kan hij toch ronduit zeggen dat hij geen misdaad tegen de koning pleegde. 
Als hij zich betrouwbaar gedragen heeft in al zijn oprechte plichten, dan kan 
hij met recht zeggen dat hij het gezag van de koning niet heeft veracht. ‘Want 
Daniël was niet zó gebonden aan de koning der Perzen, dat God niet voor 
zichzelf zou kunnen eisen wat niet van hem weggenomen kon worden. Wij 
weten dat aardse rijken door God gevestigd zijn, maar niet zo dat Hij afbreuk 
doet aan zichzelf, maar dat Hij alleen uitblinkt, en al de heersers en al wat 
vooraanstaand is in de wereld aan zijn heerlijkheid onderworpen heeft.
 Daniël kon niet aan het edict van de koning gehoorzamen zonder God 
te verloochenen. Daarom heeft hij niet tegen de koning gezondigd toen 
hij volhard heeft in het gebed dat hij drie keren per dag tot God deed. De 
woorden van Petrus moeten in herinnering geroepen worden, die gezegd 
heeft: ‘Vrees God, eer de koning.’ De vreze Gods komt eerst als de koningen 
hun autoriteit willen houden. De goede volgorde moet worden aangehouden. 
Als iemand aan God voorbijgaat en bij de eerbied voor vorsten begint, dan 
keert hij de hele ‘orde der natuur’ om. 
 ‘Aardse vorsten verspelen hun macht’743 als ze tegen God in opstand 
komen. Erger nog, ze zijn onwaardig onder het getal der mensen te worden 
gerekend. Het zou beter passen om hen bewust in het gezicht te spuwen dan 
ze toe te geven als ze zo schaamteloos zijn dat ze zelfs God van zijn recht 
willen beroven om als het ware zijn troon te bezetten en hem, als zij konden, 
uit de hemel te sleuren.’744 Tot zover dit meest verregaande voorbeeld van 
verontwaardiging en kritiek ten aanzien van koningen. De woede die spreekt 
uit het concrete beeld van ‘in het gezicht spuwen’ blijft bij alle uitingen over 
koningen door Calvijn tot deze zeldzame passage beperkt. De uitleg van het 
boek Daniël is voor Calvijn principieel een martelarenspiegel gebleven en 
geen oproep tot verzet geworden, zelfs niet in het verborgen. Dat de ‘toon’ 

741 CO XL, 719.
742 In hoofdstuk VI, waarin de conclusie wordt getrokken, wordt op dit onderwerp nog nader 

ingegaan, in verband met de vergelijking tussen de voorlezingen over Daniël en de preken die 
Calvijn over hetzelfde bijbelboek gehouden heeft.

743 Calvijn gebruikt het werkwoord ‘abdicere’, dat aftreden betekent (CO XLI, 25).
744 ‘Potius ergo conspuere oportet in ipsorum capita quam illis parere, ubi ita proterviunt ut velint 

etiam spoliare Deum iure suo, et quasi occupare solium eius, ac si possent eum e coelo detrahere’ 
(CO XLI, 25,26).
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van de negatieve beoordeling van de koningen en hun raadgevers voor de 
opvolgers van Calvijn de ‘muziek’ van het recht van opstand mede is gaan 
bepalen, doet niets aan deze waarneming af.

V.6 Het pausdom en de antichrist in de profetie van Daniël

Het is de vraag in hoeverre Calvijn in de profetie van Daniël verwijzingen 
vindt naar de regeerders van de kerk van Rome. Enkele tientallen keren 
vinden we een vermelding van het pausdom en de ‘papisten’. Het aantal keren 
dat Calvijn de antichrist noemt is op de vingers van twee handen te tellen. 
In het zaken- en namenregister van de zestiende-eeuwse edities van Calvijns 
voorlezingen komt de antichrist zelfs niet eens voor.

V.6.1 De antichrist
Calvijn weigert de antichrist aan te duiden in de uitleg van Daniël 7. 
In afwijking van vele andere exegeten houdt hij de gestalte van de ‘kleine 
hoorn’ niet voor een verwijzing naar koning Antiochus Epiphanes of de 
apocalyptische antichrist.745 Zelfs het feit dat er wordt vermeld dat deze 
laatste koning zich niet met wapengeweld maar met macht van woorden 
tegen het rijk van Christus keert, brengt hem niet af van zijn visie dat het hier 
gaat om een profetie van de komst van het Romeinse rijk, dat in de dagen 
van Christus’ komst op aarde en de geboorte van de kerk zich met geweld 
daartegen zal keren. Calvijn denkt bij de ‘woorden’ waarmee de kleine hoorn 
strijdt aan de macht van de Romeinse edicten, waarmee de keizers de hele 
wereld aan zich wilden onderwerpen. De proconsuls kregen de opdracht om 
in het gehele rijk de christenen te strafen, omdat ze als een vervloekte sekte 
werden beschouwd. De profeet spreekt in deze passage niet zo ‘subtiel’, dat we 
er meer in moeten zien dan deze historische gegevenheid, meent Calvijn.
 Bij de uitleg van hoofdstuk 8 kondigt Calvijn de discussie over de antichrist 
al aan als hij zijn vertaling van vers 23 geeft. Daarin is een aankondiging van 
koning Antiochus Epiphanes te vinden. Het is opmerkelijk dat Calvijn hier 
met name Luther noemt, die in de aangekondigde koning een ‘masker’ van de 
antichrist wil zien. Calvijn vindt dat hij zich met deze verklaring te makkelijk 
van de historische figuur afmaakt en belooft later in zijn voordracht op deze 
kwestie terug te komen.746 Als hij dat gaat doen, is te merken dat hij zich hier 
moet verantwoorden ten aanzien van andere exegeten, die vermoedelijk tot 

745 Zie paragraaf V.3.4.1.
746 CO XLI, 114.
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zijn geestverwanten moeten worden gerekend. Namen noemt hij niet, maar 
hij heeft het wel over mannen ‘die goed thuis zijn in de schriften’, die door 
hun uitleg toch het heldere licht achter de wolken doen verdwijnen. Zelfs 
voor kinderen is immers duidelijk dat het hier gaat over Antiochus en niet 
de antichrist. En als er dan toch een apocalyptische duiding wordt gegeven 
in plaats van een historische, dan verliest de Schrift haar betrouwbaarheid en 
gezag. Dat laatste is voor Calvijn een uiterst belangrijk argument om zo veel 
mogelijk af te zien van welke apocalyptische duiding dan ook bij zijn uitleg 
van Daniël. 
 Heeft deze profetische passage dan geen enkele relatie met de figuur van 
de antichrist? Het antwoord van Calvijn op deze vraag is bijzonder belangrijk 
voor zijn visie op profetie en vervulling. Aangezien de profetie van Daniël 
niet de komst van de antichrist in de eindtijd voorspelt, moet haar vervulling 
evenmin in de eigen of de toekomende tijd worden gezocht. Deze profetie is 
namelijk al vervuld toen koning Antiochus op het wereldtoneel verscheen en 
zijn vijandschap toonde ten aanzien van het Joodse volk. Het zou mij beter 
bevallen, zegt Calvijn, als iemand deze profetie zou willen aanpassen voor 
het gebruik van de kerk van nu, maar dan door middel van de analogie, de 
overeenkomst van een gelijkende situatie. Alles wat we kunnen opmerken in 
de manier waarop koning Antiochus zich keerde tegen God en zijn volk kan 
ons bij wijze van vergelijking iets leren over de antichrist die in het Nieuwe 
Testament wordt aangekondigd. ‘Wij weten dat alles wat op de oude kerk 
betrekking heeft ook ons regardeert, juist omdat wij in de volheid der tijden 
zijn aangekomen. Ongetwijfeld heeft de Heilige Geest ons door dit voorbeeld 
de tolerantia crucis willen leren.747

 Ook bij de uitleg van Daniël 11:36 en volgende beseft Calvijn dat hij 
zich moet verantwoorden tegenover alle andere uitleggers die hier een 
aankondiging van de toekomende antichrist lezen. Ze doen dat óf direct 
óf via koning Antiochus, die dan louter als type van de antichrist wordt 
afgeschilderd. Die laatste manier kan Calvijn nog wel enigszins waarderen, 
maar desondanks meent hij te kunnen uitleggen dat deze profetie in het 
geheel niets met de antichrist te maken heeft. Het gaat hier gewoon over 
het historische Romeinse rijk. Het is niet zo, meent Calvijn, dat de profeet 
‘over de voortdurende serie van de gebeurtenissen uit de geschiedenis 

747 ‘Mihi magis placeret, si quis vellet aptare ad usum praesentem ecclesiae hoc vaticinium, et per 
anagogen quae dicta sunt de Antiocho ad antichristum traducere. Scimus quidquid contigit veteri 
ecclesiae, spectare etiam ad nos, nempe quia incidimus in plenitudinem temporum. Nec dubium 
est quin spiritus sanctus voluerit ad tolerantiam crucis nos instituere hoc exemplo’ (CO XLI, 
121).

__________________________________________



268 Hoofdstuk V

heen zou springen’.748

 Dat de duiding van de antichrist in de profetie van Daniël volgens Calvijn 
leidt tot onwaarschijnlijke scenario’s die voor de eindtijd worden verwacht, 
blijkt bij Daniël 11:42. Hij noemt daar de verwachting dat de gelovigen bij de 
openbaring van de antichrist uit de bewoonde wereld zullen wegvluchten om 
hun veiligheid te zoeken in de woestijn. Zij die deze uitleg geven, verzinnen 
fabeltjes. Het gaat gewoon over de geschiedenis, die al lang geleden is 
gepasseerd. Er is geen sprake van een ook maar enigszins naar apocalyptiek 
neigende duiding in Calvijns uitleg van Daniël. En de daarin zo centrale 
figuur van de antichrist komt bij hem daarom alleen maar ter sprake als hij 
zich verantwoorden moet in het licht van de gangbare uitleg van zijn dagen, 
waarvan hij zich nadrukkelijk onderscheidt. Er is ook geen enkel moment dat 
hij de antichrist ook maar op enigerlei wijze in verband brengt met de paus 
of de kerk van Rome. Dat past bij zijn diepste intentie om de ontvangers van 
zijn uitleg nuchterheid en waakzaamheid te laten behouden in het verstaan 
van de Heilige Schrift en hen te behoeden voor fantasie en overspannenheid 
als het om de eschatologie gaat. Hij beoordeelt het pausdom niet in het licht 
van een apocalyptische voorzegging, maar aan de hand van een theologische 
en morele maatstaf, overal waar hij die in de profetie van Daniël tegenkomt. 

V.6.2 Het pausdom beoordeeld
Calvijn weet dat vele uitleggers van zijn dagen in de profetie van Daniël een 
aankondiging zien van de komst van het pausdom in zijn negatieve functie 
van ongeoorloofde wereldmacht, die de ware kerk vervolgen zou. Dit zou 
ook een teken zijn van de eindtijd, waarheen de vervulling van de profetie 
van Daniël immers wijzen moest. Gezien Calvijns adagium dat alles wat in 
Daniël voorzegd is als vervuld moet worden beschouwd in de historische 
periode tussen de ballingschap en de komst van Christus op aarde, kan en wil 
hij op geen enkele wijze aan een uitleg toegeven waarin de vervulling tot zijn 
eigen tijd en daarna zou reiken. 
 Het blijkt daarbij soms moeilijk voor Calvijn om niet toe te geven, omdat 
de apocalyptische duiding behoorlijk plausibel lijkt te zijn. In de uitleg van 
Daniël 11:37 noemt hij de tweeërlei vervulling, die men heeft gezien in 
de koning die de dienst aan God zou veranderen en de liefde der vrouwen 
verachten. Dat lijkt sprekend op wat de paus en Mohammed hebben gedaan. 

748 ‘Hoc igitur tenendum est memoria, angelum non loqui de Antiocho, neque etiam transsilire 
nunc ad antichristum, ut alii existimant, sed contexere perpetuam seriem, ita ut fideles praeparati 
essent ad omnes insultus, quibus poterat concuti eorum fides, nisi opposita fuisset haec munitio’ 
(CO XLI, 269).
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Beiden hebben een nieuwe vorm van godsdienst geïntroduceerd en beiden 
hadden niet veel respect voor de liefde der vrouwen. Mohammed niet, 
omdat hij de huwelijkstrouw verdierf door mannen de toestemming te geven 
om meer vrouwen te nemen. De paus heeft door het verplichte celibaat de 
eer van het huwelijk als het ware met zijn voeten vertreden. Hoe goed deze 
uitleg ook bij vers 37 lijkt te passen, toch houdt Calvijn eraan vast dat het 
niet over een latere tijd kan gaan dan tot aan het moment van de verschijning 
van Christus. God heeft de harten van de gelovigen door deze profetie willen 
sterken om met volharding daarop te wachten. Mohammed uit de zesde 
eeuw en de paus van alle eeuwen der christelijke jaartelling: beiden komen 
in Daniël niet voor.749 De ‘tirannie’ van het pausdom wordt in deze profetie 
niet voorspeld.750

 Toch brengt Calvijn de paus, het pausdom en de papisten op verschillende 
momenten wel ter sprake. Daniëls profetie mag dan geen voorspelling zijn 
van de conditie van de kerk in zijn dagen, er zijn wel lessen uit te trekken 
die kunnen verhelderen hoezeer de kerk van Rome is afgeweken van de ware 
godsdienst. In de uitleg van Daniël 11:33,34 maakt Calvijn een toepassing, 
waarbij hij de kerk van Rome vergelijkt met de kerk van de reformatie. Bij 
wijze van analogie kan datgene wat Daniël over de tijd van Antiochus zegt 
ook betrokken worden op de positie van de kerk in zijn dagen. Alle eeuwen 
door kent Gods kerk immers dezelfde strijd, en wordt ze bestreden door 
vijanden. Er zijn verklaarde vijanden van buitenaf, maar ook vanbinnen, 
die zich voordoen als huisgenoten van het geloof. Maar in hoeverre kan 
de kerk van Rome nu werkelijk nog kerk genoemd worden? Calvijn maakt 
een vergelijking met de situatie in de tijd van Antiochus. Toen waren er vele 
priesters die het volk van God misleidden en slechts een klein deel bleef 
getrouw. Hij acht een dergelijke situatie ook in zijn eigen tijd herkenbaar. 
‘We zien tegenwoordig dat in het pausdom de hele wereld door priesters 
bedorven is.’751 Kunnen we de kerk, waarin bisschoppen, kardinalen en abten 
werken – hij schroomt niet ze ronduit ‘dergelijk uitschot’ te noemen – wel 
werkelijk als kerk zien? Op een brutale manier overblufen ze het arme volk 
en matigen ze zich aan dat zij de juiste uitleg van de Schrift hebben. Zo doet 
dat geboefte het tegenwoordig, ze doen alsof ze engelen zijn en meten zich 
arrogant een oordeel aan over alles wat er te weten valt. ‘Het hele pausdom 
wordt kerk genoemd’, maar is het voor Calvijn kennelijk absoluut niet. In 
zijn kritiek op de kerk van Rome ligt het accent dus op de wijze waarop de 

749 CO XLI, 270,271.
750 CO XLI, 66.
751 CO XLI, 258. 
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kerkregering zich meester heeft gemaakt van het volk, dat erdoor misleid 
is, omdat de machthebbers in de kerk uitmaken wat het Woord van God 
zegt. ‘De pauselijken houden een afschuwelijke en met allerlei smerigheden 
vervuilde stal voor een kerk’,752 is het oordeel dat Calvijn geeft. Ze hebben de 
ware vroomheid omgekeerd in allerlei bijgelovigheden. Het pausdom wordt 
met zoveel woorden verweten dat ze ‘het masker van een kerk’753 dragen, 
omdat ze haar schande verbergt onder het mom dat men zou samenkomen 
in de naam des Heeren. Men heeft in de kerk van Rome echter niet het recht 
om in Gods naam te spreken, omdat er openlijk wordt afgeweken van Gods 
Woord.
 Dit vernietigende oordeel over de kerk van Rome gaat overigens gepaard 
met een zorgelijke opmerking over het ‘klein getal’ van diegenen die zich 
aan de praktijken van bijgeloof en ongeloof onttrokken hebben. Daarmee 
doelt hij op diegenen die de reformatie zijn toegedaan. Calvijn spaart zijn 
geestverwanten zijn ernstige kritiek niet. Wij zijn maar met weinigen, zegt 
hij, maar wat zijn wij ook een gemengd gezelschap.754 Als God een onderzoek 
zou doen naar de ‘kleine kerken’, zou Hij dan ook onder de weinigen niet 
vele bedriegers vinden? De ‘kleine hulp’ in Daniël 11 genoemd, waarmee 
Judas Maccabeüs is bedoeld, moet dus geen al te overspannen verwachtingen 
geven. Het is een hulp, maar het blijkt toch maar een kleine verlichting te zijn 
geweest. Enigszins berustend zegt Calvijn vervolgens: ‘Het is nooit anders 
geweest, en het zal ook nooit anders worden tot het einde van de wereld.’755 
 De kritiek op de kerk van Rome vinden we in de uitleg van Daniël op 
allerlei momenten waarop Calvijn het relevant vindt om duidelijk te maken 
waar de ‘bijgelovigheden’ en het ‘machtsmisbruik’ overeenkomen met wat 
we in de profetie vinden. In het pausdom neemt men de belijdenis van de 
‘ene God’ in de mond, maar in werkelijkheid wordt de naam des Heeren 
verscheurd, omdat ze de dienst van God verdelen, zodat ieder een deel van de 
buit of prooi kan nemen.756 De papisten verdelen de macht van God zodanig 
dat een ieder van hun ‘heiligjes’757 een deel voor zich kan opeisen. De eenheid 
en soevereiniteit van God worden, hoewel beleden, vervolgens ook aangetast 
door de leer van de vrije wil. Ook dit wordt ter sprake gebracht, omdat God 

752 CO XLI, 266.
753 ‘larvata ecclesia’ (CO XLI, 138).
754 Hij gebruikt het woord ‘mixtura’ (CO XLI, 261).
755 ‘Nunquam aliter factum est, neque continget etiam aliter usque ad finem mundi’ (CO XLI, 

261).
756 CO XL, 611,612.
757 Calvijn gebruikt hier het diminutief ‘sanctulis’ (CO XL, 615).
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van zijn recht wordt beroofd als aan de mens enige zeggenschap over de loop 
der dingen wordt toegeschreven.
 Ook de aanbidding van beelden komt ter sprake, omdat daar uiteraard 
aanleiding voor is vanuit wat Daniël 3 zegt over het beeld van Nebukadnezar. 
De consecratie van beelden, met het oog op private en publieke verering, 
wordt als afgoderij veroordeeld.758 
 Het lijkt er bij de kerk van Rome wel op dat de gedachte heerst, dat alles 
wat ons behaagt ook Gode aangenaam is. Kijk eens naar de vele ceremoniën 
in het pausdom, die onze ogen verblinden met hun luister. Als we daaraan 
meedoen, denken we onze plicht te hebben gedaan. Alsof Gods genieting 
dezelfde zou zijn als die van ons. ‘Dit is een te grove dwaling.’ Hoewel er 
door God een uiterlijke eredienst is geboden, toch is de ware dienst geen 
aanbidding van uiterlijke zaken, zoals bij Rome, maar een geestelijke eredienst, 
van gelovigen die God in waarheid aanbidden.
 Daniëls volhardende gehoorzaamheid, die geprezen wordt door koning 
Darius in hoofdstuk 6, heeft niets te maken met de verdienstelijkheid van 
goede werken, zoals de papisten ‘dwaas’ menen te kunnen opmaken. Het ging 
in de redding van Daniël niet om een bevestiging van diens gerechtigheid, 
die verdienstelijk zou zijn, maar om het tonen van Gods gerechtigheid in de 
bevrijding van zijn trouwe dienaar. Dat heeft niets met verdiensten van doen. 
Daarmee verbonden wijst Calvijn ook nog op het verschil in de visie op het 
geloof tussen Rome en reformatie. De papisten hebben het al over geloof als 
het nog slechts een fides implicita is, dat volgens Calvijn niets anders is dan 
een ‘dood’ geloof. Het ware geloof bestaat in de vaste overtuiging dat God zijn 
gelovigen niet zal bedriegen en behelst dus een persoonlijk vertrouwen.759

 Omdat in Daniël herhaaldelijk sprake is van de praktijk van vasten, wil 
Calvijn ook duidelijk maken dat de vastenpraktijk van Rome hierin geen 
legitimatie kan vinden. Vasten is op zich een bijbelse zaak, maar nooit als 
een verdienstelijk werk. Het is meer een ootmoedige wijze waarop de ernst 
van het gebed wordt versterkt. Overigens is het vasten dat Rome gebiedt ook 
iets huichelachtigs. Men mag dan op bepaalde momenten geen vlees eten, 
maar andere lekkernijen worden niet verboden. De casuïstiek van allerlei 
uiterlijke regeltjes heeft niets met het bijbelse vasten te maken. God beveelt 
ons om heel ons leven matig te zijn, in de eenvoud van ons eten en drinken. 
Gelovigen moeten zich inhouden, omdat onmatig eten en drinken slecht 
is voor hun lichaam. Ze kunnen er volgens Calvijn zelfs hun verstand door 

758 CO XL, 622.
759 CO XLI, 27.
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verliezen als ze hun lichamen door een weelderige leefwijze verzwakken. 
Maar het voorbeeld van Daniëls vasten betekent echt geen godsdienstige 
verdienstelijke verplichting, die ons daarin wordt aangewezen.760

 Er is nog een ander opmerkelijk aspect aan de beoordeling van de kerk 
van Rome, zoals Calvijn die in deze uitleg geeft. Als het gaat om de macht 
van de kerk ziet Calvijn zowel bij het pausdom als ook bij de joden eenzelfde 
type dwaling. Als er in de profetie heerschappij wordt beloofd aan de kerk, 
dan matigen ze die macht zichzelf aan. Ze kleden zich in de ‘wapenrusting’ 
van God, alsof God zijn recht aan hen had afgestaan om te heersen. Bij de 
joden maakt hij het scherpe verwijt dat ze als uitverkoren volk – los van God 
– het recht menen te hebben om de hele wereld onder hun voeten te houden. 
Hetzelfde ziet hij bij het pausdom. Maar beiden vergeten dat Christus zijn 
persoonlijke macht wel aan zijn kerk toeschrijft, maar nooit overgeeft. Wat 
van het hoofd geldt, dat geldt ook van de leden, maar nooit los van het hoofd. 
Dat geeft een geheel andere positie aan de kerk in deze wereld dan Rome 
meent te bezitten.761 Dit brengt ons bij een volgende paragraaf, waarin we 
zullen zien wat volgens de profetie van Daniël de kerk van Christus is in de 
visie van Calvijn. 

V.7 De kerk in de uitleg van Daniël

Aan het begin van zijn uitleg van Daniël zegt Calvijn dat we de doctrina van 
deze profetie moeten zien als een ‘spiegel en schilderij’, door God gegeven om 
ons zijn bewogen zorg voor zijn kerk te tonen, zelfs als het erop lijkt dat Hij 
die opgegeven heeft.762 Calvijn voegt hier met nadruk het woordje ‘heden’ 
toe, om aan te geven dat het lot van de ‘oude kerk’ in de profetie beschreven 
een onmisbaar referentiepunt is om in de tijd waarin deze profetie wordt 
uitgelegd te kunnen zien hoe de kerk zichzelf heeft te verstaan in tijden van 
verdrukking. De profetie van Daniël is voor Calvijn immers wezenlijk een 
‘martelarenboek’, waaruit een kerk, klein in getal en onder zware vervolgingen, 
kan leren hoe ze zich onder de beproevingen dient te houden. 

V.7.1 Eén kerk, twee bedelingen
De kerk is het lichaam van Christus, dat Hij in deze wereld heeft en bewaart 
tot aan het einde der tijden.763 Zij kan nagenoeg gelijk worden gesteld met 

760 CO XLI, 195,196.
761 CO XLI, 84.
762 CO XL, 532.
763 De uitleg van Daniël, zoals die in deze paragraaf te vinden is, vinden we ook in Institutie II, 10 en 
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het koninkrijk van Christus op aarde. De kerk is Christus, het hoofd, samen 
met zijn lichaam, de ledematen van de kerk. De gemeenschap met Christus 
is het leven van de kerk. Wie de kerk los willen maken van de middelaar, die 
laten niets anders achter dan een verminkt en dood lichaam, waarvan het 
hoofd afgehakt is.764

 Er is in dit spreken over de kerk ook een wederkerigheid. Wat van Christus 
gezegd wordt, heeft ook betrekking op zijn lichaam, de leden, en omgekeerd. 
Dat betekent voor Calvijn dat er gezegd kan worden dat de kerk, die in deze 
wereld verstrooid is, tegelijk een eeuwig karakter heeft, want Christus deelt 
haar zijn eeuwigheid mee.765 Dat betekent dat de kerk er in deze wereld altijd 
zal zijn, omdat Christus haar beschermt en omdat Hij de zijnen bewaart en 
vergadert tot zijn eeuwig erfdeel.766 
 De kerk is dus Gods volk op aarde. Zij is er altijd geweest en zal er zijn tot 
de staat van de eeuwige gelukzaligheid aan zal breken. De garantie van deze 
hoop ligt in het feit dat Christus zijn kerk in deze wereld altijd bestuurt.767 Er 
is sprake van één kerk, maar deze kent twee ‘staten’. De ‘oude kerk’, ook wel 
‘oude volk’ genoemd, heeft betrekking op de periode in de geschiedenis tot aan 
de komst van Christus. Er is een duidelijk verschil tussen beide bedelingen. 
In zijn discussie met de joodse exegese wijst Calvijn hier nadrukkelijk op. De 
toestand van de nieuwe kerk is ‘uitnemender en veel wenselijker’ dan de staat 
waarin de oude kerk zich ‘vanaf het begin’ heeft bevonden.768 De conditie 
waarin de kerk verkeerde voorafgaande aan de komst van Christus, was er een 
van droefenis. De verschijning van Christus op het moment in deze profetie 
voorzegd heeft het karakter van een ‘herstel’769. 
 De vaderen onder de bedeling van de oude kerk kenden wel een verschil 
in bediening, maar niet in de kern van de zaak van het verbond. Ze hadden 
‘dezelfde weldaad’770 met ons gemeen van de vergeving der zonden door de 
genade. Immers, van de schepping af heeft niemand God met een rustig hart 
kunnen aanroepen, zonder de vaste hoop op de vergeving der zonden. Maar 
de leer was onder de oude bedeling nog niet echt helder en de ware beloften 
stonden nog niet werkelijk vast. Wat betekent het dan dat de profeet zegt dat 

11, waarin Calvijn zijn gedachten over de eenheid van het Oude en Nieuwe Verbond verwoordt 
in het kader van de heilsgeschiedenis. 

764 CO XLI, 85.
765 CO XL, 607,608.
766 CO XLI, 63,64.
767 CO XLI, 63,64.
768 CO XLI, 172.
769 ‘reparatio’.
770 ‘commune beneficium’.
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Christus door zijn komst de zonden zal verzegelen en de ongerechtigheden 
verzoenen? Hier zien wij vooral ‘het onderscheid tussen de staat van de oude 
en van de nieuwe kerk’, zoals Calvijn dat noemt.771 In de ‘nieuwe kerk’, zegt 
Calvijn, zijn ‘wij’ bevoorrecht omdat er meer is dan de belofte van vergeving 
alleen. God heeft in het verzoeningswerk van Christus nu ook bezegeld en 
vervuld dat het ofer van Christus onze verzoening is. In de profetie van 
Daniël wordt iets beters beloofd dan de vaderen ervaren hebben en wat met 
de komst van Christus bovendien in vervulling is gegaan. Calvijn verbindt aan 
deze visie op de vervulling ook de waarneming dat er voor de kerk na de komst 
van Christus dus geen nieuwe profetieën meer nodig zijn als eertijds, toen de 
zaken nog in duister gehuld lagen en God zijn volk ‘als onder een donkere 
wolk regeerde’.772 Christus heeft voor de ‘nieuwe kerk’ ook de ceremoniën 
afgeschaft die geldig waren voor het ‘oude volk’. Onder de oude bedeling 
waren de vaderen gelijk aan kinderen. Zij hadden de uiterlijke riten nog 
nodig, die wij nu niet meer na hoeven volgen. Als iemand er nu nog aan vast 
zou willen houden, zou hij meer lijken op een aap dan op een ware navolger.773

 Nog een verschil tussen de oude en nieuwe kerk wordt door Calvijn 
met nadruk vermeld. Als in Daniël 9:27 staat dat God het verbond in de 
‘laatste week’ met velen bevestigen zal, dan regardeert dat de periode van de 
uitbreiding van de kerk door de prediking van de apostelen. De heidenen 
worden als ‘verstrooide schapen’ toegevoegd zodat er één kudde ontstaat. De 
‘velen’ zijn alle gelovigen die met de joden verenigd werden. Gods verbond 
was ‘als het ware op de wijze van erfrecht met de Israëlieten gesloten’, totdat 
diezelfde genade ook de heidenen zou bereiken. ‘Van Christus wordt gezegd 
dat Hij niet alleen het verbond van God met één stam vernieuwd heeft 
maar zonder onderscheid met de hele wereld.’774 Calvijn spreekt van een 
‘antithese’: de oude kerk was door nauwe grenzen ingesloten, maar de nieuwe 
is over de hele wereld uitgebreid. Dit universele perspectief heeft te maken 
met de roeping van het evangelie. Zij die eertijds vreemdelingen waren, 
werden met de joden tot één gemeenschap verbonden. We vinden hier in 
Calvijns ecclesiologie de positieve en primaire positie van de joden duidelijk 
onderstreept. Heidenen worden samen met joden gemeenschappelijk 
gehouden voor Gods kinderen.775

771 ‘discrimen inter statum veteris et novae ecclesiae’ (CO XLI, 180).
772 ‘Deus populum suum quasi sub obscura nube regebat’ (CO XLI, 182).
773 CO XLI, 127.
774 ‘Dicitur ergo Christus non tantum renovasse foedus Dei cum una gente, sed promiscue cum toto 

mundo’ (CO XLI, 188).
775 ‘... sed videtur subesse antithesis inter ecclesiam veterem, quae inclusa erat angustis finibus, et 
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V.7.2 Heiligen en verkorenen
In Daniël 7 komen we de ‘heiligen van de hoge plaatsen’ tegen. Calvijn 
wijst de uitleg van de hand dat het hier om een aanduiding zou gaan van 
engelen, of zelfs van God zelf. Volgens hem gaat het om de kinderen Gods, 
die hoewel ze op aarde rondzwerven, toch hun harten opwaarts verhefen 
en weten dat ze burgers zijn van een hemels rijk. De heerlijkheid van de 
kerk is echter op aarde nog niet zichtbaar, omdat het een hemelse luister is. 
Het rijk komt Gods uitverkoren kinderen toe, die de aarde bewonen maar 
toch van de hemel afhankelijk zijn.776 In deze benaming van de kerk klinkt 
door dat de uitverkorenen nu reeds als hemelburgers worden gezien, en zo 
ook ‘metgezellen en broeders’ van de engelen. De keerzijde daarvan is dat 
ze op aarde daarom alleen maar verdrukte vreemdelingen kunnen zijn. De 
‘heiligen van de hoge plaatsen’ en hun regering duiden niet op de voleinding 
van Christus’ rijk, maar op de positie van de kerk in de ‘tussentoestand.’777 De 
heiligen begonnen onder de hemel te regeren toen Christus’ koningschap 
door de verbreiding van het evangelie een aanvang nam. 
 In de uitleg van Daniël 8:10 identificeert hij de kerk zelfs met de aanduiding 
van de ‘legermacht der hemelen.’778 Vanwege haar erfdeel in de hemelen 
wordt de kerk, die hier op aarde onder ligt en vertrapt wordt, met deze grote 
waardigheid versierd. Er is voor ons een plaats in de hemel bereid en God 
rekent ons onder de sterren, hoewel wij de ‘mesthopen van de wereld’779 zijn, 
zoals Paulus zegt. 
 De kerk, dat zijn ook Gods verkorenen. Calvijn brengt in zijn uitleg 
de predestinatie slechts enkele keren ter sprake. De belangrijkste passage 
vinden we aan het begin van Daniël 12, waar Calvijn spreekt over de kerk als 
gemeenschap van verkorenen. Het ‘boek’ waarvan sprake is in het eerste vers 
is een beeld van de verkiezing naar Gods eeuwige besluit. Daarin heeft God 
de ware gelovigen als zijn kinderen willen aannemen als vóór de schepping 
van de wereld. Calvijn haast zich om – volgens zijn centrale uitlegprincipe 
van de accommodatio780 – te zeggen dat God zelf uiteraard geen boekrol 

novam ecclesiam, quae extenditur per totum mundum. Scimus enim ex ultimis regionibus vocatos 
fuisse per evangelium qui prius fuerant extranei, et ita coniunctos fuisse Iudaeis in societatem, ut 
scilicet omnes communiter essent, ac reputarentur filii Dei’ (CO XLI, 188).

776 CO XLI, 66,67.
777 ‘de medio statu ecclesiae’ (CO XLI, 84).
778 ‘exercitus coelorum’ (CO XLI, 100).
779 ‘sterquillinia mundi’ (CO XLI, 100).
780 Dit is bij Calvijn een centraal begrip in de pedagogie van God. God houdt rekening met de 

kinderlijkheid en onervarenheid van zijn mensen en past zich in zijn onderricht aan hun niveau 
aan. Zie TRE VI, 618,619. Een belangrijke bijdrage tot het verstaan van Calvijns accommodatie-
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nodig heeft, maar het is voor ons een nuttig beeld om duidelijk te krijgen 
wat Gods eeuwige raad is. Het is goed om deze ‘definitie’ van de ware kerk te 
onthouden, zegt Calvijn. Velen beroemen zich er immers op dat ze kinderen 
van God zijn, terwijl ze in werkelijkheid ‘buitenstaanders’ zijn. De genadige 
aanneming tot kinderen is in wezen verborgen. De roeping is er het getuigenis 
van en die krijgt bij de uitverkorenen een vervolg in de wedergeboorte door 
de Geest die zijn ‘kenmerken en onderscheidingstekenen in ons graveert’, 
zodat wij kunnen erkennen dat wij waarlijk zijn kinderen zijn.781

 In dit verband wijst Calvijn op het verschil tussen ware en valse, vleselijke 
en geestelijke kinderen van Abraham. De vleselijke zijn het alleen ‘in naam’, 
de geestelijke ook ‘legitiem’.782 Het is hetzelfde onderscheid als tussen de 
‘uitwendige kerk’ en de ‘verborgen kerk, die de ware is en die coram Deo als 
kerk beoordeeld wordt’. De uiterlijke kerk draagt slechts de naam, de kerk 
die het in waarheid is kan nooit vergaan vanwege de zekerheid van Gods 
verkiezing. Het uiterlijke getuigenis van de verkiezing wordt openbaar in de 
levensopenbaring die laat zien wie de kinderen Gods echt zijn, door de Geest 
der heiligmaking. De vermelding van degenen die in het boek geschreven 
zijn, is een ‘restrictie’ die de engel hier aanbrengt. Het baat ons niets al zouden 
we duizend keer onze plaats in de kerk innemen, als we niet tot het volk van 
God behoren. Calvijn verwijst daarbij naar enkele passages uit de Psalmen, 
waarvan hij toegeeft dat ze niet direct betrekking hebben op de ‘verborgen 
verkiezing Gods’, maar op het uiterlijke getuigenis van de ware gelovigen. 
Dat neemt echter niet weg dat wij moeten erkennen dat het alles uiteindelijk 
terug te voeren is tot de eerste oorzaak. Calvijn concludeert letterlijk: ‘maar 
altijd overheerst de verkiezing Gods.’783 
 De belijdenis van de verkiezing is ook in Daniël fundamenteel voor het 
kerkbegrip van Calvijn. Deze staat echter duidelijk in de context van de 
bemoediging van de ware kerk, die in de praktijk slechts ‘een klein getal’ 
uitmaakt, en die in haar martelarengestalte zwaar onder vuur ligt. Voor 
Calvijn is de ware kerk de kerk die de tolerantia crucis kent, en die door God 
in alle verdrukkingen en strijd tegen alle verwachting in overeind wordt 

begrip vinden we ook bij David F. Wright, ‘Calvin’s Accomodating God’, in: Calvinus Sincerioris 
Religionis Vindex, ed. Wilhelm H. Neuser & Brian G. Armstrong (Kirksville Mi. 1997) 3-19.

781 ‘Ergo veniendum est ad electionem, quia ex illo fonte manat salus nostra. Iam gratuitam 
adoptionem, quae per se est abscondita, sequitur vocatio quae est eius testimonium, quum scilicet 
Deus regenerans nos spiritu suo insculpit suas notas et insignia, unde agnosci possit nos esse vere 
eius filios’ (CO XLI, 289,290).

782 ‘Hic ergo distinguit inter titulares filios Abrahae, et inter legitimos, inter externam ecclesiam, et 
arcanam quae vera est ecclesia, et quae censetur coram Deo’ (CO XLI, 289).

783 ‘sed electio Dei semper dominatur’ (CO XLI, 289).
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gehouden. Gedurende heel zijn uitleg van het boek Daniël heeft Calvijn 
vooral dat gegeven duidelijk willen maken.

V.7.3 De kerk onder het kruis
In het voorwoord van de uitgave van zijn praelectiones over Daniël heeft 
Calvijn al duidelijk gemaakt dat het belang van deze profetie hierin bestaat 
dat de vervolgde kerken in Frankrijk in deze profetie herkenning van hun 
benarde positie kunnen vinden. Er is een duidelijke analogie met de conditie 
waarin de kerk verkeerde voorafgaande aan de komst van Christus. Hierin 
is de actualiteit van deze profetie vooral te zoeken, dat er toerusting wordt 
gegeven aan de verdrukte kerk om te blijven volharden in de hoop op de 
toekomst van Christus. Deze boodschap moet de kerken in Frankrijk in het 
rechte spoor houden, tussen moedeloosheid en (gewapend) verzet. Daniël 
geeft ‘heden’ lessen in het dragen van het kruis, de tolerantia crucis. 
 Het volk van God is gewaarschuwd dat alle rijken van de wereld zich 
tegen God zouden keren, en dat koningen en machtigen alles in het werk 
zullen stellen om de ware godsdienst uit te blussen, als ze dat zouden kunnen. 
Daarom spoort Daniël de gelovigen aan om het kruis te dragen, opdat ze 
niet in de ellende zullen omkomen. Ze moeten ‘in de koers van hun roeping’ 
blijven volharden totdat de beloofde verlosser zou verschijnen.784 Wat de 
kerk vóór de komst van Christus moest meemaken, dat moet ze heden ook 
nog ervaren, houdt Calvijn zijn hoorders voor. Hij noemt de verdrukte 
positie van de ‘oude kerk’ een voorbeeld dat de Heilige Geest gebruikt om 
ons te leren geduldig ons kruis op ons te nemen. Het is altijd zo geweest in de 
geschiedenis van de kerk dat de duivel de ruimte kreeg om goddelozen aan 
te zetten Gods kinderen te kwellen. Als we dat nu meemaken, moeten we er 
maar niet te veel van schrikken, en het mag niet tot eigenmachtige actie leiden 
om onszelf ervan te bevrijden. Het is een wonder dat de kerk niet honderd 
keer bezweken is onder alle rampen. Waarom zou ‘onze conditie’ beter zijn 
dan die van de vaderen?785 
 Calvijn weet van de aanvechting die de beproeving van de kerk met zich 
meebrengt. De vromen hadden zich in de eeuwen van vervolging af kunnen 

784 ‘Ergo Daniel ut admoneat fideles, qualis futura sit ipsorum conditio usque ad Christi adventum, 
dicit quaecunque in mundo erunt imperia, fore adversa Deo, et quotquot erunt summi reges et 
monarchae, totidem fore hostes pessimos et crudelissimos, ad exstinguendam omnem pietatem: 
si quidem hoc esset in eorum manu. Et ita hortatur ad crucis tolerantiam, ne tandem in miseris 
et tristibus spectaculis succumbant, sed pergant nihilominus in cursu vocationis suae, donec 
appareat promissus redemptor’ (CO XL, 602).

785 CO XLI, 121,122.
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vragen, waarom God het beloofde land zoveel onrust deed ondervinden, 
terwijl de vijanden in alle rust en vrede konden leven. Ze zouden kunnen 
twijfelen aan de wil van God. Daarom is het zo belangrijk dat de engel in de 
profetie van Daniël laat zien dat alle verdrukkingen van de kerk passen in 
Gods beleid.786 Ja, het is zelfs zo dat de vervolgingen gezien mogen worden 
als ‘hulpmiddelen’ met het oog op de zaligheid. Martelaarschap is ‘winst’, de 
dood van martelaren heeft zin omdat God de kerk zal reinigen van zonden 
waarmee ze bevlekt was. Zolang de gelovigen in deze wereld zijn, blijven ze 
zich verontreinigen. Daarom is het martyrium, en de aanvaarding daarvan 
door het dragen van het kruis, een ‘voortdurende, dagelijkse reiniging’ met 
het oog op de volmaakte toekomst van de kerk. De vervolgingen worden 
ons door God toegezonden opdat wij onze zonden zouden onderzoeken. Ze 
moeten dus ook gezien worden als een noodzakelijke kastijding door de hand 
van God. Door het werk van de Heilige Geest in het hart zullen de gelovigen 
zich realiseren hoe nuttig de verdrukkingen voor haar zijn, als ze uit de hand 
van God haar toekomen. God laat ook nog altijd een zeker getuigenis van 
zijn mildheid merken als het erop lijkt dat zijn toorn volkomen ontbrandt. 
Hij kastijdt ons met het oog op onze bekering. De tuchtiging van de kerk is 
soms ook zwaarder dan die van de ongelovigen in de wereld. Dat heeft ermee 
te maken dat de kerk veel minder excuus heeft voor haar gebreken, in het 
licht van het feit dat het Woord van God haar is toevertrouwd. 
 Het is belangrijk om op te merken dat Calvijn bij de duiding van de 
vervolgingen en aanvechtingen van de kerk in Daniël geen enkele keer 
ook maar enige opening geeft in zijn uitleg om zich er eigenmachtig aan 
te onttrekken. De tolerantia crucis, in geduld en hoop, is de enige weg die 
begaanbaar is. De kerk moet blijven wachten op de manifestatie van de 
komst van Christus, die op zijn tijd komen zal. Het is vanuit de wijze waarop 
Calvijn dit met grote nadruk onderstreept duidelijk dat hier voor hem een 
grote actualiteit aanwezig is. Hij vreest het grote gevaar van ongeduld in 
het licht van een mogelijke aanstaande verlossing, die men zelf zou menen 
mede te kunnen bewerken. Wij zien ‘heden’787 hoe vurig de wens wordt als 
er geruchten zijn over de hulp Gods. Wellicht doelt Calvijn hier op concrete 
pogingen, die men wilde ondernemen of reeds ondernomen heeft, om het 
heft zelf in handen te nemen en de positie van de hervormden in Frankrijk 
met politieke wapenen te verbeteren. Zonder man of paard te noemen moet 
zijn vermaning voor de hoorders duidelijk zijn geweest. Niets is moeilijker, 

786 CO XLI, 282.
787 ‘hodie’ (CO XLI, 68).
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zo zegt hij, dan bij een lang uitstel geduldig te blijven. Stel dat de kerk in 
onze tijd al een eeuw verdrukt zou zijn geweest, welke standvastigheid zou er 
nog over zijn? Als er een wervelstorm opsteekt, raakt iedereen verbijsterd en 
roept: ‘Hoe lang nog, hoe lang nog?’788 Er zijn nog geen drie of vier maanden 
verlopen of wij ‘spannen tegen God een proces aan’, omdat Hij zijn kerk niet 
sneller te hulp schiet. Daarom moeten we er goed op letten dat de profetie de 
tirannen, onder wie de kerk verdrukt moest worden, een eeuw, of zelfs meer 
eeuwen toeschrijft. De tijd van de verdrukking is wel begrensd, uiteindelijk 
ziet het alles op de ‘volheid der tijden’, maar de verdrukking duurt altijd langer 
dan ons lief is.789 Bij de uitleg van Daniël 8:1 vat Calvijn zijn vermaning tot 
geduld samen met deze woorden: ‘Ook vandaag is deze profetie nuttig voor 
ons, opdat onze harten niet wanhopen in de extreme rampspoed van de kerk. 
Het feit is dat ons hier een eeuwig beeld geschilderd wordt van de kerk in de 
rampzalige en treurige toestand waaronder zij verkeert. Want hoewel God 
dikwijls onze zwakheden ontziet, toch is de kerk nooit immuun geweest voor 
veel ongemakken. Als wij niet bereid zijn om de strijd [tegen die zwakheden] 
aan te binden, zullen we nooit lang stand kunnen houden in geloof. Dit 
is de summa en de scopus van de profetie.’790 Het is wellicht met opzet dat 

788 Het is waarschijnlijk dat dit woord een verwijzing is naar concrete ervaringen in de benarde 
positie waarin de kerk in Frankrijk op dat moment verkeert. Calvijn spreekt deze woorden uit in 
zijn college dat hij eind november 1559 houdt. In dezelfde dagen heeft hij een brief geschreven 
aan de evangelischen in Frankrijk omdat hun onderdrukking kennelijk met de dag zwaarder 
werd. Hij schrijft zijn brief vanuit eenzelfde bezorgdheid als uit zijn colleges valt op te merken. 
Hij is bang dat men het niet meer vol zal houden om lijdzaam te blijven wachten tot er verlossing 
komt, maar dat men naar de wapenen zal grijpen. Daarom onderstreept hij nog weer eens dat de 
vervolgingen de middelen zijn waardoor God de standvastigheid en geloofstrouw van zijn kerk 
beproeft. De tirannen kunnen niet meer dan God hun toelaat. Maar het is niet aan de gelovigen 
om tegen hen in opstand te komen. Kennelijk is er ook sprake geweest van kritiek op diegenen 
die volhard hebben tot de dood. Calvijn spreekt zijn verontwaardiging uit over de ‘huichelaars’ 
die durven beweren dat zij die de naam van de Zoon van God verheerlijkt hebben tot de dood 
toe, eigenlijk de ergernis van de vijand nog meer hebben opgeroepen. Het zijn de valse christenen, 
die zodra ze het kruis aan zien komen de waarheid verloochenen om het gevaar te ontkomen, 
die zo praten. De kerk van Christus moet zich niet door hen van de wijs laten brengen. Calvijn 
wijst dus op de precaire positie waarin de evangelischen verkeren: tussen gewapend verzet en lafe 
verloochening. Hij deed dat tegen de achtergrond van het feit dat het martelaarschap in Frankrijk 
kennelijk ook een omstreden zaak leek te worden (CO XVII, 681-688). Ongeveer rond dezelfde 
tijd schrijft Hotman vanuit Straatsburg aan Bullinger dat hij gehoord heeft dat er een groep van 
meer dan veertig families uit Frankrijk is uitgeweken naar Genève, omdat de situatie in Frankrijk 
vanwege de vervolgingen door de kardinaal De Guise onhoudbaar was geworden (CO XVII, 
679,680). Ook dit illustreert in welke situatie Calvijn op dat moment verkeerde. Ongetwijfeld 
zullen de vluchtelingen uit Frankrijk Calvijn hun ervaringen hebben meegedeeld, die op hun 
beurt weer met hem meegingen naar de preekstoel en de katheder. 

789 CO XLI, 68.
790 ‘Et hodie etiam nobis utilis est haec prophetia, ne despondeamus animos in extrema ecclesiae 
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Calvijn hier de woorden ‘strijd aanbinden’ gebruikt. Hij gaat daarmee echter 
een geheel andere richting op dan diegenen, die letterlijk de wapenen willen 
opnemen om de gewenste verlossing van de kerk in de turbulentie van 
Calvijns dagen te helpen bespoedigen. Voor Calvijn kost het strijd om in 
de verdrukkingen te blijven volharden in een geloof dat op Gods toekomst 
wacht, zonder daarop vooruit te grijpen.
 In Daniël 12:1 openbaart de engel aan de profeet de toekomst van de kerk, 
ook na de verschijning van de messias. De voorspelling van de grote rampen 
die de kerk ook dan niet bespaard zullen blijven, zijn zowel voor de tijd van 
Christus’ openbaring alsook voor ons nu niet overbodig maar zeer nuttig. 
De ‘gelukzalige staat’ van de kerk, die de joden zich verbeelden onder de 
regering van Christus – zelfs de discipelen vielen in deze ‘dwaling’ – is niet de 
verwachting der kerk in de geschiedenis. Het is voor de kerk nog niet de tijd 
van glorie en triomf, maar van blijvende strijd en volharding. God beschermt 
daarin zijn kerk echter voortdurend. Dat is wat Daniëls profetie bedoelt te 
verzekeren. De kerk zal ook na de verschijning van de messias alles behalve 
een vredig en gelukkig bestaan kennen, maar zo maakt de Vader haar gelijk 
aan het beeld van de Zoon. Deze profetie kan angst en schrik aanjagen, maar 
de troost die daartegen opweegt moet ons voldoende zijn. Calvijn besluit 
deze toepassing voor de kerk van zijn dagen met de volgende woorden: ‘Het 
is de troost dat wij reeds in de strijd overwinnaars zijn, te midden van vuren 
[brandstapels] en zwaarden, te midden van veel doden [terechtstellingen] 
zijn wij toch zeker van het leven. Aangezien ons hier dus het heil wordt 
voorgesteld, horen wij verzekerd te zijn en opgewekt alle gevechten aan te 
gaan. Wat ons betreft, er moet gestreden worden, dat is zeker, maar Christus 
heeft voor ons overwonnen, zoals Hij zelf zegt: “Hebt goede moed, Ik heb de 
wereld overwonnen ( Joh. 16:33)”.’791

calamitate: quoniam perpetua ecclesiae effigies nobis pingitur sub illo tam calamitoso et lugubri 
statu. Quanquam enim Deus saepe infirmitati nostrae parcit, tamen ecclesia nunquam immunis 
est a multis incommodis. Nisi ergo parati simus ad subeunda certamina, nunquam poterimus diu 
stare in fide. Haec est summa vaticinii, et hic est etiam scopus (CO XLI, 88).

791 ‘Quamvis itaque haec prophetia primo intuitu possit gignere nobis et metum et horrorem: tamen 
sufficere debet quod opponitur solatium, nempe nos in ipso proelio iam esse victores, inter ignes 
et gladios: denique inter multas mortes, certos tamen esse de vita. Quoniam ergo salus hic nobis 
proponitur, securos esse oportet, et alacriter descendere in omnes pugnas, quia quantum ad nos, 
pugnandum quidem est, sed Christus nobis vicit, quemadmodum etiam ipse loquitur, Confidite, 
ego vici mundum (Ioan. 16, 33)’ (CO XLI, 288).
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V.7.4 De kerk onder de hoede van de engelen
In de profetie van Daniël is veelvuldig sprake van engelen. We zien ze in de 
hemelse visioenen, we komen ze tegen als gedienstige geesten rond de troon 
van God en als leraars en beschermers van Gods kerk op aarde. Vooral in de 
visioenen van de toekomst is ook Daniël voortdurend afhankelijk van een 
engel die hem de zaken uitlegt die hij ziet. 
 Het is voor Calvijn duidelijk dat de engelen geen enkele macht hebben 
van zichzelf. De heidenen hebben hen voor ‘mindere goden’ gehouden. Ook 
heidenen hebben een besef van God gehad, en daarom ook van engelen. 
Dat merkt Calvijn op als hij zijn commentaar geeft op de erkenning van 
Nebukadnezar die een vierde gestalte ziet in het vuur, waarin hij de trouwe 
jongelingen heeft geworpen.792 Hij ziet dat God zijn engel gezonden heeft 
tot hulp en bescherming van zijn verkorenen en gelovigen. Calvijn zegt dat 
hij dit alleen maar ‘kort’ aanduidt. De reden daarvoor is dat hij, zoals hij hier 
opmerkt, niet de gewoonte heeft om lang uit te weiden over punten van de 
leer.793 Deze min of meer terloopse opmerking laat zien dat Calvijn zich soms 
nadrukkelijk inhoudt om niet te gaan uitweiden met excursen over allerlei 
meer of minder belangrijke zaken, die de hoorders mogelijk zouden kunnen 
verwachten. Hij is duidelijk niet van plan om in het kader van zijn uitleg 
een angelogie te bieden, zoals andere commentaren wel doen. Waar hij de 
engelen tegenkomt, brengt hij ze ter sprake in relatie tot de boodschap van 
de profetie.
 Dat betekent overigens niet dat hij geen kennis zou hebben genomen van 
wat er buiten de Heilige Schrift over engelen geschreven is. Hij laat weten 
dat hij de profane getuigen wel degelijk kent, maar hij gaat er niet te diep 
op in. Hij verwijst onder andere naar de boeken van Plato en diens leer over 
de genii, geesten die zowel in de hemel verkeren en met de hoogste godheid 
omgang hebben als tegelijk met mensen vertrouwd zijn. De mensen, die met 
vlees bekleed zijn, kunnen niet in de hemel komen en hebben ze daarom 
nodig om de hemelse verborgenheden te leren kennen. Die opvatting leefde 
dus ook bij de heidenen, zegt Calvijn.794

 De engelen zijn Gods dienaren, door hem geschapen om zijn opdrachten 
uit te voeren. Ze zijn als het ware ‘zijn handen in hemel en op aarde’795. Ze 
staan in myriaden rond zijn troon. Al wat zij aan heerlijkheid en waardigheid 
hebben, verduistert Gods oppermacht niet. Al zijn de engelen betrokken in 

792 Bij Dan. 3:28, CO XL, 643.
793 ‘neque soleo multum exspatiari in locis communibus’ (CO XL, 643).
794 CO XL, 569.
795 ‘quasi eius manus in coelo et in terra’ (CO XLI, 56).
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Gods beleid en gericht, nooit en te nimmer mag dat volgens Calvijn tot de 
gedachte leiden dat er ook maar iets aan Gods soevereiniteit zou worden 
onttrokken. Calvijn zegt dat de engelen tot in het diepst van het hart gegriefd 
zijn als er ook maar iets van de heerlijkheid van God wordt afgetrokken.796 
Als God dus handelt en spreekt door zijn engelen, dan mogen wij er zeker 
van zijn dat er niet in het minst wordt afgedaan aan zijn glorie. Engelen 
vermogen immers helemaal niets los van God. Ze zijn alleen machtig als God 
van hun arbeid en dienst gebruikmaakt. Dat zien we in de gestalten van de 
ook met name genoemde engelen Michaël en Gabriël. 
 Calvijn kent de opvatting dat de engel Michaël door sommige uitleggers 
beschouwd wordt als een gestalte van Christus zelf. Hij zegt in eerste 
instantie over deze exegese niet te willen twisten.797 Het is duidelijk dat, 
hoewel engelen de wacht houden over de uitverkorenen en gelovigen, het 
toch Christus zelf is die hun belangrijkste bewaarder is. Christus is ook het 
hoofd der engelen, zoals we boven reeds zagen. Hij maakt van de dienst van 
engelen gebruik om zijn kerk te beschermen. De engelen strijden voor de 
kerk in het algemeen en soms ook voor leden afzonderlijk. God stelt zijn 
engelen teweer tegenover alles wat satan kan ondernemen, maar ook tegen 
het woeden van de goddelozen die de kerk naar de ondergang willen voeren. 
Voor Calvijn is dat een werkelijkheid die direct met het dagelijks voortbestaan 
van de kerk in de verdrukking te maken heeft. Wat staat satan in de weg om 
de kerk ‘dagelijks’ wel ‘honderd keer’ te verzwelgen, als God zijn woede geen 
weerstand zou bieden? Dat doet Hij dus door middel van de engelen.798 
 Deze ‘krijgsdienst’ is voor ons verborgen. Wij kunnen niet merken hoe 
de engelen voor ons behoud strijden, maar we mogen er zeker van zijn dát 
ze dat doen. God stuurt één engel, maar dat is voor hem net zoveel als een 
hele menigte. God is niet van aantallen afhankelijk om zijn kerk te helpen. 
Calvijn keert zich tegen de roomse gedachte van beschermengelen, die naar 
zijn mening tot gevolg heeft dat Christus van zijn eer wordt beroofd. Het 
respect dat Daniël in 10:17 de engel betoont, komt niet in mindering op de 
ere Gods. Hij sprak met de engel ‘als met een mens’ al was hij ervan overtuigd 

796 ‘... quoniam scilicet angeli aegerrime ferrent detrahi quidquam ex Dei gloria, et tantam esse 
hominum vesaniam, ut velint ad se trahere et rapere quod peculiare et proprium est unius Dei. 
Videtur hic esse genuinus sensus’ (CO XL, 662).

797 Het is opmerkelijk dat hij bij de eerste keer dat hij deze uitleg vermeldt, Daniël 10:13, verwijst 
naar zijn uitleg van Daniël 12. Dat doet hij in de voortgaande loop van zijn praelectiones. Deze 
opmerking laat zien dat hij bij zijn uitleg niet zondermeer van het ene hoofdstuk naar het andere 
voortgaat, maar dat hij de hele structuur van het boek Daniël in gedachten heeft en zodoende kan 
verwijzen naar een passage die nog komen moet. 

798 CO XLI, 206,207.
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dat hij tot hem gezonden was als ‘hemelse doctor’.799

 Calvijn gaat nog eens uitvoerig in op het feit dat God, volgens Daniël 
10, slechts twee engelen stuurt om zijn kerk te helpen. Er was in de wereld 
toen maar één kerk. Waarom heeft God de zorg voor die ene kerk niet aan 
menigten van engelen toevertrouwd? Het antwoord op die vraag is dat het 
God vrij staat ons te helpen zoals Hij wil, hetzij door één, hetzij door een 
menigte van engelen. De engelen zijn ‘als het ware zijn handen’. Het past ons 
niet om God voor te schrijven hoe Hij ons moet helpen. Maar er zijn twee 
engelen tot hulp gezonden. De naamloze engel die met Daniël spreekt en 
Michaël, het ‘hoofd der kerk’. ‘Als men onder die naam Christus wil verstaan, 
zal ik dat niet bestrijden’,800 zegt Calvijn vervolgens. Hij gaat hier dus verder 
dan hij enkele verzen terug wilde doen. Dat doet hij omdat de titel ‘hoofd der 
kerk’ eigenlijk alleen bij Christus past. 
 Bij de uitleg van hoofdstuk 12:1 komt Calvijn, zoals beloofd, nog eens 
terug op de identificatie van Michaël en Christus. Wij weten dat de engelen 
onder het hoofd van Christus bewaarders zijn van zijn kerk. Door de hand 
van zijn eniggeboren Zoon was God de Heiland van zijn kerk. Omdat de 
engelen onder Christus’ heerschappij staan, heeft Hij deze taken aan Michaël 
kunnen opdragen. Zo kan dus aan Christus worden toegeschreven wat op 
naam van Michaël de aartsengel staat en omgekeerd.801

 Even verder in de uitleg van Daniël 12 zegt Calvijn zelfs dat hij er voorkeur 
aan geeft om in Michaël de directe verwijzing naar de persoon van Christus 
te zien. De reden is dat er van hem geschreven staat dat Hij de uitverkorenen 
bewaart. Calvijn ziet een duidelijke parallellie met Johannes 10, waarin over 
de Goede Herder hetzelfde wordt gezegd, namelijk dat Hij de schapen die de 
Vader hem gegeven heeft niet uit zijn hand zal laten rukken. De macht van 
Michaël, dat is Christus, is bedoeld om de kerk in de grote rampen de tijden 
door te bewaren. 
 Bij Daniël 12:5 merkt Calvijn op dat de engelen zich hierin van Christus 
onderscheiden, dat zij weliswaar tijdelijk met lichamen bekleed zijn, en als 
zodanig ook wel ‘mannen’ zijn genoemd, maar dat Christus werkelijk met 
ons vlees bekleed is geweest. Engelen hadden maar een tijdelijk lichaam. Ze 

799 CO XLI, 212.
800 ‘deinde Michael, cuius nomine si Christum intelligere placeat non repugno’ (CO XLI, 216).
801 Het is curieus om te zien dat Calvijn hier ineens de aanleiding vindt om zijn grote verontwaardiging 

te uiten naar de kant van Servet, die enkele jaren eerder als ketter in Genève was terechtgesteld. 
Hij voegt hem alsnog de lelijkste scheldwoorden toe. De reden was dat Servet, die ook Michaël 
heette, datgene wat over de engel Michaël gezegd wordt op zichzelf betrokken zou hebben. 
Calvijn reageert uiterst geschokt op de manier waarop deze ‘meest onreine hond’ zichzelf de 
eretitel van Christus heeft toegeëigend (CO XLI, 286).
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werden gezien in de gedaanten van mensen. Het waren geen ‘schijnlichamen’ 
en zeker geen ‘geestverschijningen of spoken.’802 Het is goed mogelijk dat 
God ze tijdelijk met lichamen bekleed heeft, maar dat betekent nog niet dat 
ze echte mensen waren. 
 Calvijn legt uit waarom de ene engel de andere iets vraagt. God werkt op 
zo’n wonderbaarlijke manier in zijn kerk, dat zelfs de engelen in de hemel 
verrukt zijn van verwondering. De verwondering van de engel is voor ons 
een extra aansporing om ook niet zomaar over de dingen heen te lezen. Wij 
moeten voor de toekomst met grote ijver letten op Gods wondere dingen 
die Hij in zijn kerk doen zal. Dat is de les van de vragende engel voor de kerk 
van alle tijden, ook in bijzonder in de onzekere eeuw die Calvijn en de kerk 
van zijn dagen moesten meemaken. De andere engel, die antwoord geeft, 
is de man ‘bekleed met linnen’. Is hij een engel van een hogere rangorde? 
Naar aanleiding van deze vraag wijst hij nadrukkelijk de ‘filosofie van 
Dionysius’ af, die de engelen heeft ingedeeld naar een zekere rangorde. Hij 
wijst diens scherpzinnigheid af, omdat die te veel gaat lijken op profane spot, 
al ontkent ook Calvijn niet dat God aan engelen verschillende taken heeft 
toebedeeld.803

 De conclusie is, bij alles wat er over de engelen en hun taak gezegd kan 
worden, dat Calvijn hen zo dicht mogelijk bij Christus wil houden, juist ook 
in hun belangrijkste roeping om de kerk op aarde te bewaren. ‘Wij weten dat 
er slechts één doctor van mensen en engelen is, namelijk de Zoon van God 
die zijn eeuwige wijsheid en waarheid is.’ Opnieuw zegt Calvijn dat men deze 
passage, waarin sprake is van de engel met linnen bekleed, ook op Christus 
zou kunnen betrekken. Maar omdat het niet met zekerheid kan worden 

802 ‘spectra aut larvas’ (CO XLI, 295).
803 Dionysius Areopagita, De Caelesti Hierarchia. Calvijn behandelt de leer van de engelen in de 

Institutie boek I, 3-12. Daar geeft hij ook aan dat hij de traditie dat Dionysius de bekeerling van 
Paulus in Athene zou zijn geweest, niet echt gelooft. Hij sluit zich daarmee aan bij Luther, die 
in zijn De Captivitate Babilonica (WA VI, 562), te kennen gaf dat hij deze dubieuze kerkvader 
zijn autoriteit ontzegde. Pseudo-Dionysius is voor Calvijn zeker geen autoriteit, omdat alleen de 
Heilige Schrift beslissend is: ‘Ita fiet ut eius magisterio contenti, a supervacuis speculationibus, a 
quibus nos revocat, non tantum abstineamus, sed etiam abhorreamus. Dionysium illum, quicunque 
fuerit, nemo negaverit multa subtiliter et argute in coelesti hierarchia disputasse; verum si quis 
propius excutiat, deprehendet maxima ex parte meram esse garrulitatem. Theologo autem non 
garriendo aures oblectare, sed vera, certa, utilia docendo, conscientias confirmare propositum 
est. Si librum illum legas, putes hominem de coelo delapsum referre non quae didicit, sed quae 
oculis vidit. Atqui Paulus, qui extra tertium coelum raptus fuerat (2 Cor. 12, 1 seqq.), non modo 
nihil tale prodidit, sed testatus quoque est, nefas esse homini loqui quae viderat arcana. Illa ergo 
nugatoria sapientia valere iussa, ex simplici scripturae doctrina consideremus quod de angelis suis 
scire nos Dominus voluit’ (CO II, 120).
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gezegd, voldoet de verklaring zoals hij die gegeven heeft ook. 804 Als het maar 
duidelijk is dat in de rol van de engelen ten aanzien van de kerk op aarde 
uiteindelijk alleen God in Christus de hand heeft. Zonder dat Calvijn dat 
met zoveel woorden hoeft te zeggen, is het vanuit de manier waarop hij over 
engelen spreekt wel duidelijk dat ze in het vertrouwen en verwachten van de 
kerk – ook in zijn dagen – op geen enkele manier de plaats van Christus zelf 
als bewaarder van zijn kerk mogen innemen.

V.7.5 De dienaren van de kerk
Calvijn wist dat er tijdens zijn colleges ook toehoorders waren die zich 
voorbereidden om in Frankrijk predikant te worden. Vele kerken in Frankrijk 
smeekten Genève voortdurend om dienaren van het Woord te sturen, die 
trouw bevonden waren om de gemeenten onder het kruis op te bouwen in 
de ware leer.805 Vandaar dat Calvijn in zijn uitleg, waar hij daartoe aanleiding 
zag, ook richtlijnen gaf voor de dienst der kerk.
 De profeet Daniël en zijn drie vrienden zijn uiteraard goede voorbeelden 
geweest voor toekomstige dienaren van het Woord. Ze konden leren hoe 
men te midden van zeer ongunstige omstandigheden te allen tijde trouw 
moest blijven aan de roeping op de plaats die God hun had gegeven. Daniël 
geldt in het algemeen als exempel van ware vroomheid, maar in het bijzonder 
voor de dienaren van de kerk. Deze zijn vooral ook leraren,806 dat zien we 
ook in het voorbeeld van Daniël. Bij Daniël 8:27 merkt Calvijn op dat God 
hem verkoren heeft tot profeet en leraar voor zijn kerk. Dat was bij hem 
iets uitzonderlijks: ‘Want wie van ons zou bekwaam genoeg zijn om als 
bestuurder [in politieke zin] op te treden, zoals Daniël was aangesteld, en 
ondertussen ook nog geschikt zijn om het ambt van leraar of herder op zich 
te nemen?’807

804 ‘Scimus quidem unicum esse doctorem hominum et angelorum, nempe filium Dei qui aeterna est 
eius sapientia et veritas. Et posset hoc ad ipsum Christum referri: caeterum quia nihil pro certo 
asseri potest, contenti simus simplicitate illa, quam posui’ (CO XLI, 296).

805 Robert M. Kingdon laat in zijn Geneva and the Coming Wars zien hoe de Compagnie des Pasteurs in 
Genève sinds 1555 – het jaar waarin de raad van Genève voor het eerst echt uit Calvijnaanhangers 
bestond – systematisch zorg droeg voor het uitzenden van predikanten die in Genève waren 
opgeleid om in Frankrijk de kerken te gaan dienen. Van 1555 tot 1562 – de aanvang van de 
eerste godsdienstoorlog – is er het officieel geregistreerde getal van 88 predikanten. Naast hen 
waren er ook vele anderen die vanuit Genève betrokken waren bij de ‘bevordering van het rijk van 
Christus’, van wie de gegevens niet bewaard zijn gebleven.

806 Het is opvallend dat het woord ‘pastor’ slechts drie keer in de uitleg van Daniël te vinden is, terwijl 
het woord ‘doctor’ tientallen keren te vinden is als de functie (officium) of het ambt (munus) van 
de dienaren der kerk wordt aangeduid. 

807 Men kan zich afvragen of in deze opmerking sprake is van enige persoonlijke herkenning en 
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 Christus is de enige door de Vader ons gegeven leraar, maar Hij oefent 
zijn ambt uit door zijn dienaren die Hij over ons stelt. Hij onderwijst ons 
familiariter door zijn herders en dienaren.808

 Calvijn stelt in de uitleg ook de onderlinge relatie van de dienaren der kerk 
uitdrukkelijk aan de orde. Er is sprake van een wederkerige afhankelijkheid. 
Daniël 9:1-3 laat zien hoezeer de profeet Daniël alleen anderen kon leren, 
omdat hij ook zelf leerling van de profeten was. Hij bestudeerde ijverig de 
profeet Jeremia, om te kunnen weten wat Gods weg met zijn volk zou zijn 
voor de tijd die komen zou. Als lidmaat van de kerk behoorde hij leerling 
van Jeremia te zijn. Zo zou laatstgenoemde er ook geen enkel bezwaar tegen 
hebben gehad om profijt te trekken uit een profetie van Daniël als die hem 
zou zijn voorgelegd. Calvijn onderstreept vervolgens hoezeer de deugd van 
de bescheidenheid809 onder de dienaren van de kerk zou moeten vigeren. 
Zelfs diegenen die uitblinken door de gave van de profetie mogen zich niet 
zo boven anderen verhefen dat ze geen leerlingen meer willen zijn van elkaar. 
Een belangrijke regel is dat dienaren van het Woord alleen dan leraars kunnen 
zijn, als ze zelf ook leerlingen willen blijven. Het onderstreept het belang 
van collegialiteit onder de dienaren van de kerk, vooral in de uitleg van de 
Schrift. Dat was voor Calvijn uiteraard een grote zorg in een tijd waarin het 
gevaar van profetische ‘originaliteit’ en de daarbij behorende excessen niet 
denkbeeldig was. Daarbij komt ook dat Calvijn zich er terdege van bewust 
is dat een gebrek aan vrede en eensgezindheid koren op de molen is van de 
libertijnse vrijdenkers, die van geen enkele openbaring meer willen weten. 
Hij zegt ergens dat het feit dat diegenen die voor leraren der kerk gehouden 
willen worden in zoveel twisten verwikkeld zijn, afbreuk doet aan de kerk, 
die deze leraren geroepen zijn te dienen met hun verkondiging.810 
 Het is belangrijk dat de ware leraren der kerk onderscheiden worden van 
de valse. De ‘zogenaamde leraars’ gaan prat op hun titels. Calvijn noemt de 
roomse hoogwaardigheidsbekleders, bisschoppen, kardinalen en abten, die 
het ‘ellendige volk’ verbijsteren. Ze menen dat ze de kerk vertegenwoordigen en 
dat de juiste uitleg van de Schrift hun toekomt. Ze meten zich ‘tegenwoordig’ 
de status van de engelen aan en zo zien we dat het niet veel anders is als in 
de dagen van Daniël. Calvijn vergelijkt ze met ‘vermomde dansers in een 

identificatie bij Calvijn, inzake zijn eigen positie in Genève. Naast de leidinggevende dienaar 
van de kerk was Calvijn met zijn juridische kennis ook als raadgever van belang bij bestuurlijke 
kwesties van Genève en werd hij door de raad als zodanig meermalen geraadpleegd. 

808 CO XLI, 65.
809 ‘modestia’ (CO XLI, 128).
810 CO XLI, 137.
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optocht’,811 veel uiterlijk vertoon dus maar geen innerlijke inhoud van het 
Woord. Het ontbreekt hun aan de zuiverheid van de leer en de eenvoud van 
de vroomheid, die de ware dienaren der kerk kenmerken. 
 Zowel de ware als de valse dienaren zeggen dat ze spreken in de naam van 
God. We weten hoeveel bedriegers in de oude kerk de titel van profeet hebben 
misbruikt. Net als diegenen die ‘tegenwoordig’ met veel ophef beweren dat 
ze van Godswege verkozen zijn om leraar te zijn en zo vele eenvoudigen 
misleiden. Satans dienaren kunnen zich transformeren tot engelen des lichts. 
Een beroep op de naam van God is dus niet voldoende om te onderscheiden 
tussen ware en valse leraren. We moeten letten op het ‘efect’ van de aanroeping 
van Gods naam. En dan zien we dat bij de ‘schijnkerk’ (van Rome) alles alleen 
maar een dekmantel van schande is, terwijl diegenen die in waarheid de naam 
des Heeren aanroepen, de kerk dus van de trouwe dienaren, de gemeente 
vormen waarvan Jezus sprak: ‘waar twee of drie bijeengekomen zijn in mijn 
naam’. Daar is sprake van ‘ware en oprechte liefde’. Het efect van de dienst is 
toetssteen om te onderscheiden tussen ware en valse dienaren der kerk.812 
 Een belangrijk kenmerk van de trouwe dienaren van God is dat ze hun 
hoorders ook tot voorbeeld zijn in hun bereidheid tot martelaarschap. Alleen 
diegenen zijn in staat om in de kerk ware leidslieden te zijn, die het volk 
oproepen tot trouwe volharding en weerstand tegen de zware aanvallen die 
de kerk te verduren krijgt. De periode van de verdrukking onder Antiochus 
Epiphanes is hierbij voor Calvijn vooral het voorbeeld voor de vervolgde 
kerk van zijn eigen dagen. In die tijd zullen er niet veel meer zijn, die trouw 
zijn, het is slechts een rest. Maar God zorgt ervoor dat de kerk door dit kleine 
aantal dienaren wordt vernieuwd. Hij spreekt hierbij zelfs letterlijk over een 
‘nieuwe kerk’813 die door hun dienst zal ontstaan. De ‘restgedachte’ die bij de 
profeet Jesaja te vinden is, blijkt hierbij een belangrijke notie. 
 Calvijn vermaant zijn hoorders, en vooral hen die tot de dienst van het 
Woord geroepen zijn, nu of voor de nabije toekomst, om niet traag te zijn maar 
de kennis door God geschonken tot stichting van de broeders aan te wenden. 
In dat verband hebben Calvijns woorden een sterk persoonlijke ondertoon, 
vanuit de ervaring van zijn eigen weg als leraar der kerk. De prediking van de 
engel is voor ons wet en regel. Ieder moet zijn best doen om met zijn kennis 
zijn broeders tot nut te zijn. De leraren zijn geen geleerden die vanuit de 
veilige rust van de studeerkamer voorschrijven wat anderen moeten doen en 
die zonder onderscheid, zonder last te hebben van gevaar, discussiëren over 

811 ‘larvatos praesules’ (CO XLI, 258).
812 CO XLI, 138.
813 ‘novam ecclesiam’ (CO XLI, 259).

__________________________________________



288 Hoofdstuk V

wat recht is en God behaagt. Geen enkele vrijblijvendheid dus! Integendeel, 
ze zijn krachtige strijders. Het onderwijzen is onlosmakelijk verbonden met 
hun heldenmoed. Alleen zij zijn echte en wettige leraren, coram Deo, die 
terwijl ze de leer zelf handhaven tegelijk ook bereid zijn om als het moet haar 
met hun bloed te bezegelen.814 Heel concreet betekent het dat de dreiging 
van zwaard en brandstapel, verbanning en beroving de leraren niet van hun 
onderwijs af mag brengen. De engel noemt de situaties waarin de kerk en 
haar dienaren in de vervolging zullen hebben te lijden. Maar de genade van 
de Heilige Geest zal zo groot zijn, dat ze niet zullen zwichten voor welke 
beproeving dan ook. 
 Nog één aspect van de dienaren van het Woord, die de leraars der kerk 
zijn, brengt Calvijn aan het einde van zijn profetie voor het voetlicht. Als de 
engel Daniël openbaart dat de ‘verstandigen’ op de jongste dag zullen stralen 
als het licht van het uitspansel, dan heeft dat ook betrekking op de trouwe 
leraren. Het zijn de leraren die op de wijze van de synecdoche – de geliefde 
stijlvorm van Calvijn – worden aangeduid. Zij vertegenwoordigen echter 
alle ware gelovigen. Niet alleen de doctores, maar ook alle ware kinderen 
Gods hebben de roeping en taak om zich niet alleen te wijden aan hun eigen 
heil, maar ook dat van de ander. Zo wordt het gezegd dat ze anderen zullen 
‘rechtvaardigen’. Uiteraard kunnen zondige mensen elkaar niet rechtvaardig 
maken, maar hier wordt de macht, die God alleen heeft, op de dienaren 
overgebracht. Het is immers zo dat het onderwijs wezenlijk is voor het geloof 
waardoor de rechtvaardiging werkelijkheid wordt. Zonder het onderwijs kan 
er geen geloof zijn dat zich op Christus alleen richt. Zo zijn zij die ons deze 
leer verkondigen dienaren van onze rechtvaardiging. ‘Wat een geweldige eer 
keurt de hemelse Vader ons waardig dat Hij ons maakt tot dienaren van zijn 
gerechtigheid.’815 Deze woorden betekenen voor Calvijn de grootst mogelijke 
lof van de dienst der kerk. 

814 ‘Nam haec angeli praedictio instar regis et regulae valere apud nos debet, ut scilicet pro modo 
intelligentiae suae studeat quisque prodesse fratribus suis. Adiungit angelus non fore hos doctores 
umbratiles, qui in otio praescribant quid agendum sit, et disputent sine discrimine et sine 
periculo, vel molestia quid sit rectum, quid Deo placeat, sed simul fore strenuos bellatores. Hic 
ergo coniungit angelus doctrinam cum fortitudine, quae superet omnes periculorum metus ac 
terrores. Hic locus hodie nobis plus quam utilis est, modo discamus expendere quid Deus nobis 
tradat per angelum et prophetam suum. Nam in summa angelus demonstrat non alios probari 
coram Deo doctores pro veris et legitimis, nisi qui in procinctu asserunt ipsam doctrinam, hoc 
est, qui parati sunt suo sanguine eam obsignare quoties opus erit’ (CO XLI, 259).

815 ‘Quanto enim honore nos dignatur coelestis pater, quum vult nos esse ministros suae iustitiae?’ 
(CO XLI, 293)
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V.8 Het boek Daniël als spiegel
van persoonlijke vroomheid

De profetie van Daniël is voor de hoorders van Calvijns colleges ook een boek 
van persoonlijke vroomheid. Het leert de gelovigen van alle eeuwen, dus ook 
in de spannende tijd waarin Calvijn zijn uitleg geeft, wat het is om te blijven 
volharden in de zekerheid van het geloof en de vastheid van de ware pietas. 
De exemplarische betekenis van Daniël en zijn vrienden is van grote waarde 
voor de inwoners van Genève, een stad die moet leren om in een wereld van 
godsdienstige en maatschappelijke veranderingen te leven naar het Woord 
Gods. Nog sterker is het belang voor de refugiés uit Frankrijk, die weer op 
het punt stonden om terug te keren naar hun vaderland, waar de kerk onder 
het kruis verkeerde. Sommigen zouden heel direct betrokken worden bij de 
verbreiding en verdieping van evangelische kerken die in grote getale gestalte 
kregen. Anderen zochten een weg om in een wereld die vijandig stond ten 
aanzien van de inzichten van de reformatie zo getrouw mogelijk hun leven in 
te richten naar het Woord Gods. En ook al bleven ze voor altijd in Genève, 
er waren nog vele contacten met bloed- en geestverwanten, die de grote stap 
niet hadden ondernomen en die zo goed en kwaad als het ging in Frankrijk 
probeerden te leven volgens het evangelie. Hoe zou men die vanuit Genève 
kunnen troosten en onderwijzen? 
 Het is bekend dat Calvijn niet veel op had met een vorm van kerkelijk 
leven waarin men de nieuwe geloofsinzichten voor zichzelf hield om zich 
vervolgens in het uiterlijke leven aan te passen aan de praktijken van de kerk 
van Rome. Waar hij kon vermaande hij de zogenaamde ‘nicodemieten’ om 
voor de dag te komen, of anders te vluchten naar een plaats waar ze hun 
geloof in vrijheid konden belijden.816 De inhoud van deze profetie en de 
positie van de profeet aan het hof van de koning van Babel, boden kennelijk 
aanknopingspunten om Daniël als voorbeeld te zien voor de gelovigen in 
de zestiende eeuw. Ze konden zich spiegelen aan het geloofsleven en de 

816 Calvijn schreef een tweetal traktaten waarin hij zich keerde tegen de praktijk van diegenen die 
een reformatorische overtuiging probeerden te verenigen met een compromis met de kerk van 
Rome. Het zijn de volgende geschriften, het Petit traicté (CO VI, 537-588) van 1543 en Excuse a 
Messieurs les Nicodemites (CO VI, 589-614) van 1544. Hij meent dat diegenen die niet openlijk 
voor hun geloof uitkomen zich ten onrechte beroepen op Nicodemus, die Jezus in de nacht 
bezocht. Immers, later kwam hij openbaar toen hij als disicpel van Jezus zijn graf ter beschikking 
stelde aan zijn meester. De zogenaamde nicodemieten willen geen keus maken tussen God en de 
duivel. Calvijn keurt hun houding ten enenmale af en vindt dat ze beter kunnen vluchten naar een 
plaats waar ze hun geloof in vrijheid kunnen belijden, dan dat ze blijven deelnemen aan de valse 
godsdienst van Rome.
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volhardende trouw van de man Gods. In deze paragraaf zien we aan de hand 
van een aantal kernbegrippen hoe Calvijn de analogie tussen Daniël en de 
gelovigen in de zestiende eeuw heeft aangewezen.

V.8.1 Pietas
Een van de centrale begrippen waarmee Calvijn de gelovige in zijn verhouding 
tot God en in zijn staan in de wereld karakteriseert, is pietas, de vroomheid 
die vanuit het hart in de ware dienst van God tot uiting komt. Het is een zaak 
waarbij het aankomt op echtheid en oprechtheid. Er kan ook een schijn van 
vroomheid zijn.
 In Daniël komen we een aantal keren een belijdenis van vroomheid tegen 
die oprecht lijkt, maar die toch niet echt blijkt te zijn. Calvijn neemt dat 
waar bij de heidense koningen met wie Daniël te maken kreeg. Hij weet dat 
er uitleggers zijn die onder meer bij Nebukadnezar en Darius voorbeelden 
van ‘ernstige vroomheid’ menen aan te trefen, op die momenten waarop ze 
eerbied tonen voor de God van Daniël. Bij alle waardering die er mag zijn, 
voor Calvijn zijn deze uitingen van eerbied niet voldoende om te concluderen 
dat er sprake was van echte vreze Gods. Er is wel een ‘teken van vroomheid’817 
als Nebukadnezar Daniëls God erkent. Het is zelfs een ‘getuigenis van 
vroomheid’818 omdat hij in Daniël de ware God vereert. Toch moet het 
oordeel over hem uiteindelijk negatief uitvallen. Want er was geen sprake 
van een ‘waarachtige bekering’ die tot ware vroomheid zou leiden, omdat 
hij daarin radicaal zou breken met zijn dwalingen. Koning Nebukadnezar 
bleef uiteindelijk toch verstrikt in de bedrieglijkheden van satan omdat hij 
zijn eigen valse goden niet op wilde geven en meende dat het genoeg was om 
God alleen maar het primaat onder de goden toe te kennen. De toepassing 
ligt voor de hand dat Calvijn hierin een analogie ziet met de ‘resten van 
vroomheid’ die er onder papisten nog aanwezig zijn. Zij ‘verdelen’ de macht 
van God, zodat ook de ‘vrije wil’ van de mens ruimte krijgt. Zo beroven ze 
God van zijn recht. Zij kunnen wat vroomheid betreft zelfs nog wat leren 
van deze heidense koning.819 Veel vroomheid is slechts schijn820, als mensen 
onder de indruk van God komen en hem toch niet volkomen willen dienen. 
Dan komt de vroomheid niet voort uit de ‘ware afectie van het hart’821.
 In de persoon van Daniël wordt een bijzonder voorbeeld van ware 

817 ‘signum pietatis’ (CO XL, 610).
818 ‘testimonium pietatis’.
819 CO XL, 615.
820 Calvijn noemt het vaak een ‘color pietatis’ of ‘simulatio’. 
821 ‘Ex vero cordis afectu’ (CO XL, 619).
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vroomheid zichtbaar. Dat geldt vooral als we letten op zijn voorbeeldige 
gebedsleven en zijn standvastigheid in heilige levenswandel. ‘In zijn tijd was 
Daniël beroemd vanwege zijn unieke vroomheid, gepaard met oprechtheid 
en heilige levenswandel.’822 Hij twijfelde niet aan de ‘leer der vroomheid’823 
waarin hij van zijn jeugd af aan onderwezen was. De relatie tussen pietas en 
doctrina is voor Calvijn van groot belang. De doctrina, de onderwijzing van 
het Woord der zaligheid, is het fundament van de ware vroomheid. Zij die niet 
vast in het Woord Gods gefundeerd zijn, weten niet wat ware vroomheid is.824 
Alleen op deze wijze kan er ware kennis van God zijn, die wezenlijk is voor 
oprechte vroomheid. Het is niet genoeg om, zoals Nebukadnezar liet zien, 
onder de indruk te zijn van de wonderen die God doet. ‘Want vroomheid is 
altijd gefundeerd in de kennis van de ware God, en dat vereist het onderwijs 
van het Woord.’825 Nebukadnezar vroeg niet wie God werkelijk was en wat 
zijn wet inhield, noch was hij geïnteresseerd in een middelaar. De conclusie 
is dat hij ‘de gehele som der vroomheid’826 verwaarloosde, omdat hij al te 
makkelijk met een deel ervan, namelijk alleen de wonderen, genoegen nam. 
Deze waarneming van Calvijn maakt dus duidelijk waarin voor hem de kern 
van de pietas gelegen is. De ware vroomheid kan niet anders zijn dan God 
leren kennen vanuit zijn Woord in de middelaar, die niemand anders is dan 
Christus. Als de goddeloze koning Antiochus door de ontheiliging van de 
tempel de dienst van God eigenlijk onmogelijk maakt, dan bezondigt hij 
zich tegen de ‘gehele dienst van God en de vroomheid.’827

 Het is een belangrijk element van de ware vroomheid dat het niet alleen 
maar een zaak is van de binnenkant van het hart, maar ook van de openbare 
belijdenis in woord en daad. Calvijn moet zich terdege bewust zijn geweest 
hoezeer dat laatste een riskante zaak was voor degenen die hij met zijn uitleg 
op het oog had. In de wereld bestaat er immers grote vijandschap tegen de ware 
vroomheid. De koningen van de wereld keren zich tegen de Zoon van God en 
zijn rijk. Ze willen niets anders dan de dienst van God en de ware vroomheid 
van de aarde uitroeien.828 Deze vijandschap maakt de ‘verplichting’ om zich 

822 ‘Nam celebris erat illo tempore Danielis pietas una cum integritate et sanctimonia vitae’ (CO 
XLI, 128).

823 ‘pietatis doctrina, Dan. 6:23’ (CO XLI, 27).
824 ‘Hinc fit ut qui non sunt solide fundati in Dei verbo, nec tenent quid sit vera pietas’ (CO XL, 

623).
825 Zie Dan. 3:28, CO XL, 642.
826 ‘totam pietatis summam’.
827 ‘totum cultum Deum et pietatem, Dan. 8:12’ (CO XLI, 102).
828 Dan. 2:43, CO XL, 601,602.

__________________________________________



292 Hoofdstuk V

met ‘ijver’ aan de ware vroomheid te wijden alleen maar groter.829 De ernst van 
de zaak, en de dreiging van martelaarschap nemen niet weg dat de gelovigen 
nooit mogen toegeven door hun vroomheid te verbergen. Het voorbeeld van 
het openbare gebed van Daniël in hoofdstuk 6 laat dat duidelijk zien. ‘Hieruit 
leren we weer dat vroomheid en de ijver om zich daarop toe te leggen ons 
meer waard moeten zijn dan ons leven zelf.’830 Geloof en openlijke belijdenis, 
confessio, kunnen nooit van elkaar gescheiden worden. God vereist niet alleen 
dat er geloof is in het hart en in de innerlijke afectie, maar Hij vraagt van ons 
‘het getuigenis en de belijdenis van onze vroomheid.’831 ‘Want God wil eerst 
dat wij hem innerlijk dienen en vervolgens ook door uiterlijke belijdenis. 
Het hoofdaltaar, waarop God aanbeden wil worden, moet een plaats hebben 
in onze zielen. Want God wordt geestelijk gediend door geloof en gebeden 
en andere plichten der vroomheid. Maar het is toch ook noodzakelijk dat 
hierbij de uiterlijke belijdenis wordt gevoegd, niet alleen zoals wij die in de 
dienst van God beoefenen, maar ook zoals wij onszelf aan hem geheel oferen 
en hem zelf in ons lichaam en onze ziel meedragen.’832 Het principium van de 
ware vroomheid is te allen tijde de gehoorzaamheid aan God, zoals Hij die 
in zijn Woord ons geboden heeft. Die maakt ons tot het ofer van ons gehele 
leven bereid. Calvijn gebruikt daarbij een beeld dat we terugvinden in zijn 
persoonlijk zegel. Daarin is een hand te zien die een hart vasthoudt dat God 
wordt aangeboden.833 De oferbereidheid gaat zo ver dat we gewillig zijn de 
vroomheid met onze dood te bezegelen, als God daarmee zijn heerlijkheid 
wil ‘illustreren’. In de uitleg van Daniël 3:18 zegt hij: ‘Oprechte vroomheid 
kan alleen in ons bloeien als onze ziel in onze handen is834, dat is dat ons leven 
altijd bereid zal zijn om geoferd te worden.’835

829 Calvijn spreekt vaak van ‘officium pietatis’ en ‘studium pietatis’.
830 ‘Sed hinc rursum discamus, pluris debere a nobis fieri pietatem et eius studium, quam propriam 

vitam’ (CO XLI, 5).
831 ‘testimoniunm et confessionem pietatis nostrae’ (CO XLI, 9).
832 ‘Deus enim vult primum intus a nobis coli: deinde etiam externa professione. Praecipuum 

quidem altare, in quo Deus colitur, sedem habere debet in animis nostris. Nam colitur Deus 
spiritualiter fide, et precibus, et aliis pietatis officiis. Iam tamen necesse est huc accedere externam 
professionem, non tantum ut nos exerceamus in cultu Dei, sed etiam ut nos totos ei oferamus, et 
gestemus ipsum tam in corpore quam in animo’ (CO XL, 624).

833 In latere stilering is dit zegel voorzien van de tekst: ‘Cor meum tibi ofero domine – prompte et 
sincere’.

834 De ziel in ‘onze handen’ is het beeld van een actieve aanbieding van het leven aan God. Het is niet, 
zoals in de vertaling van Calvijns Praelectiones, Daniël I door T.H.L. Parker, Grand Rapids 1993, 
pag. 132, ten onrechte gelezen: ‘our souls in his hand’.

835 ‘… neque in nobis vigere sinceram pietatem, nisi anima nostra sit in manibus nostris, hoc est, nisi 
vita nostra sit semper parata in sacrificium’ (CO XL, 632).
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 Ware vroomheid bewijst zich ook in de volharding onder de moeilijkste 
omstandigheden. Als wij in de beproevingen volharden, laten we daarmee 
zien dat de ‘wortel van de vroomheid’ vastzit in onze harten.836 Beproevingen 
kunnen weleens zo hevig worden, dat ze ‘elk besef van vroomheid’ kunnen 
wegvagen.837 Daarom is het goed dat God door deze profetie zijn kerk hierop 
heeft voorbereid, zodat ze zal kunnen volharden in zware tijden, waarin het 
martelaarschap de prijs zal zijn van de belijdenis der vroomheid. Het is daarbij 
zaak om ootmoedig staande te blijven, zonder zich te verhefen in verzet en 
opstand.
 Waarschuwend houdt Calvijn zijn leerlingen de ‘blinde hoogmoed’ van 
de Romeinen voor, die zowel pietas als humanitas hebben veracht, omdat 
ze ‘geen godheid vereerden en alle stervelingen tezamen onder hun voeten 
vertraden’. Hun ‘trots’ is het gebrek aan humilitas, die het zekere beginsel is 
van ware vroomheid. In de harten der mensen is immers het semen religionis 
ingelegd opdat ze het goddelijke – tegen wil en dank – toch zouden 
erkennen. De gelovigen worden voor de overmoed van menselijke ambitie 
bewaard, zoals Daniël behoed werd voor ambitie door een ‘oprechte liefde 
voor vroomheid’.838 Die weerhield hem ervan om zich de eer van een aardse 
koning te laten welgevallen. 
 Ten slotte is er nog een element het vermelden waard bij de voorbeeldige 
vroomheid van de profeet Daniël. Zijn pietas heeft ook belangrijke betekenis 
gehad voor anderen die hij met zijn voorbeeld onderwezen heeft. Hij nam 
zijn vrienden mee in de vastberadenheid om zich aan het hof van koning 
Nebukadnezar niet te laten besmetten met de zaken die met de afgoden te 
maken hadden. Calvijn trekt hieruit lering voor zijn toehoorders. Hij zegt 
dat ieder die ‘onder ons’ begiftigd is met ‘een overvloediger genade des 
Geestes’ ook de verplichting heeft om anderen te onderwijzen. ‘Want het zal 
niet voldoende zijn als iemand zichzelf matigt en in zekere zin onderwezen is 
zodat hij zich aan zijn plicht houdt, als hij ook niet anderen de hand reikt en 
zich inzet om die met zichzelf te verenigen in de gemeenschap van vroomheid 
en de vreze van de dienst van God.’839 De pietas is dus drijfveer en doel van 
het onderwijs in de leer der zaligheid en het leven van genade. Dat zijn zaken 

836 CO XL, 548.
837 CO XLI, 281.
838 CO XL, 706.
839 ‘Hinc autem colligimus, ut quisque nostrum praeditus est uberiore spiritus gratia, ita obstringi ad 

alios docendos. Neque enim satis erit, si quisque sibi temperet, et quemadmodum edoctus est a 
spiritu Dei ita sese contineat in officio, nisi etiam aliis porrigat manum, et studeat sibi adiungere 
in societatem pietatis, timoris, et cultus Dei’ (CO XL, 544).
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waarin men in de minderheidspositie, waarin de ware kerk volgens Calvijn 
verkeert, niet kan volharden zonder elkaar als gelovigen daadwerkelijk te 
onderwijzen en ondersteunen, zowel in Genève als vooral ook in Frankrijk. 

V.8.2 Gebed
De profetie van Daniël is ook een gebedsboek. De centrale rol van het gebed 
in de vroomheid van Daniël dient tot model voor de gelovigen van alle tijden. 
Het wijst ook aan wat het meest uitnemende middel is om te volharden in 
tijden van beproeving van Gods kerk. 
 Het gebed dat Daniël tegen het gebod van de wet van Meden en Perzen 
in ondernomen heeft, is in alle opzichten voorbeeldig voor datgene wat 
Calvijn zijn leerlingen wil onderwijzen met het oog op de weerstand die 
ze zullen ontmoeten als ze openlijk willen uitkomen voor hun geloof. Het 
gebed neemt de eerste plaats in bij de dienst van God. Bij de uitleg van Daniël 
6:10 zegt Calvijn: ‘Wij weten dat de aanroeping het voortrefelijk ofer is 
dat God vereist. Want zo geven wij getuigenis dat Hij de auteur is van alle 
goede dingen, verder bieden we ook een bewijs van ons geloof als we tot hem 
zelf de toevlucht nemen en al onze zorgen in zijn schoot werpen en al onze 
verlangens hem aanbieden. Zo heeft het gebed de prioriteit in de aanbidding 
en dienst van God.’840

 Daarom heeft Daniël deze dienst niet nagelaten, al zou het hem het 
leven kosten. Hij is niet afgeweken van zijn gebruikelijke wijze van gebed. 
Calvijn zegt met nadruk dat het gebed voor Daniël niet een kwestie was 
van ‘innerlijke dienst aan God’, maar van ‘uiterlijke belijdenis’. Zo koos de 
profeet er dus voor om niet af te wijken van de ‘plicht der vroomheid’. Calvijn 
stelt wel de kwestie aan de orde of deze moed van Daniël niet te riskant was. 
Was het wel echt nodig om zo zichtbaar te blijven bidden? Hij kon toch wel 
blijven bidden, als hij het maar niet openlijk deed? De vraag die – hoewel 
niet uitgesproken – hier op de achtergrond aanwezig moet zijn geweest, was 
een actuele in de dagen van Calvijn. Mag men zijn leven zo op het spel zetten, 
als men de dienst van God ook kan vervullen in de verborgenheid van het 
hart en in de beslotenheid van eigen huis? Calvijn concludeert hier dat de 
Heilige Geest door de mond van Daniël heeft gesproken. Daarom hoeven 
we niet te twijfelen of de moed van Daniël God heeft behaagd. Trouwens, 
zijn redding uit de leeuwenkuil laat ook achteraf duidelijk zien dat God deze 

840 ‘Scimus hoc praecipuum esse sacrificium, quod Deus exigit, nempe invocationem. Nam testamur 
ipsum nobis esse bonorum omnium autorem, deinde etiam fidei nostrae specimen edimus, dum 
ad ipsum confugimus, et in eius sinum coniicimus omnes nostras curas, et oferimus illi vota 
nostra. Quum ergo in adoratione et cultu Dei primas partes obtineat precatio’ (CO XLI, 9).
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vroomheid heeft goedgekeurd. 
 Het is duidelijk dat Calvijn een dergelijke gebedsmoed als van Daniël node 
mist. Hij verzucht: ‘Ach was deze leer nu maar zo ingebeiteld in de harten van 
allen, zoals het hoorde!’841 Velen lachen om dit voorbeeld van de profeet. Al 
zeggen ze het niet openlijk, ze vinden dat hij veel te naïef en onbedachtzaam 
was door de gevaren nodeloos tegemoet te gaan. ‘Want zo scheiden ze het 
geloof van de belijdenis en menen ze dat het ongeschonden kan blijven, zelfs 
als het begraven is. En om een honderdtal kruisen te ontvluchten, wijken ze 
af van de zuivere en oprechte belijdenis van het geloof.’842

 Daniël had open vensters naar Jeruzalem. Het was voor God niet nodig 
dat de ramen open waren, alsof Hij anders niet zou kunnen horen, haast 
Calvijn zich te zeggen. Telkens wanneer er een moment is waarop we al te 
‘menselijk’ over God kunnen gaan denken, onderstreept hij in zijn uitleg de 
accommodatio van God aan de zwakheid van de mens. Daniël had de open 
vensters nodig als hij dacht aan zijn eigen zwakheid, om zo gericht te blijven 
op de hoop van de verlossing uit Jeruzalem. Ook de vaste tijden van het 
gebed zijn ons tot voorbeeld. Als we opstaan en naar bed gaan en als we onze 
maaltijd gebruiken, is het nodig dat eenieder van ons zijn zwakheid voelt en 
de noodzaak dat hij Gods bijstand zoekt. Het knielen is op zich niet vereist, 
maar kan wel heel nuttig zijn opdat wij zo ervaren dat wij alleen in diepe 
ootmoed tot God kunnen naderen. 
 Vooral in hoofdstuk 9, Daniëls smeekbede voor de verlossing van het 
volk, worden vele facetten van het gebed belicht. Calvijn stelt Daniël tot 
voorbeeld voor zijn toehoorders. Het zijn Gods beloften, in de trouw van 
zijn verbond, die ons aansporen om te bidden. ‘Want waar dit is vastgesteld, 
dat God trouw is in zijn beloften, daar zal geen reden zijn dat mensen zich 
juist over hem beklagen, alsof Hij hen minder clement behandelde of hen 
teleurstelde, aangezien zij bedrieglijk en ontrouw zijn: God zal echter altijd 
waarachtig blijven.’843 
 We zien hier hoe het geloof voortdurend geoefend moet worden door 
gebeden. In bijzondere omstandigheden krijgen deze ook een extra accent. 
Daarbij zien we bij Daniël nog allerlei ceremoniën – hij gaat in zak en as – 
die voor de kerk van het Nieuwe Verbond niet meer nodig zijn. Deze oude 

841 ‘Atque utinam doctrina haec nunc ita insculpta esset omnium cordibus, ut decebat!’ (CO XLI, 9)
842 ‘Nam sic fidem separant a confessione, ut existiment posse integram manere, etiam si sepulta sit, 

et centies crucis fugiendae causa deficiant a pura et sincera eius professione’ (CO XLI, 10).
843 ‘Nam ubi hoc statutum est, Deum esse fidelem in suis promissis, non est iam cur expostulent 

homines cum ipso, ac si minus clementer ipsos tractaret, vel frustraretur ipsos, quia reperientur 
fallaces et perfidi: Deus autem semper manebit verax’ (CO XLI, 133).
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gewoonten kunnen ook beter maar niet ‘nageaapt’ worden, vindt Calvijn. 
Voor het vasten bij het bidden is Calvijn een beetje beducht. Het mag niet, 
zoals de papisten, een ‘huichelen’, een verdienstelijk werk zijn om de gebeden 
bij God af te dwingen. Maar als het een uiting is van ware boetvaardigheid is 
het zeker niet verkeerd en zal het God welgevallig zijn.844

 De grote nadruk ligt op de ernst en het vertrouwen in het naderen tot 
God. Daar is ook de worsteling met het wantrouwen,845 niet slechts van de 
biddende Daniël persoonlijk, maar van de ‘hele kerk’, die hij ‘dicteert’ wat 
de ‘wet van het gebed’ is.846 Calvijn maakt dit vervolgens tot een weergave 
van algemene ervaring met de uitdrukking die hij regelmatig bezigt dat ‘de 
ervaring leert’847 aan de vromen hoe de twijfel afbreuk doet aan het gebed. 
De ijver in het bidden verflauwt en zo komt het dat wij ‘niet samenhangend 
en met een rustig geloof bidden’. De twijfel doet de deur naar God dicht, 
zodat wij niet meer vertrouwend tot hem kunnen naderen. 
 Calvijn pleit ook voor eenvoud en oprechtheid in de gebeden. Gods 
kinderen kunnen in vervoering raken en in hun spreken tot God de woorden 
opstapelen. Ze gaan stamelen en lijken op de extatici.848 Ze worden echter 
overtrofen door de hypocrieten, die van hun gebeden helemaal een uiterlijke 
vertoning maken. Ze formuleren hun gebeden met ‘elegantie’ en ‘luister’ van 
woorden. Ze zijn ‘grote redenaars’849. Het voorbeeld van Daniël laat echter 
voor heel de kerk zien dat het aankomt op het hart. Hij laat immers alleen 
zijn gemoedsaandoening merken, zonder uiterlijk vertoon. Een ostentatieve 
gebedspraktijk is dus voor de kerk niet nodig. Als het maar wel een oprechte 
ootmoed is die in de woorden tot uiting komt. 
 De profeet leert ons hoe ‘de ware wet en ratio van het bidden’850 is. Hij is 
onze magister in het bidden, zijn gebed is de ‘norm’ voor onze gebeden.851 De 
kerk van alle tijden leert hier dat ze zich niet mag laten ontmoedigen door de 
verdrukkingen. De lust tot bidden zou ons immers vergaan als we Gods genade 

844 CO XLI, 127,128.
845 ‘diffidentia’.
846 ‘legem orandi’ (CO XLI, 156).
847 ‘experientia docet’.
848 ‘Et hoc saepe contingit filiis Dei, ut inter precandum similes sint ecstaticis: balbutiunt, garriunt 

cum Deo, loquuntur variis modis, accumulant verba, et non possunt sibi satisfacere’ (CO XLI, 
157). Het is niet duidelijk of Calvijn met deze ‘extatici’ bepaalde personen bedoelt, of dat hij met 
deze woorden aangeeft dat er sprake was van gebedspraktijken die enigszins het karakter hadden 
van ‘tongentaal’. De werkwoorden die hier gebruikt worden, lijken enigszins in die richting te 
wijzen. Het is duidelijk dat Calvijn van een dergelijke gebedspraktijk geen voorstander is. 

849 ‘magni rhetores’.
850 ‘vera lex et ratio precandi’ (CO XLI, 160).
851 ‘... et ut eius precatio quasi norma esset communis precandi toti ecclesiae’ (CO XLI, 160).
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afmeten aan de omstandigheden, waarin Hij ons doet verkeren. We zouden 
veeleer ‘honderd maal’ in gebedsijver verflauwen, dan onze harten ophefen 
tot God. Calvijn vindt hierin een belangrijke regel voor het gebedsleven, dat 
we geduldig volharden in de verwachting. ‘We kunnen dus alleen maar recht 
bidden als we voorbijgaan aan wat ons overkomt. Als we dus lang moeten 
wachten voordat God iets doet komen wat wij vurig begeren, dan mogen 
we hem toch altijd blijven vragen dat Hij niet zal vertragen om het te laten 
komen.’852

 Als het om de verhoring van de gebeden gaat, kunnen we uit het voorbeeld 
van Daniëls gebed opmaken dat onze smeekbeden nooit vergeefs zullen zijn 
geweest als we in ware boetvaardigheid en geloof – hoe klein soms ook – tot 
God naderen. Geen bidder is volmaakt, zelfs Daniël niet. Calvijn verwijst 
hier naar Augustinus, die deze passage dikwijls citeert in zijn bestrijding van 
de pelagianen, die de genade Gods verduisteren.853 ‘Door schijn verblind’ 
beweren ze met hun ketterijen ‘dat de kinderen Gods niet altijd in hun 
kerkers moeten blijven, maar naar de finis moeten grijpen’. Voor Calvijn is 
deze activistische wijze van zelfredzaamheid in strijd met het ootmoedige, 
verwachtende gebed. Hij vindt het belangrijk dat de kerk van zijn dagen 
in de verdrukkingen volharden zal in de lijdzaamheid van de verwachting 
in plaats van dat ze iets gaat ondernemen wat Gods zaak alleen maar zou 
hinderen. Het feit dat hij hier de autoriteit van Augustinus met name noemt, 
onderstreept het gewicht van deze les.
 Nog een aspect van Daniëls gebed wordt door Calvijn als belangrijke 
lering voor zijn hoorders onderstreept. De bezorgdheid van Daniël voor 
de ‘algemene toestand van de kerk’854 is ons ten voorbeeld. Wie zich in zijn 
gebed alleen maar druk maakt om zichzelf  855, is niet waard dat hij ook maar 
iets van God ontvangt. Als we dus begeren dat onze gebeden God aangenaam 

852 ‘Ergo iterum colligimus ex hoc loco, non posse rite nos precari, nisi ubi superamus quidquid 
occurrit nobis, quoniam si aestimamus Dei gratiam ex statu nostro, ita conoidet studium precandi: 
imo potius centies tabescemus in malis nostris, quam possimus animos ad Deum attollere. 
Denique ubi videtur longam moram fecisse Deus, tamen rogandus semper est, ne moretur’ (CO 
XLI, 161).

853 ‘Ideo Augustinus prudenter hunc locum toties citat contra Pelagianos, et contra Coelestinos. 
Scimus ab illis haereticis obscuratam fuisse Dei gratiam, et specioso illo colore, quia non debeant 
filii Dei semper in carceribus subsistere, sed contingere metam. Ac vendibilis quidem est illa 
doctrina, quod filii Dei debeant carere omni vitio: sed ubi talis integritas reperietur? Augustinus 
ergo aptissime hunc locum toties obiecit illis nebulonibus, ut ostenderet in terra neminem 
unquam fuisse ita iustum, qui non indiguerit misericordia Dei’ (CO XLI, 163). 

854 ‘communi ecclesiae statu’ (CO XL, 163).
855 ‘privatim’.
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zijn, dan moeten we leren om ‘het gehele lichaam der kerk’856 met ons te 
verbinden, en niet alleen maar te zien op wat ons goed uitkomt. Het gaat 
erom dat wij het ‘gezamenlijke heil van het hele uitverkoren volk’857 op het 
oog hebben. 
 De aanvechting die het uitblijven van de verhoring met zich meebrengt, 
is voor Calvijns hoorders geen onbekende nood. De vurige hoop dat God 
de zaak van zijn kerk zou doen triomferen, werd voortdurend op de proef 
gesteld. Velen hebben ook in de tijden van vervolging in Frankrijk en elders 
de gehoopte verlossing niet mogen ervaren. Calvijn wijst erop dat ook Daniël 
zelf – al was hij nog zozeer een man in wie God behagen had – de ‘gelukkige 
staat van de kerk’858 niet heeft mogen meemaken omdat hij in ballingschap 
gestorven is. Dat betekent dat men zich des te meer ‘alle verstand en zinnen’ 
moet zetten op het verstaan van deze profetie. 
 Ten slotte vestigt Calvijn alle aandacht op het geloofskarakter van Daniëls 
gebed. In Daniël 10:12 lezen we dat de engel Daniël ervan verzekert dat zijn 
gebed vanaf de eerste woorden die hij opzond tot God door hem gehoord is. 
Terwijl de uitkomst nog lang niet zichtbaar werd, wist Daniël in geloof van 
de zekerheid van Gods verbond. Ondanks de verwarde en hopeloze toestand 
waarin de kerk verkeerde, heeft Daniël in zekere zin toch al gekregen wat 
hem in de gebeden voor ogen stond. De zekerheid gehoor te vinden bij 
God is uitermate belangrijk voor het gebed van het geloof. Niet de ervaring 
van de verlangde uitkomst is bepalend voor het gebed, maar de zekerheid 
door God gehoord te zijn. Daar mogen de gelovigen moed uit putten in 
een tijd dat het lijden maar al te zeer de laatste realiteit voor de kerk lijkt te 
zijn. Dit gebedsonderwijs dat Calvijn in zijn uitleg onderstreept, is vooral 
gericht om de gelovigen te doen volharden in een tijd dat de kerk zich in haar 
martelaarsgestalte vertoont. 

V.8.3 Geloofsstandvastigheid
Voortdurend houdt Calvijn bij zijn uitleg de analogie in het oog tussen de 
kerk die in de eeuwen tussen Oud en Nieuw Verbond moest volharden in 
de verwachting van de messias en de kerk van zijn eigen dagen die het uit 
moet zien te houden in een tijd waarin de hoop op vernieuwing beproefd 
werd door het uitblijven daarvan. Tussen eigenmachtig vooruitgrijpen op de 
verlossing in daden van verzet en toegeven aan de druk om de reformatie op 
te geven, dient de kerk te volharden in het geloof dat het vaste fundament 

856 ‘totum ecclesiae corpus’.
857 ‘communem salutem totius electi populi’. 
858 ‘felici ecclesiae statu’ (CO XLI, 165).
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vindt in het Woord van God.
 Deze positie brengt een martelarengestalte met zich mee. Het is opvallend 
dat Calvijn slechts op twee plaatsen met zoveel woorden over het martyrium 
spreekt. In het voorbeeld van de drie vrienden van Daniël, die weigerden 
te buigen voor het beeld van de koning van Babel ziet Calvijn een zuiver 
getuigenis van martelaarschap. Zij oferden hun leven in de overtuiging dat 
God de behoeder daarvan was. Ze waren bereid te sterven als God dat wilde. 
Calvijn zegt nadrukkelijk dat wat Daniël verhaalt, betrekking heeft ‘op ons’. 
We vinden hier een ‘algemene leer’ voor de situatie waarin gevaar dreigt 
vanwege ons getuigenis van de waarheid. Allereerst leren wij dat ons leven 
rust in Gods hand. In de tweede plaats dat we ons voorbereiden om dapper 
en zonder vrees op de dood af te gaan. Om op dat eerste terug te komen, zegt 
Calvijn dat ‘de ervaring leert’ dat velen afwijken van God en de belijdenis van 
het geloof, omdat ze niet kunnen vaststellen dat er kracht genoeg is in God 
om ons te bevrijden. Calvijn ziet een discrepantie tussen de oppervlakkige 
erkenning dat God zorgt voor ons leven en de ware overtuiging die diep in 
het hart geworteld is, die hij bij ‘nauwelijks een op de honderd’ aanwezig 
acht. Iedereen probeert uiteindelijk zijn eigen leven te redden alsof God 
geen kracht heeft. Het ware en vaste geloof is ervan verzekerd dat God zijn 
dienaren uit duizend doden kan redden. ‘Zo is deze overtuiging voldoende 
voor ons tot vaste en onoverwinnelijke standvastigheid.’859

 Niet elk martelaarschap als zodanig is bewijs van het ware. Calvijn 
wijst erop dat de vrienden van Daniël leden omdat ze de ‘de goede zaak’ 
verdedigden. Dat doet hij om ze duidelijk te onderscheiden van diegenen 
die op onbezonnen wijze hun leven wagen, omdat ze niet de ware vroomheid 
verdedigen. Er is verschil tussen ‘martelaren’ en ‘bezeten dwazen’860. Deze 
laatsten, bij wie hij waarschijnlijk de anabaptisten of misschien zelfs ook nog 
Michaël Servet, die in Genève in 1553 op de brandstapel stierf, in gedachten 
kan hebben gehad, leken ook martelaren te zijn. Maar het enige wat hun 
dood laat zien, is dat ze de straf kregen voor hun ‘waanzin’ waarmee ze alles 
ondersteboven probeerden te keren. Calvijn maakt een tussenopmerking 
die veel openbaart van zijn concrete vrees en zorg op dat moment, als hij 
zegt: ‘Want wij zien velen die opgewonden worden vanwege hun gebrek aan 
zelfbeheersing.’ Vreest hij hier het ongewenste efect dat martelaarschap kan 
hebben, namelijk dat het tot een onbezonnen revolutie leidt, die de ‘goede 
zaak’ alleen maar schade kan doen? In dit verband citeert hij de bekende 

859 ‘Ita haec persuasio nobis sufficiet ad firmam et inexpugnabilem constantiam’ (CO XL, 633).
860 ‘furiosos’.
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uitspraak van de kerkvader Augustinus, die gezegd heeft dat niet de straf 
maar de zaak de martelaar maakt.861

 De tweede keer dat Calvijn de martelaren met name noemt is bij Daniël 
11:35. Daar wordt door de engel verteld dat de ‘bloem der kerk’ zal omkomen 
in de zware vervolgingen, waarin het merendeel de moed zal laten zakken en 
afvallig zal worden. We leren hier dat dit voor God de echte ‘wijsheid’ is – 
de standvastigen worden immers verstandigen genoemd – als wij ons eerder 
ter dood laten brengen dan dat wij afwijken van de vrijmoedige en oprechte 
belijdenis van de hemelse leer en van de ware dienst van God. Vuur en zwaard 
beogen de ondergang van de kerk, maar zijn echter juist nuttig en heilzaam 
voor Gods kinderen. Ze worden op deze manier gereinigd en ‘wit gemaakt’. 
Het laatste restje onzuiverheid, dat nog in de uitverkorenen en zelfs in de 
allerheiligste martelaren aanwezig is, wordt zo uitgezuiverd. ‘Het betekent 
winst voor de martelaren als ze voor de verdediging van de waarheid de dood 
moeten ondergaan, omdat God hen zo juist reinigt en zuivert, loutert en wit 
maakt.’862

 Het voorbeeld van de martelaren bereidt Gods kinderen voor op de strijd, 
waarin ze niet halverwege op mogen geven. Aan het einde van zijn uitleg van 
Daniël 11:35 geeft Calvijn als summa dat als God zijn kinderen nog ‘drie of 
tien of twintig jaar’ nederig wil houden, ze dan maar niet moedeloos moeten 
worden, maar Gods vastgestelde tijd moeten afwachten zonder ‘eigenwillig’ 
op te willen treden.863 Het noemen van de redelijk overzichtelijke termijnen 
van jaren doet vermoeden dat Calvijn met deze afsluitende opmerking 
bedoeld heeft om zijn hoorders af te houden van al te ongeduldige daden van 
verzet, die juist in de periode dat hij met deze uitleg bezig was voortdurend 
dreigden te worden ondernomen. De essentie van zijn samenvatting is dat 
het nog weleens veel langer kan duren en dat het er daarom op aankomt te 
volharden in gelovig verwachten. 
 De gelovigen behoeven de marteldood niet doelbewust te zoeken. De 
bereidheid om te volharden bij onze belijdenis, wat het ook kost, betekent 
ook weer niet ‘dat wij alles wat wij vinden overal openbaar moeten maken 
zodat wij terstond door de vijanden van God en het evangelie naar de dood 

861 ‘Martyrem enim, quemadmodum dicit Augustinus, causa facit, non poena’ (CO XL, 633). Deze 
uitspraak is te vinden in Cresconium grammaticum partis Donati, Contra, 3/47/51, een geschrift 
tegen de donatist Cresconius uit 405.

862 ‘... nempe proficere ipsos martyres, quum mortem oppetunt pro veritatis patrocinio, quia Deus 
ipsos purgat et mundat, et excoquit, et dealbat (CO XLI, 264).

863 ‘Sed si Deus tribus et decem et centum annis velit ipsos humiliare, ne tamen animos despondeant, 
sed exspectent tempus illis praefixum divinitus, neque praefigant suo arbitrio. Haec summa est’ 
(CO XLI, 265).

__________________________________________



301Calvijn en het regnum Christi in Daniël

worden gesleept’. Calvijn staat de gelovigen dus een zekere voorzichtigheid 
toe, als er maar niet wordt vergeten dat geloof en belijdenis nimmer van 
elkaar te scheiden zijn. Er zijn echter twee kanten aan de belijdenis. We 
kunnen frank en vrij laten weten wat in ons hart is. We kunnen ook ‘voor 
zover nodig is’ onszelf aan de dienst van God houden, zonder dat we een 
teken van ‘bedorven en ontrouw veinzen’ tonen, door te doen alsof we de 
ijver der vroomheid opgeven. Wat het eerste betreft is het niet altijd nodig 
om ons geloof te belijden, het tweede moet er echter altijd zijn. Het is nooit 
goed om afvalligheid voor te wenden.864 Daarom blies Daniël de trompet 
niet op het moment dat hij ging bidden, zegt Calvijn, maar hij liet niet na om 
op zijn gebruikelijke tijden het aangezicht van God te zoeken in gebed. Een 
opmerkelijk voorbeeld van wijze voorzichtigheid in het belijden, zonder af te 
doen aan de roeping om standvastig te blijven.
 Standvastigheid865 is een belangrijk kenmerk van de ware gelovige. Het 
is een geloofsdeugd die nauw verbonden is met de patientia, het geduld 
dat nodig is om te blijven wachten op de uitkomst van wat God beloofd 
heeft. Bij de uitleg van het beeld van de vier rijken in Daniël 2, waarin de 
wereldrijken van Godswege een zekere tijd krijgen toegemeten, zegt Calvijn 
ten aanzien van de gelovigen: ‘God wilde dus hun zielen ondersteunen zodat 
ze te midden van zoveel onrust en verwarringen standvastig zouden blijven 
om geduldig te wachten op de verlosser die hun beloofd was.’866 Dit geduld 
heeft alles te maken met het feit dat God zijn gelovigen op de proef stelt door 
de uitkomst van het Woord dat Hij hun beloofd heeft uit te stellen, zodat ze 
langer moeten wachten.867 De gehele profetie van Daniël is van Godswege 
een les in het oefenen van geduld om ‘rustig’ te blijven wachten op Gods 
tijd. Calvijn hekelt de ongeduldigheid waartoe wij zo makkelijk vervallen als 
onze begeerten ‘met grote onstuimigheid opborrelen’. We moeten leren dat 
onze gebeden toch verhoord kunnen zijn, ook als Gods genade en kracht 

864 ‘Neque enim dico, quidquid sentimus passim vulgandum esse, ita ut statim rapiamur ab hostibus 
Dei et evangelii ad mortem: sed dico haec simul esse coniuncta, nempe fidem et confessionem, 
neque posse ullo modo separari. Confessio autem duplex est. Nam vel palam et ingenue testamur 
quod est in animo: vel quantum necesse est, sic nos continemus in cultu Dei, ut ne quod signum 
perversae et perfidae simulationis demus, ac si abiiceremus pietatis studium. Quantum attinet ad 
primam speciem, non semper nec ubique necesse est profiteri fidem nostram: sed secunda species 
debet habere perpetuum cursum. Neque enim unquam fas erit nobis, simulare ullam defectionem 
vel apostasiam’ (CO XLI, 10).

865 ‘constantia’, in actieve zin: ‘constanter pergere’.
866 ‘Voluit igitur Dominus illorum animos fulcire, ut inter tales agitationes et turbas manerent tamen 

constantes, et patienter ac quietis animis exspectarent redemptorem sibi promissum’ (CO XL, 
595).

867 Dan. 10:1, CO XLI, 192.
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ons nog verborgen is. Dit is niet alleen de ervaring van Daniël geweest, maar 
geldt Gods kerk van alle tijden. ‘Want wat Daniël overkwam wordt ook 
dagelijks vervuld in alle leden van de kerk afzonderlijk. Ongetwijfeld heeft 
dit betrekking op alle vromen gezamenlijk.’868

 Er is alle aanleiding voor Calvijn om het gevaarlijke ongeduld te bezweren 
met het voorbeeld van Daniël. Hij had zo lang in ballingschap geleefd en 
zoveel gewelddadige bewegingen meegemaakt, en toch ‘vierde’ hij in zijn 
gebeden ‘de lof Gods’. Naar zijn studenten toe merkt Calvijn vervolgens op: 
‘Wie van ons is zo onderwezen in dit geduld, dat hij God looft als hij slechts 
drie of vier jaar door veel narigheden bezwaard wordt? Er gaat haast geen dag 
voorbij of onze begeerten koken zo over, dat er een of andere aanval uitbreekt 
tegen God.’869 Het blijft gissen wie Calvijn in gedachten kan hebben gehad, 
als hij bij zijn algemene vermaning ineens spreekt over ‘iemand’. De indruk 
bestaat echter wel dat hij deze opmerking doet in het licht van zijn ervaring dat 
er telkens weer geestverwanten waren, die het geduld niet konden opbrengen 
om te wachten tot God de verlossing van zijn kerk zou doen aanbreken. De 
vermelding van een redelijk korte tijdsduur van twee of drie jaar bevestigt 
het vermoeden dat Calvijn gedacht heeft aan de onrust van de laatste jaren, 
waarin de roep om naar de wapenen te grijpen in Frankrijk steeds sterker 
werd gehoord. In dat licht komt het fors over als hij een eigenmachtige daad 
van verzet staat gelijk stelt met een aanval op God. Daarom was Daniël met 
zijn ‘onoverwinnelijk geduld’ zo’n prijzenswaardig voorbeeld voor Calvijn. 
Zijn ‘volharding’870 was ieders navolging meer dan waard. 
 Het komt er dus op aan om in tijden van vervolging en onzekerheid 
aangaande de toekomst ‘standvastig te blijven voortgaan in de loopbaan van 
de lijdzaamheid’. Dit zal alleen gaan als ze in de zware strijd die ze te voeren 
hebben, gesteund worden door de profetieën waarin God ze redding heeft 
beloofd op zijn tijd.871 De standvastigheid is dus onlosmakelijk verbonden 
met het geloof, dat zich vast weet in het Woord van God. Het is een belangrijk 
gegeven dat het Woord de centrale notie is in de constantia van het geloof. 

868 ‘Nam quod Danieli contigit, quotidie etiam impletur in singulis ecclesiae membris: nec dubium 
est quin hoc ad omnes pios communiter pertineat’ (CO XLI, 205).

869 ‘Quis nostrum hac patientia instructus erit, ut Deum laudet, si per tres vel quatuor annos multis 
molestiis fuerit gravatus? Imo vix dies unus praeterit, quin sic ferveant nostra desideria, ut 
prorumpat aliquis impetus contra Deum’ (CO XLI, 12).

870 ‘perseverantia’.
871 ‘Sed ubi appropinquavit ipsa redemptio, tunc plenius et familiarius disseruit ipse Deus de modo 

redemptionis, et ostendit restare adhuc magna et gravia certamina, ut scilicet fideles instructi 
talibus vaticiniis, strenue pugnarent, et constanter nihilominus pergerent in cursu fidei et 
patientiae’ (CO XLI, 39).
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‘We leren hier in de profetie van Daniël als in een spiegel om ons karakter 
in de gaten te houden, te dien einde dat wij ‘voortdurend blijven onder het 
Woord Gods, zodat we nimmer van het rechte geloof afgebracht worden 
maar staande blijven in een onoverwinnelijke standvastigheid’.872 
 Bij Daniël 11:31,32 – waarin het gaat om de tegenstelling van de afvalligen 
en de weinigen die volharden – maakt Calvijn ten aanzien van de relatie van 
geloofsstandvastigheid en het onderwijs van het Woord Gods een aantal 
belangrijke opmerkingen. Hij maakt zich bezorgd over het efect van verkeerde 
voorbeelden en is weinig optimistisch over de positieve uitzondering. ‘Deze 
plaats is bijzondere aandacht waard, aangezien de ervaring zelfs leert dat 
zeer weinigen op hun standpunt blijven staan, waar velen afvallig worden. 
Want één sleept er wel honderd mee in eenzelfde ondergang, terwijl honderd 
nauwelijks bij machte zijn om er één in zijn standvastigheid vast te houden. 
In deze zaak zien we weer hoe groot de verdorvenheid van onze natuur is. Bij 
de minste of geringste wind worden we niet alleen bewogen, maar worden we 
aan het wankelen gebracht. Zelfs als de Heere ons de stof van onze vastheid 
laat zien, houden wij toch niet op wankelmoedig te zijn.’873 Wat bedoelt 
Calvijn met de ‘stof der vastheid’, zoals hij dat noemt? Die is gelegen in de 
cognitio Dei, de kennis van God die aanwezig is bij de ware gelovigen, de 
geestelijke kinderen van Abraham. De ‘oorzaak en het ware fundament van 
hun standvastigheid’ is daarin alleen te vinden. Deze kennis is niet alleen een 
‘kille verbeelding’874 maar ze wordt aanvaard als een geloof dat een levende 
wortel heeft in het hart. Het is een bewijs van de rechte kennis van God, 
dat het geloof, ondanks alles wat er tegenin komt van de kant van satan, 
volhardt.875 Niemand die ‘onderwezen is in de wet en de profeten’ valt hier te 
verontschuldigen als hij de ware standvastigheid zou missen.
 Dit is een van de weinige plaatsen waarop Calvijn in zijn uitleg uitdrukkelijk 
zegt dat ‘deze leer toegepast moet worden op onze tijd’.876 We zien hoevelen 
tegenwoordig de kerk de rug toekeren. De vervolging is voor allen die 

872 ‘Hic discamus quasi in speculo considerare nostrum ingenium, et in hunc finem, ut nos contineamus 
sub verbo Dei, neque dimoveamur unquam a recta fide, sed stemus invicta constantia’ (CO XL, 
624).

873 ‘Locus hic apprime notatu dignus est, quoniam experientia etiam docet, paucissimos stare in suo 
gradu, ubi multi deficiunt. Nam unus centum fere trahit in eandem ruinam: centum autem vix 
poterunt unum retinere sua constantia. Et in ea re perspicimus quanta sit ingenii nostri pravitas. 
Nam ad minimas quaslibet auras non tantum movemur, sed concutimur: ubi autem Dominus 
materiam firmitatis nobis ostendit, non tamen desinimus vacillare’ (CO XLI, 255).

874 ‘frigida imaginatio’.
875 CO XLI, 256,257.
876 ‘Iam accommodanda etiam est ad tempus nostrum haec doctrina’ (CO XLI, 257).
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belijden dat ze van Christus zijn als een zeef waarop ze gezift worden. Velen 
worden als kaf weggevaagd, slechts een klein gedeelte blijft over. Beslissend 
is dat de ware gelovigen volharden, omdat ze steeds meer vorderingen maken 
in het ‘onderwijs van wet en evangelie’. Het Woord van God is fundamenteel 
beslissend voor de volharding in geloofsstandvastigheid. 

V.8.4 Eerbied voor het Woord
Vanwege de fundamentele betekenis voor de praktijk van het geloofsleven 
onderstreept Calvijn in zijn uitleg voortdurend de waakzaamheid die nodig 
is om de kracht van het Woord Gods niet te ondermijnen door een uitleg 
die het gezag aantast. Het is een van de redenen waarom Calvijn zich afzet 
tegen een interpretatie van Daniël die allerlei vervullingen van de profetieën 
ziet geschieden in de eigen tijd of de nabije en verre toekomst. Voor Calvijn 
is alles wat in Daniël wordt aangekondigd volkomen volbracht in de komst 
van het rijk van Christus en de kerk. Er is geen vervulling in eigen tijd te 
zoeken of te vinden. Speculatieve exegese van de profetieën doet afbreuk 
aan het gezag van de Schrift, als de dingen anders uitkomen dan voorspeld. 
Apocalyptische fantasie ondergraaft de standvastigheid van het geloof, die 
in alle nuchterheid en waakzaamheid zo nodig is in tijden van verwarring en 
onzekerheid. Vandaar dat Calvijn de gelovige met grote eerbied gebonden 
wil houden aan het Woord Gods, zoals het vroeger door Daniël is gegeven 
en zoals het heden in de kerk mag worden verklaard. 
 De gelovige wordt opgeroepen om met eerbied te aanvaarden dat God zelf 
spreekt in zijn Woord. Daarmee bedoelt Calvijn een innerlijk verstaan van 
het Woord, dat door de Heilige Geest wordt bewerkt, en dat onderscheiden 
wordt van een indruk die net zo snel weer verdwijnt als ze verschijnt. Zo’n 
blijvende indruk is er alleen als de hoorders overtuigd zijn dat God spreekt. 
Calvijn zegt, naar aanleiding van Daniël 2:28 waarin Nebukadnezar tot 
aandacht wordt geroepen: ‘Want vergeefs worden woorden uitgegoten, 
als niet deze overtuiging het hart der mensen bezet, dat al wat hun wordt 
uitgelegd van God afkomstig is. Want velen horen tegenwoordig vrijelijk 
wat er gezegd kan worden van het evangelie, maar ze worden niet innerlijk 
geraakt. Daarom is wat ze bevatten vluchtig en het vloeit zo weer uit hen weg. 
Vandaar dat eerbied het beginsel is van het ware en vaste verstaan.’877 
 Deze houding van reverentia is bepalend voor de omgang met de Schrift. 

877 ‘Frustra enim verba fundentur, nisi iam occupet hominum animos ista persuasio, quidquid 
illis exponitur a Deo profectum esse. Multi enim hodie libenter audirent quae poterunt dici de 
evangelio: sed non tanguntur intus: deinde etiam quidquid concipiunt evanidum est, et statim 
illis effluit. Ergo reverentia est principium verae et solidae intelligentiae’ (CO XL, 586).
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Het brengt een ‘bescheidenheid’ met zich mee om niet te nieuwsgierig te 
willen zijn. In dit verband spreekt Calvijn naar aanleiding van Daniël 7:28 
van een ‘ongezonde nieuwsgierigheid’.878 God weet wat voor ons nodig is 
om te weten en Hij past zijn manier van onderwijs aan, aan wat voor ons 
bevattingsvermogen nuttig is. Maar toch willen wij met onze scherpzinnigheid 
heen en weer fladderen en zijn we onverzadigbaar om allerlei dingen te willen 
weten die God niet heeft bekendgemaakt. We weten geen maat te houden, 
is Calvijns conclusie. En dat is nu juist zo belangrijk in de omgang met het 
Woord Gods en het zoeken om het te verstaan.879

 God wil dat wij het niet langer verwachten van gezichten en openbaringen, 
zoals in de tijd van Daniël soms nog wel de weg was om zijn wil te openbaren. 
Hij wil dat wij tevreden zijn met zijn wet en evangelie. De Schrift is soms 
‘duister’ voor ons, maar dat is alleen te wijten aan de duisternis, waarmee wij 
vervuld zijn. Wij moeten leren om niet alles wat ons begrip te boven gaat 
te verwerpen. We mogen de toevlucht zoeken tot het middel dat Daniël 
heeft aangewezen. Het ‘verstaan van het Woord Gods’880 hoeven wij niet 
van engelen te verwachten, maar mogen wij bij Christus zelf zoeken, die ons 
familiariter onderwijst door de ‘herders en dienaren van het evangelie’. Hij is 
de ‘enige Leermeester ons van de Vader gegeven’, die zijn ambt uitoefent door 
de dienaren die Hij over ons heeft aangesteld. ‘Zo wordt ons heden bevolen 
ons te wenden tot diegenen die uitgerust zijn met de gave der uitleg en die 
ons betrouwbaar kunnen uitleggen wat anders duister zou blijven.’881

 Het is de aanwezigheid van God zelf in zijn Woord die de gelovige tot vreze, 
eerbied en leergierigheid wil opwekken. Dit alles is de ware voorbereiding 
tot gehoorzaamheid. Er mag ook het vertrouwen zijn dat God vervullen zal 
wat Hij gezegd heeft. Calvijn gebruikt daarvoor een aparte uitdrukking. We 
mogen, zegt hij, ‘Gods mond niet van zijn hand losmaken’. God wijkt nooit 
van zichzelf af. Zijn macht is altijd verbonden met zijn Woord, zodat Hij 
alles vervullen zal wat Hij heeft aangekondigd. ‘Dit is het zekere en vaste 
fundament van ons geloof.’882

 Calvijn roept zijn hoorders op om zich gehoorzaam onder het Woord te 
begeven. Hij geeft bij Daniël 9:22 een concrete aanwijzing voor de trouwe 

878 ‘insana curiositas’.
879 CO XLI, 86.
880 ‘intelligentiam verbi Dei’ (CO XLI, 65).
881 ‘... sic hodie iubemur accedere ad eos qui instructi sunt dono interpretationis, et qui fideliter 

possunt nobis exponere quae alioqui essent obscura’ (CO XLI, 65).
882 ‘Sed ubi hoc nobis constat, Deum nunquam disiungere manum suam ab ore, hoc est, non esse sui 

dissimilem, sed coniunctam esse potentiam eius cum verbo, ut compleat quidquid pronuntiavit: 
hoc est certum et stabile fundamentum fidei nostrae’ (CO XLI, 112).

__________________________________________



306 Hoofdstuk V

kerkgang. Daarbij noemt hij de kerkgang ‘in de tempel Gods gaan’.883 Als we 
naar de kerk gaan, moeten we bedenken dat God leraren heeft aangesteld 
om ons, onwetenden, de Schrift uit te leggen. Die Schrift is ons gegeven om 
ons te laten vinden wat anders verborgen zou blijven. God opent daardoor 
in zekere zin zijn hart voor ons, als Hij zijn heilgeheimen openbaart door 
de wet, de profeten en de apostelen.884 Als wij weigeren om met een gelovig 
hart de leer van het evangelie te omhelzen, dan ‘frustreren’ we hem en dan 
bespotten we zijn raad.
 Calvijn heeft zoveel fiducie in de betrouwbaarheid van de Schrift, ook wat 
de concrete bevestiging van de profetieën in hun uitkomst in de geschiedenis 
betreft, dat hij de ‘epicureërs’ uitdaagt. Laten ze maar een verklaring geven 
hoe het mogelijk is dat hetgeen Daniël in zijn profetie voor de toekomst heeft 
aangekondigd, zo concreet in vervulling is gegaan, zoals ook getuigenissen 
uit de profane geschiedenis bevestigen. Het is hun ‘waanzin’ en ‘blindheid’, 
waarin ze weigeren te erkennen dat het gezag van de Schrift vaststaat in de 
precieze uitkomst van de profetieën waarvan de profeet immers niets kon 
weten. Als er een bewijs is dat er ongetwijfeld één God is, die door zijn hand 
alles beslist, dan is het dit wel. ‘Daarom wordt ons uit deze ene profetie alleen 
al (Dan. 8:20) meer dan voldoende bewezen hoe zeker en ontwijfelbaar het 
gezag van de Schrift is, aangezien de profeet zo duidelijk handelt over zaken 
die tot nog toe onbekend waren en die geen sterveling ooit zou hebben 
voorspeld.’885

 De studie van Gods Woord blijft voor de kerk van alle eeuwen geboden. 
Naar aanleiding van het laatste hoofdstuk van Daniël wijst Calvijn erop dat 
God alle tijden door de uitkomst der zaken zal laten zien dat Hij gesproken 
heeft. Dat is een waarschuwing tegen de nonchalance in het bestuderen van 
Gods Woord. De reformator is niet direct optimistisch over de aanwezige 
studiezin in de kerk van zijn dagen. Er komt volgens de belofte van Daniël 
12:4 een tijd dat God veel leerlingen bijeen zal brengen die zijn waarheid 

883 Een protestants kerkgebouw in Frankrijk heet nog steeds ‘temple’, ter onderscheiding van het 
roomse ‘église’.

884 ‘Et hoc etiam in mentem venire nobis debet quoties templum Dei ingredimur, vel quoties aliquid 
legimus in sacris scripturis, nempe doctores nobis a Deo constitui, qui opitulentur ruditati 
nostrae, et qui scripturam nobis interpretentur: deinde scripturam quoque ipsam datam esse, ut 
illic reperiamus quod alioqui nobis est absconditum. Deus enim cor suum nobis quodammodo 
aperit, ubi patefacit nobis sua arcana, sicuti fecit per legem et prophetas, et tandem per suos 
apostolos’ (CO XLI, 165).

885 ‘Ergo ex hoc solo vaticinio nobis satis et super probatur certa et indubia scripturae autoritas, 
quum ita disserit propheta enucleate de rebus adhuc incognitis, et quas nemo mortalium unquam 
divinasset’ (CO XLI, 115,116).
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zullen naspeuren. Dat betekent dat er eerst dus maar weinigen zullen zijn. 
Calvijn ziet nog niet dat die tijd al gekomen is. Het merendeel van diegenen 
die beweren dat ze tot Gods volk behoren, is lui en onwetend. Al is het getal 
van degenen die het Woord onderzoeken maar klein, toch zal God eens een 
grote menigte geven. Het lijkt wel alsof er geen gelovigen meer zijn die zich 
bekommeren om de waarheid Gods en zich beijveren om die te leren. Toch 
zal God er op zijn tijd voor zorgen dat velen die waarheid zullen omhelzen. 
Calvijns zorg maakt hem dus niet moedeloos. Integendeel, deze profetie is 
bewaard gebleven voor de kerk om juist in zijn dagen moed te geven en in 
staat te stellen om de aanvallen van de duivel af te slaan.886 Als er een vervulling 
van Daniëls profetie in alle concreetheid verwacht kan worden, dan lijkt 
Calvijn vooral te denken aan de toename van het getal van de gelovigen, die 
zich werkelijk met ijver toeleggen op het verstaan van de waarheid van Gods 
Woord. De collegezaal in Genève, gevuld met aandachtige studenten, is voor 
hem mogelijk een teken geweest om des te vuriger op de vervulling van deze 
profetie te hopen. Beter dan opstand en verzet dient de studie van de Heilige 
Schrift tot bevordering van het rijk van Christus, in Genève, Frankrijk en de 
hele wereld. 

V.8.5 Rusten in Gods voorzienigheid
De vroomheid die deze profetie bedoelt te bevorderen, vindt ten diepste 
haar troost en kracht in een vaste overtuiging van Gods voorzienigheid.887 
Dat wat bepalend is voor de wereld en voor de kerk in het bijzonder en niet 
minder voor iedere gelovige bijzonder, is het geloof dat er niets gebeurt 
buiten Gods providentie om. Hier vinden we een van de meest wezenlijke 
geloofsbegrippen van heel Calvijns theologie. Het is ook de sleutel voor zijn 
verstaan van de profetie van Daniël. Het wordt in de uitleg van Daniël op 
vele momenten ter sprake gebracht, soms in korte verwijzing en een enkele 
keer in fundamentele uitwerking. Dat zegt hij ook met zoveel woorden, als 
hij aangeeft dat we dit geloofsartikel hier herhaaldelijk tegenkomen.888

 In de inleiding van zijn eerste voorlezing zegt Calvijn dat we vooral 
moeten letten op het tweede deel van de profetie (vanaf hoofdstuk 7) waarin 
de toekomst wordt voorzegd. Daar zien we in het bijzonder Gods zorg voor 
zijn kerk. ‘De voorzienigheid van God strekt zich uiteraard over de hele 

886 CO XLI, 294.
887 De aspecten van de providentia Dei die Calvijn in zijn uitleg verwoordt, komen we, soms bijna 

woordelijk, ook tegen in Institutie I, 17,1 e.v.
888 Bij Dan. 5:18-20, ‘Sed quoniam de hac re alibi fusius disserui, et adhuc saepius haec doctrina 

nobis occurret, nunc mihi satis est, breviter hoc caput attingere’ (CO XL, 712).
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wereld uit. Als een mus niet ter aarde valt zonder zijn toestemming, dan 
zorgt Hij ongetwijfeld voor het menselijk geslacht. Daarom overkomt ons 
niets bij geval. Maar God ontsteekt in dit boek een licht voor ons, zodat wij 
mogen weten dat de kerk zo door hem zelf geregeerd wordt dat Hij dat tot 
zijn bijzondere zorg maakt.’889

 De providentia van God betekent dat we de veranderingen en 
omwentelingen van deze wereld niet mogen toeschrijven aan de natuur of 
aan het lot. Wie dat doet, geeft toe aan de leer van Epicurus. Als God de 
‘hoogste macht’ in de wereld op zou geven en alle dingen zouden bij toeval 
geschieden, dan houdt God op te bestaan. ‘Wat blijft er van God over als 
Hij wordt beroofd van zijn voorzienigheid?’890 roept Calvijn op een andere 
plaats uit.
 Lijnrecht tegenover deze leer staat alles wat voor Calvijn een volstrekte 
tegenstelling is van het ware geloof en van het rijk van Christus. Als God niet 
regeert, dan vigeert de vrije wil van de mens. Dan komt er alle ruimte voor een 
epicureïsche levensstijl, die Calvijn ook in zijn omgeving zeer ducht. Als men 
God niet aanschouwt in alle dingen van de wereld en het persoonlijke leven, 
dan hoeft men hem ook niet te erkennen en dan zijn alle dingen geoorloofd 
naar het welbehagen van de mensen. Dat is Calvijns diepste overtuiging. 
Het gebrek aan ware kennis Gods brengt ook met zich mee dat mensen zich 
verhefen in hun hoogmoed en eerzucht. Deze ondeugden zijn, samen met 
verkeerde begeerte, zaken waar de gelovigen uiterst beducht voor moeten 
zijn. Vooral predikanten worden in dezen ook apart gewaarschuwd, vooral 
dat ze zich niet laten leiden door ambitie en gierigheid.891

 Ook de papisten ontkomen niet aan zijn radicale kritiek. Al hebben ze 
nog een spoor van ware vroomheid, toch erkennen ze God niet omdat ze een 
deel van zijn regering toeschrijven aan de vrije wil van de mens. Zo ‘verdelen 
ze de macht’ tussen God en mens. 
 In de uitleg van Daniël 4:35 gaat Calvijn uitvoerig in op diverse aspecten 
van de providentia. Dat God alle dingen doet naar zijn wil, is een leer die ons 
met ‘matigheid’ in toom moet houden. Alles geschiedt naar ‘Gods verborgen 
voorzienigheid’. God handelt en laat daarin ook zaken toe, maar dan niet op 
een manier dat daaruit zwakte mag worden geconcludeerd. Is God dan ook 

889 ‘Extenditur quidem providentia Dei ad totum mundum. Nam si passerculus non cadit in terram 
sine eius permissu, consulit haud dubie generi humano. Ergo nihil fortuito nobis contingit. Sed 
Deus in hoc libro lumen nobis accendit, ut sciamus ecclesiam sic ab ipso gubernari, ut singularem 
eius curam gerat’ (CO XL, 531,532).

890 ‘Quid enim Deo residuum est, ubi spoliatur sua providentia?’ (CO XLI, 151)
891 ‘ambitio’ bij Dan. 6:17 (CO XLI, 20) en ‘avaritas’ bij Dan. 2:6 (CO XL, 565).

__________________________________________
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niet de auteur van de zonde, als er toch niets geschiedt zonder zijn wil? Deze 
valse redenering kan gemakkelijk worden weerlegd. God werkt immers op 
een heel andere manier dan de mens. Als een mens zondigt, is God zo aan 
het werk dat Hij daarin zijn oordeel uitoefent over de verworpene. Als een 
mens zondigt, is God op geen enkele manier medeplichtig, want God heeft 
niets met hem gemeen voor zover het de ratio van het zondigen aangaat.892 
Calvijn is er zich van bewust dat hij in deze uiterst moeilijke materie geen 
heldere verklaring kan geven. Maar de conclusie is duidelijk: ‘De oorzaak is 
voor ons niet altijd duidelijk, maar dit beginsel moet door ons vastgehouden 
worden, aangezien de hoogste macht in de hand van God is en daarom is het 
niet toegestaan om tegen zijn oordelen in protest te gaan, ook al lijken ze 
soms absurd te zijn.’893 
 God handelt zowel in de verkorenen als in de verworpenen. Hij doet alle 
dingen naar zijn wil, zowel in mensen als in engelen. Wat de ‘werkwijze’894 
betreft is er wel verschil. De uitverkorenen worden door de Geest wedergeboren 
en Gods gerechtigheid straalt in al hun werken. De verworpenen sleurt Hij 
halsoverkop weg door de hand van de duivel, Hij slaat ze met een geest van 
dwaasheid en verhardt hun harten tot koppig verzet. God verhoogt ook de 
een en werpt de ander neer. De ‘profane’ mensen noemen dat de ‘speling van 
het lot’. ‘Maar het bestuur van Gods voorzienigheid, hoe onbegrijpelijk ook, 
is altijd het meest billijk.’895 
 Het belangrijkste is echter dat de providentia Dei ter sprake komt met het 
oog op het heil van de gehele kerk.896 In hoofdstuk 7 wordt aangekondigd 
hoe God zijn gericht zal gaan uitoefenen op de aarde zodat de wereld zal 
besefen hoe de aarde en het menselijk geslacht door Gods voorzienigheid 
wordt geregeerd. Want als alles geoorloofd lijkt zonder dat er straf volgt en 
men geen rekening houdt met recht en billijkheid, dan wordt al gauw gedacht 
dat God in de hemel van zijn rust geniet en het menselijk geslacht vergeten 
is. Vandaar dat hier gezegd wordt dat God zijn rechterstoel beklimt, telkens 
wanneer wij merken dat Hij zorg voor ons draagt. 
 In Gods voorzienigheid blijkt dus allermeest Gods liefde voor zijn kerk 
en de zorg voor de zijnen. Alles wat er in de wereld gebeurt, heeft betrekking 

892 ‘ad pecandi rationem’ (CO XL, 687).
893 ‘Causa non semper nobis apparet: sed tenendum est illud principium. Quia penes Deum summa 

est potestas, ideo fas non esse obstrepere eius iudiciis, quamlibet speciem absurditatis prae se 
ferant’ (CO XL, 688).

894 ‘modus agendi’. 
895 ‘Vocant profani homines ludum fortunae. Atqui aequissima est, quamvis incomprehensibilis, 

moderatio providentiae Dei’ (CO XL, 689).
896 CO XLI, 2.

__________________________________________
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op het heil der kerk. De concrete toepassing voor de gelovigen verwoordt 
Calvijn als volgt: ‘De vrucht van dit orakel is dat alles wat gebeurt te maken 
heeft met het heil der vromen. Wanneer dus alle dingen door toeval of blinde 
drang lijken te worden meegesleurd, dan moet ons dit altijd te hulp komen 
dat God altijd de wacht houdt over zijn kerk en dat Hij alle stormen en 
beroeringen tempert tot nut en heil van de vromen, die op zijn voorzienigheid 
neerzinken.’897 Dat is de centrale boodschap van de profetie van Daniël 
zoals Calvijn die in zijn tijd verstaan heeft. Ook de oordelen zijn op deze 
wijze voor de kerk tot troost. God laat in een spiegel van het gericht dat Hij 
aan de goddelozen voltrekt zien hoe zijn voorzienigheid de kerk regeert en 
dienen moet.’898 God heeft laten zien hoe zijn oordelen over de wereld zullen 
komen en ook hoe de kerk in alle tijden gekweld zal worden. Maar juist deze 
waarschuwing dient de gelovigen tot troost omdat ze hun rust altijd mogen 
vinden in Gods providentia, juist als ze zien hoezeer de wereld in verwarring 
is.899

 Dit geloof bewaart de vromen in de juiste koers van de roeping Gods. Daar 
is het Calvijn ten diepste om te doen geweest in zijn onderwijs uit Daniël 
voor zijn gehoor in Genève en over hun hoofden heen aan de vervolgde 
kerk in Frankrijk. Daniëls voorbeeldige volharding in de loopbaan van het 
geloof strekt tot bemoediging. We moeten ons door niets laten hinderen om 
op onze post te blijven en te doen wat onze plicht voor God is. We mogen 
immers weten dat de harten van de vijanden die tegen ons woeden in Gods 
hand zijn en dat het ook in zijn hand is om ons te verlossen van elk gevaar. 
Alles komt samen in het gebed:

‘Almachtige God, hemelse Vader, nu wij vandaag leven te midden van 
zoveel vijanden en de duivel niet ophoudt elk uur ons te kwellen en dwars 
te zitten, en nu de hele wereld ons ook tegen is, schenk ons dit goed dat 
wij zullen weten dat de duivel beteugeld is en weerhouden door uw hand, 
en dat alle goddelozen ook zo onderworpen zijn aan uw heerschappij, 

897 ‘... oraculi fructus est, referre ad piorum salutem quidquid contingit. Ubi ergo videntur omnia 
fortuito et caeco impetu rapi, hoc semper occurrere nobis debet, Deum excubias agere pro sua 
ecclesia, et temperare omnes procellas, omnes motus, ad usum et salutem piorum, qui in eius 
providentiam recumbunt’ (CO XLI, 81).

898 ‘Deum tunc quasi in speculo posuisse ante oculos piorum suam providentiam in regenda et 
servanda ecclesia’ (CO XLI, 237).

899 ‘Ergo vaticinium hic possumus accipere simpliciter pro tot praedictionibus quae passim 
occurrunt in prophetis, sicuti iam ante audivimus prophetam de multis ecclesiae vexationibus 
fuisse admonitum, ut acquiescerent fideles in providentia Dei, quum viderent res ita in mundo 
turbatas’ (CO XLI, 235).

__________________________________________
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dat Gij ze buigt waarheen het U behaagt, en dat Gij hun harten stuurt. 
Laat ons uit ervaring mogen leren dat wij altijd gered en verzekerd zijn 
onder de bescherming van Uw hand, zoals Gij ons beloofd hebt, zodat wij 
de loop van onze roeping zullen vervolgen totdat wij uiteindelijk zullen 
aankomen in die gelukzalige rust die ons bereid is in de hemel, door Jezus 
Christus onze Heere, Amen.’900

V.9 Conclusie

In de praelectiones over het boek Daniël, zoals Calvijn die gegeven heeft in 
de jaren 1559 en 1560, vinden we een karakteristiek voorbeeld van de wijze 
waarop hij zijn exegetische arbeid en didactische roeping heeft uitgeoefend 
met het oog op de toerusting van de kerk van zijn dagen. De betekenis en 
relevantie van deze oudtestamentische profetie, als boodschap voor de kerk 
Gods in de cruciale periode van de jaren van reformatie en repressie, is voor 
hem boven alle twijfel verheven. Het kan haast niet ‘toevallig’ zijn geweest 
dat hij voor deze profeet koos, toen hij in juni 1559 met een nieuwe serie 
exegetische colleges begon. Als er ergens in het Oude Testament een boek was 
dat als spiegel kon dienen voor een vervolgde minderheidsgroep in Frankrijk, 
dan was het wel het boek van de ‘voortrefelijke dienaar’ van God, Daniël, die 
zijn leven lang te midden van vijanden heeft moeten verkeren.
 De uitleg van deze profetie gaf Calvijn goede aanleiding om datgene wat 
hij in persoonlijke raadgeving van correspondentie meegaf aan predikanten 
en geestverwanten, die zich in Frankrijk aan het front van de strijd bevonden, 
ook in een autoritatieve vorm – met gezag van Gods eigen Woord – openlijk 
te communiceren. Met het oog op de licht ontvlambare politieke situatie in 
Frankrijk, waar de roep om verzet ook naar concrete pogingen deed uitzien, 
heeft Calvijn zijn onderwijs gegeven. Hij moet zich voortdurend bewust 
zijn geweest van de mogelijkheid dat wat hij zijn hoorders voorhield zowel 
de kerk in Frankrijk als in Genève in gevaar kon brengen, als het opgevat 
zou worden als een oproep tot opstand. Hij heeft er daarom alles gedaan 
om dat te voorkomen. Tegelijk mocht het ook niet onduidelijk blijven 
hoezeer de boodschap van Daniël van Godswege ook een ontdekkende en 
ontmaskerende werking had ten aanzien van alles wat er in de wereld gaande 
was. Gods oordeel over de wereldmachten, die zich tegen de koning der 
koningen keerden, kon niet onvermeld blijven. In die spanning heeft Calvijn 
zijn colleges gegeven. In zekere zin was het politieke prediking, zonder dat 

900 Opera, 10, slotgebed na de derde voorlezing.
__________________________________________
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hij concreet inging op de actuele politiek en zonder dat er duidelijk werd 
aangegeven welke actie er moest worden ondernomen, behalve dan de actie 
van volharding en gebed in verwachting van Gods ingrijpen. 
 In het licht van deze context van de uitleg volgen er nu, samenvattend, 
enkele karakteristieken van de uitleg van de profetie:

1. De uitleg die Calvijn geeft, is radicaal anti-apocalyptisch. Deze regel die 
zeer strikt geformuleerd is en telkens gehanteerd wordt, is bepalend voor 
de duiding van de toekomstprofetie in Daniël: alles wat er voorzegd is in 
Daniël, vindt zijn volledige vervulling in de periode tussen de ballingschap 
en de komst van het rijk van Christus. We moeten dan denken aan de komst 
van dat rijk in de geschiedenis met de geboorte van Christus en van zijn 
kerk door de prediking van de apostelen in de eerste eeuw van de christelijke 
jaartelling. Er is dus niets in Daniël te vinden waarvan de vervulling nog kan 
worden verwacht in Calvijns eigen tijd of de nabije en verre toekomst. We 
vinden in Daniël niets wat we moeten zoeken in de zestiende eeuw of welke 
toekomstige eeuw ook maar. Er is voor Calvijn dus geen enkele noodzaak of 
behoefte om bij de uitleg in zijn dagen om zich heen te kijken om historische 
bevestiging te vinden van het Woord der profetie in de dingen die gebeuren. 
In dat verband is ook de antichrist niet echt relevant, zoals bij vele andere 
exegeten wel het geval was. Daniëls profetie was geen boodschap van God 
die in de eindtijd pas haar definitieve vervulling zou vinden. Dit principe 
wordt zodanig strak gehanteerd dat het soms zelfs leidt tot wonderlijke 
duidingen, bijvoorbeeld de wijze waarop hij Daniël 11:36 e.v. vervuld ziet in 
de geschiedenis van het Romeinse rijk.

2. Dit anti-apocalyptische karakter van de uitleg betekent geenszins dat de 
profetie geen boodschap zou bevatten voor de kerk van de zestiende eeuw. 
Integendeel, Calvijn heeft deze positie juist ingenomen om de kracht en de 
betekenis van de profetie te bewaren voor de gelovigen. Als men zich zou 
begeven in allerlei apocalyptische speculaties en fantasieën, dan liep men het 
gevaar om met de boodschap van Daniël zodanig aan de haal te gaan, dat 
de kerk er grote schade door zou lijden. Dat zou kunnen gebeuren als men 
door al te gespannen verwachting de nuchtere waakzaamheid zou verliezen. 
Of als men zou menen dat de profetie van Daniël in vervulling zou gaan, 
mede door middel van eigenmachtige daden van verzet. De dopersen zijn 
voor Calvijn altijd een schrikbeeld gebleven. Daarom wil Calvijn de kerk van 
Christus bewaren bij de waarde van dit boek, namelijk dat het op de wijze van 
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analogieën (per anagogen901) de troost der profetie biedt, dat Gods kerk het 
zal uithouden in de tijden van vervolging omdat God zijn kerk onderhoudt 
en naar zijn eeuwige toekomst leidt. Zoals de kerk in de eeuwen tussen de 
ballingschap en de komst van Christus in de turbulente geschiedenis van de 
vijandige wereld is bewaard, zo wordt ze ook behoed in de periode tussen 
Christus’ eerste en tweede komst. Al lijkt het dat ze ten onder gaat, God 
houdt haar – hoe miniem haar getal soms worden kan – toch in stand door 
zijn Woord en Geest, in de lijdzaamheid van geloof en gebed. De profetie is 
vooral een ‘martelarenboek’, waaruit de kerk van alle eeuwen de tolerantia 
crucis onderwezen krijgt. 

3. Daarom is Calvijn er ook bijzonder beducht voor dat het gezag van 
het Woord van God wordt ondergraven door een speculatieve uitleg van 
de profetie. Deze wijze van interpretatie maakt van de Schrift een wassen 
neus en ondergraaft haar autoriteit. Wie te snel een verbinding legt tussen 
de boodschap van de profeet en het concrete gebeuren in de (nabije) 
toekomst, loopt het gevaar zijn boodschap telkens weer bij te moeten stellen 
als de dingen anders uitkomen dan ze zijn voorspeld. Voor een dergelijke 
accommoderende uitleg is Calvijn bang, omdat daardoor het enige middel 
om te volharden in de tijden tot aan de jongste dag, namelijk het Woord 
van God, van zijn kracht wordt beroofd. De vervulling van het Woord 
Gods in de geschiedenis aantrefen is , als het goed is, immers een geweldige 
bevestiging van de betrouwbaarheid van de profetie. Vandaar dat Calvijn 
er met nadruk en herhaaldelijk op wijst hoezeer de toekomstprofetieën die 
Daniël mocht verkondigen reeds een exacte vervulling hebben gekregen 
in de wereldgeschiedenis, die bovendien zelfs door heidense auteurs werd 
onderstreept. Hij is daarvan zeer onder de indruk en wil dat doorgeven aan 
zijn hoorders. Maar wat gebeurt er als mensen uit zijn dagen de vervulling 
van Daniëls profetieën projecteren op gebeurtenissen in de eigen tijd, en het 
blijkt uiteindelijk toch anders te gaan dan voorzegd? Daarom houdt Calvijn 
zo strikt vast aan de complete historische vervulling van Daniël in de periode 
die voltooid is met de komst van Christus. 

901 Calvijn gebruikt deze uitdrukking als hij aangeeft dat Antiochus geen allegorie van de antichrist 
is, maar dat we bij wijze van analogie wel een gevolgtrekking kunnen maken vanuit zijn gedrag 
naar het optreden van Gods tegenstanders. Wat op de ‘oude kerk’ betrekking had, heeft bij wijze 
van analogie ook ons nog veel te zeggen. Zo typeert Calvijn de actualiteit van deze profeet: ‘Mihi 
magis placeret, si quis vellet aptare ad usum praesentem ecclesiae hoc vaticinium, et per anagogen 
quae dicta sunt de Antiocho ad antichristum traducere. Scimus quidquid contigit veteri ecclesiae, 
spectare etiam ad nos, nempe quia incidimus in plenitudinem temporum’ (CO XLI, 121).

__________________________________________
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4. Calvijn moet zich voortdurend bewust zijn geweest van de turbulente 
situatie waarin niet alleen de politiek in Frankrijk maar ook het rijk van 
Christus zich bevond gedurende de periode dat hij als docent met Daniël 
bezig was. Het lukt hem opmerkelijk genoeg om niet met namen en feiten 
concreet te worden als hij kennelijk wel bepaalde situaties voor ogen heeft. 
Dat merken we bijvoorbeeld als hij naar aanleiding van de gegevens uit 
Daniël over koningen en hun politiek spreekt. Man en paard noemt hij niet. 
Maar de indruk bestaat dat zijn hoorders – beter dan de latere lezers – soms 
goed moeten hebben onderkend, waar hij op doelde. Regelmatig gebruikt 
hij het woord hodie, tegenwoordig, waarmee hij het Woord in directe relatie 
wil brengen met de actualiteit. Er kon echter niemand de collegezaal verlaten 
om in Frankrijk het evangelie te gaan dienen, die concrete aanwijzingen 
tot politieke actie uit zijn lessen had meegenomen. Er zal daarentegen 
ook niemand het auditorium verlaten hebben, na 66 colleges, die niet ook 
bijzonder toegerust was om waakzaam en nuchter te zijn en op de post te 
blijven, bij alle ‘stormen’ die opstaken. Calvijn was voorzichtig in zijn uitleg, 
maar niet onduidelijk.

5. In Calvijns uitleg van Daniël komen we een leraar der kerk tegen die 
bijzonder was toegerust met kennis uit diverse bronnen. Moeiteloos citeert 
hij uit klassieke historische werken. Vele feiten uit de wereldgeschiedenis, 
zoals die in zijn tijd uit de bronnen bekend waren, had hij in zijn geheugen 
paraat en hij putte er regelmatig zeer uitvoerig uit.902 De uitleg van Daniël is 
zo ook een blijk van zijn humanistische geleerdheid, die in dienst is gesteld 
van de overdracht van de Heilige Schrift. 

6. Calvijns uitleg van het boek Daniël, zoals we die vastgelegd vinden in de 66 
praelectiones, is een voorbeeld van uitleg van de Heilige Schrift die bijzonder 
betrokken is op de context en de tijdsomstandigheden van de leraar en diens 
gehoor, op een wijze die ook voor latere tijden niets aan actualiteit verliest. 
Het is een applicatie van de profetie die de eeuwigheid van het rijk van 
Christus voor ogen stelt, zonder de tijd waarin de boodschap geldt uit het 
oog te verliezen. De profetie van Daniël is geheel vervuld in de verleden tijd, 
maar blijft nochtans juist zo van kracht voor heden en toekomst van het rijk 
van Christus. 

902 De uitvoerigheid en nauwgezetheid waarmee de geschiedenis van Daniël 11 uiteengezet wordt, 
is bijvoorbeeld opmerkelijk, te meer daar bekend is dat Calvijn slechts kort de tijd had om zijn 
colleges voor te bereiden en hij daarbij ook geen aantekeningen bij zich had.

__________________________________________
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VI.

SLOTBESCHOUWING

VI.1 Is Calvijn radicaler of gematigder geworden?

VI.1.1 Een clandestiene uitgave
In 1565, een jaar na Calvijns dood, werd er in La Rochelle een bundel 
met 47 preken van Calvijn over de profetie van Daniël gepubliceerd door 
de plaatselijke drukker Barthélemy Berton.903 Deze uitgave roept om 
verschillende redenen vragen op. Allereerst rijst de vraag welke noodzaak 
men gevoeld kan hebben om een serie preken over het boek Daniël uit te 
geven, terwijl er kort tevoren reeds een complete reeks voorlezingen van 
de hand van Calvijn was verschenen. In 1561 was de originele Latijnse 
editie gepubliceerd, die via een voorwoord door Calvijn nadrukkelijk was 
opgedragen aan de vervolgde geloofsgenoten in Frankrijk, terwijl een jaar 
later een Franse vertaling volgde. De wijze waarop Calvijn de boodschap 
van het boek Daniël actueel vond, kon in Frankrijk dus genoegzaam bekend 
worden geacht. Daarbij komt nog dat de serie preken niet compleet is. De 
preken over de eerste vier hoofdstukken waren niet genotuleerd, omdat de 
stenograaf ziek was gedurende de periode dat ze gehouden werden. Het 
betreft dus alleen preken over de hoofdstukken 5 tot en met 12, waarin het 
zogenaamde profetische gedeelte van Daniël de voornaamste inhoud is. Toch 
vond de uitgever het kennelijk een onmisbare aanvulling om naast Calvijns 
voorlezingen ook diens preken beschikbaar te maken.904 

903 Quarante sept sermons de M. I Calvin sur les huict derniers chapitres des propheties de Daniel. 
Recueillis fidelement de sa bouche selon quíl les preschoit. A La Rochelle. De l’Imprimerie de 
Barthelemi Berton. M.D.LXV. CO XLI, 305 – XLII, 274. Zie over de bibliografie van dit boek: 
R. Peter et J.F. Gilmont, Bibliotheca Calviniana III (Genève 2001) 80-84. Over de drukker 
Berton schreef E. Droz, Barthélemy Berton 1563-1573 (Genève 1960) vooral 48-52.

904 Recent heeft het Meeter Center voor Calvijnstudie in Grand Rapids, USA, een bijzondere 
aankoop gedaan. Het betreft de eerste druk van de Franse vertaling van de voorlezingen uit 1562 
in één band gebonden met de 47 preken uit 1565. Beide boeken dragen op de frontpagina’s de 
handgeschreven naam van een vroegere eigenaar, J. Martin, ministre et recteur de St. André 
(mogelijk Saint André de Valborgne, in de Cevennes?) met als jaartal 1675. Navraag bij de 
antiquaar van wie het Meeter Center dit zeldzame boek betrokken heeft, drs. Ton Bolland uit 
Amsterdam, leverde de volgende informatie op: de vorige eigenaar is afkomstig uit Zeeland en 
heeft de beide boeken daar in de vorige eeuw aangekocht en ze na de aankoop in één band laten 
binden. Het feit dat hij de boeken in Zeeland heeft aangekocht, kan erop wijzen dat ze afkomstig 
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 Daar komt nog bij dat de uitgave van 1565 een clandestiene publicatie 
was. De manuscripten van de preken van Calvijn waren het eigendom van 
een fonds dat de diakenen in Genève in het leven hadden geroepen ten 
behoeve van de hulp aan arme vluchtelingen, die in de stad hun toevlucht 
hadden gezocht. De stenograaf ontving zijn salaris vanuit dit fonds. Als 
men een bundel preken van Calvijn wilde uitgeven, behoorde een deel van 
de opbrengst daarvan bij te dragen aan het fonds. De diakenen beklaagden 
zich er echter over dat dit niet was gebeurd met de preken over Daniël. Met 
grote verontwaardiging schreven ze dat er lieden waren die ‘zonder enige 
scrupules’ gewaagd hadden deze preken uit te geven ten koste van de arme 
vluchtelingen. En dan waren het nog niet eens papisten, die zoiets frauduleus 
hadden verricht, maar ze durfden zich zelfs nog aanhangers van de ware 
gereformeerde religie te noemen. Hoe is het te combineren dat men God 
waarlijk vreest en tegelijk van de arme leden van Jezus Christus steelt?905 
 Overigens blijkt men geen bezwaren tegen deze ‘roofdruk’ te hebben 
gehad, omdat de inhoud mogelijk niet betrouwbaar zou zijn weergegeven. 
We mogen er dus van uitgaan dat de uitgave van de preken niet behoord heeft 
tot de categorie van de ‘copies imparfaites’906 die het fonds van de diakenen 
met grote zorg trachtte te voorkomen. 
 De officiële beheerders van de manuscripten van Calvijns preken reageren 
verontwaardigd op de mededeling in het voorwoord dat deze preken nu 
eindelijk pas het licht zien hoewel Calvijn ze al in 1552 heeft gehouden, 

zijn uit het bezit van hugenoten die na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 in groten 
getale in deze zuidelijke provincie hun toevlucht zochten.

905 ‘Pour preuve suffisante de ceci, et afin qu’on ne pense pas que ce soit à tort ou sans cause, que nous 
advertissons de ce qui a esté dit, nous toucherons briefvement ce qui a esté fait depuis quelque 
année en ça, assavoir qu’il s’est trouvé gens, qui sans aucun scrupule ont bien osé faire imprimer 
quelques sermons sur le prophete Daniel, sans avoir daigné voir l’original, ni en advertir par deça. 
Et pour mieux couvrir toute leur entreprise, ils alleguent que ce qu’ils en ont fait, est pour la 
gloire de Dieu. Voire, mais il falloit que cela se feist sans le dommage d’autruy. Et c’est merveilles 
comment telles gens s’osent vanter d’estre de la Religion reformee. Car de penser que ce soyent 
papistes qui font cela, il n’y a point d’apparence, veu la hayne qu’ils portent aux escrits de ce bon 
personnage. Ainsi, il n’y a nulle doute, que ce ne soyent de ceux qui se mettent au nombre des 
fidelles, et des Eglises reformees, et qui veulent estre veus grans Chrestiens. Mais nous en laissons 
iuger à tous, si c’est fait en gens craignans Dieu, de prendre ainsi ce qui appartient aux povres 
membres de nostre Seigneur Iesus. Et ceci nous reduit en memoire un autre faict, duquel nous 
sommes contraints aussi de nous plaindre devant tout le monde, afin que ceux qui retiennent à 
leur escient le bien de nos povres, advisent de plus pres à eux, qu’ils n’ont fait iusques ici, et qu’ils 
satisfacent à ce qu’ils doyvent: c’est touchant ceux qui impriment, ou font imprimer tous les iours 
et qui ont imprimé par ci devant des Pseaumes mis en rithme par monsieur de Beze’ (CO XXV, 
590).

906 CO XXV, 585,586.
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omdat ze gedurende twaalf jaren ‘in een gevangenis’ hebben verkeerd. De 
preken waren immers helemaal niet verborgen, want eenieder die het wilde 
kon ze inzien. Het feit dat de uitgever schrijft dat ze hem door een vriend 
ter hand zijn gesteld, die ze kennelijk in Genève gekopieerd heeft, bewijst 
dit ook al. De uitgever in La Rochelle had beter moeten uitzoeken hoe 
deze preken op een legale manier konden worden gepubliceerd zonder de 
armen van Genève tekort te doen. Het voorwoord besluit met de wens dat 
deze onverkwikkelijke geschiedenis wat de uitgave betreft door Gods wil 
geen afbraak zal doen aan het profijt dat de lezers van deze preken mogen 
verwachten.

VI.1.2 Waarom werden de 47 preken uitgegeven?
Wie was de man die de 47 preken van Calvijn in 1565 in La Rochelle 
heeft laten drukken? En wat kan zijn motief zijn geweest? Het voorwoord, 
gedateerd op 3 mei 1565, is geschreven door Jean de la Haize. Hij was 
advocaat in La Rochelle en bekleedde een voorname positie in deze havenstad 
in het zuidwesten van Frankrijk, waar de invloed van het calvinisme sterk 
groeiende was.907 Voordat hij in de toekomstige hoofdstad van de hugenoten 
een belangrijke politieke positie kreeg, waarin hij bewust aansluiting bij hun 
partij bepleitte, was hij rector van de universiteit van Poitiers.
 De la Haize heeft zijn inleiding overigens niet op eigen initiatief 
geschreven, maar werd daartoe uitgenodigd door het consistorie van La 
Rochelle. Dat laat zien dat de uitgave van de prekenserie over Daniël meer 
was dan een persoonlijke onderneming. Vandaar dat de synode van Vertueil 
het ook voor De la Haize opnam door hem bij het consistorie van Genève 
vrij te pleiten van elke verdenking, als zou hij een persoonlijk gewin hebben 
beoogd met zijn ongeautoriseerde publicatie. Kennelijk was er in La Rochelle 
een gevoel dat de preken van Calvijn nog iets zouden kunnen toevoegen, wat 
de voorlezingen niet bevatten. Het blijkt immers uit het voorwoord dat de 
voorlezingen wel degelijk bekend zijn geweest. 
 In het woord vooraf geeft De la Haize een kort overzicht van het belang 
van de 47 preken. Zijn inzet heeft een sterk eschatologische lading. De 
woorden van de profeten zijn waarschuwing en vermaning voor ‘ons, op wie 
de einden der tijden zijn gekomen’. Instructie, waarschuwing en vertroosting, 
die zijn het die de kerk van God in de laatste tijden nodig heeft. Het valt op 
dat De la Haize direct al aan het begin grote betekenis hecht aan het feit dat 

907 Informatie over De la Haize is te vinden in La France Protestante VI, ed. Eug. et Em. Haag (Paris 
1856) 222. 
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we in Daniël de berekening van de wereldtijden kunnen vinden. Tegenover 
‘atheïsten en verachters van het Woord Gods’ mogen wij ons in geloof 
verzekerd weten dat Jezus Christus in zijn eeuwig rijk de aardse rijken ver te 
boven gaat.908

 Alle wisselingen en veranderingen in de wereld komen van God, dat mogen 
de gelovigen weten als ze geduldig op Gods hulp blijven wachten. Daarvan 
vinden we mooie voorbeelden in deze preken. Een belangrijke opmerking van 
De la Haize mag niet onvermeld blijven: ‘Is het geen extreme dwaasheid en 
overmoed als wij zouden denken dat wij het rijk van Jezus Christus door onze 
inspanning en vleselijke zorg zouden kunnen bevorderen? Welk een razernij 
en hoe uitzinnig is het om bemiddelaars van vrede en akkoord te willen zijn 
tussen God en de duivel?’909 Wat bedoelt De la Haize hiermee precies? Hij 
schrijft deze woorden in het jaar 1565 in La Rochelle. Dat is enkele jaren 
nadat de eerste godsdienstoorlog in Frankrijk op 19 maart 1563 is geëindigd 
met de vrede van Amboise, die door de meeste calvinisten, onder wie Calvijn, 
als een ongunstige afloop werd beschouwd. De eerste godsdienstoorlog was 
uitgebroken in 1562, nadat de hertog De Guise in Vassy een bloedbad had 
aangericht tijdens een samenkomst van de gereformeerde kerk. 
 La Rochelle nam een bijzondere positie in onder de steden in Frankrijk. 
De invloed van het calvinisme was er zeer groot. Toch sloot de stad zich 
pas in 1568, tijdens de tweede godsdienstoorlog, aan bij het kamp van de 
hugenoten dat onder leiding stond van de prins van Condé. Aanvankelijk 

908 ‘Or s’il y ha livre qui nous doive estre cher et precieux, et duquel nous puissions tirer ample 
instruction et consolation, certes c’est la Prophetie de Daniel, car par icelle il n’ha pas simplement 
et confusement predit l’advenement de nostre Sauveur Iesus Christ, mais il l’ha descrit et depeinct 
si au vif, et ha supputé et remarqué le temps par annees et iours si exactement et asseurément, 
qu’il est impossible mieux exprimer et descrire les choses passees, que Daniel ha predit celles 
qui estoient à venir long temps apres, à. sçavoir six cens ans et plus, car Daniel fleurissoit environ 
l’an de la creation du monde trois mille trois cens quarante, et nostre Sauveur Iesus Christ est 
né environ l’an trois mille neuf cens soixante-deux, selon la supputation de quelques doctes, qui 
est un argument ferme et solide et tressufîant pour convaincre et clorre la bouche à tous ces 
malheureux Atheistes et contempteurs de la parole de Dieu, et pour appuier et asseurer nostre 
foy, à rencontre de toutes les ruzes et cautelles de Satan. Cette Prophetie est aussi comme un 
tresbeau mirouer de la providence eternelle de Dieu, auquel nous pouvons contempler à l’oeil, 
l’estat universel du monde, la mutation et changement des Roiaumes et Empires, les continuelles 
afflictions de l’Eglise, et l’assistence de Dieu envers icelle. En premier lieu, combien est belle 
et plaisante la description des quatre monarchies? combien est excellente, utile et necessaire la 
conference du regne eternel de Iesus Christ avec ces roiaumes et dominations terriennes?’ (CO 
XLI, 13-16)

909 ‘N’est-ce pas une extreme folie et outrecuidance à nous, de penser avancer le regne de Iesus Christ 
par nostre industrie et prudence charnelle? Quelle rage et forcenerie est-ce de vouloir estre comme 
moienneurs de paix et accord entre Dieu et le Diable?’ (CO XLI, 19,20)
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hield men zich dus afzijdig van de politieke strijd.910 Dat betekende echter 
niet dat de reformatie er niet bloeide; integendeel, er was nauwelijks sprake 
meer van invloed van de rooms-katholieke kerk. Toch bestonden er twee 
partijen in de stad. Er waren gematigde protestanten, die de voorkeur gaven 
aan vrijheid van geweten en politieke neutraliteit, en er waren radicalen, die 
ervoor pleitten dat de stad zich zou aansluiten bij het verzet van de hugenoten. 
Zij kregen pas vrij laat, in 1568, hun zin. De la Haize behoorde waarschijnlijk 
tot de laatste partij. Hij heeft niet echt veel op met de gematigden, die het 
compromis omhelzen. In zijn voorwoord zegt hij: ‘Ook zijn er sommige 
hooggeplaatsten die wel bereid lijken te zijn om zich onder het juk van Jezus 
Christus te schikken en de reformatie van zijn kerk te volgen, maar als het 
erop aankomt om zich volhardend en krachtig te keren tegen de vijanden 
Gods of zich te voegen onder de tucht en regering van zijn kerk, of de kerk 
te onderhouden en de hand te bieden, o dan moet men spreken volgens de 
menselijke voorzichtigheid, dan moet men soebatten over de middelen die 
nodig zijn, de ongemakken die zich zouden kunnen voordoen, dan moet 
men het ene een beetje aan het andere aanpassen, kortom men moet hemel 
en aarde vermengen.’911 
 De la Haize zegt vervolgens dat het altijd maar een ‘klein getal’ van Gods 
kinderen is geweest dat de strijd niet heeft opgegeven. Om dat duidelijk te 
maken citeert hij Daniël 11:32-34, het enige bijbelcitaat in zijn voorwoord. 
Hij onderstreept dat dit wel geschreven lijkt te zijn voor de ‘tegenwoordige 
tijd’. 
 Dat De la Haize een vertegenwoordiger was van de partij die zich 
duidelijker wilde aansluiten bij het politieke verzet van de calvinisten, valt ook 
op te maken uit het feit dat hij de 47 preken van Calvijn opdraagt aan Jean de 
Parthenay l’Archevesque, ook wel bekend als de Seigneur de Soubise. Deze 
edelman was een overtuigd calvinist en hugenotenleider in het kamp van de 
prins van Condé. Tijdens de eerste godsdienstoorlog voerde hij het bewind 
over Lyon, dat door de hugenoten was veroverd. Na afloop van de oorlog 
werd hij gesommeerd om de stad weer aan het gezag van de koning over te 
dragen. Hij was daar aanvankelijk niet toe bereid en heeft toen Calvijn zelf 

910 Zie Judith Pugh Meyer, ‘La Rochelle and the Failure of the French Reformation’, in: SCJ XV/2 
(1984), 169-183.

911 ‘Aussi plusieurs grands font semblant d’estre bien aises de se renger sous le ioug de Iesus Christ, 
et suivre la reformation de son Eglise, mais quand il est question de s’opposer constamment et 
virilement aux ennemis de Dieu, ou de se renger sous la discipline et police de son Eglise, ou de la 
maintenir et y prester la main, ô lors il faut parler selon la prudence humaine, il faut discourir les 
moiens presens, les inconveniens qui en pourroient advenir, il se faut un peu accommoder les uns 
avec les autres, bref il faut mesler le ciel avec la terre’ (CO XLI, 17,18). 
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van zijn twijfels op de hoogte gebracht. Calvijn raadde hem echter dringend 
aan om de oorlog niet voort te zetten uit onvrede met de vrede van Amboise. 
 Zelf was Calvijn ook zeer teleurgesteld in de uitkomst van de oorlog. 
Hij begreep De Soubise maar al te goed. En hij nam het Condé met zoveel 
woorden zeer kwalijk dat hij niet volhard had om een gunstiger vredesregeling 
af te dwingen. Calvijn ging er kennelijk van uit dat hij daartoe in staat was 
geweest. De tegenpartij had immers haar belangrijkste aanvoerder verloren, 
toen hertog Henri de Guise op 18 februari 1563 door de hugenoot Poltrot 
de Méré vermoord was. Het feit dat Condé zijn kans niet greep maar vrede 
sloot, werd door veel protestanten als verraad beschouwd. In een brief aan 
de schoonmoeder van Condé, Madame de Roye, verwijt Calvijn met zoveel 
woorden haar schoonzoon dat hij gekozen heeft voor zijn eigen zekerheid in 
plaats van ‘de algemene rust van de arme gelovigen’.912 In een brief aan Bullinger 
is hij nog verontwaardigder en kritischer. Hij zet de prins van Condé min of 
meer in dezelfde hoek als diens broer Antoine de Bourbon, die openlijk de 
kant van de katholieke partij gekozen had. ‘Wij zijn dus ook door de andere 
broer schandelijk verraden.’913 We merken de verontwaardiging bij Calvijn 
over de wijze waarop Condé ‘in één moment’ heeft omgekeerd wat zozeer de 
goede kant op leek te gaan. Heerszucht heeft de prins verblind, zes edelen uit 
zijn gevolg kregen een ridderorde, en om dat soort kinderachtigheden heeft 
hij de gunstige krijgskans voorbij laten gaan.
 Hoewel Calvijn laat blijken dat hij de weerzin van De Soubise om de stad 
Lyon weer op te geven maar al te goed begrijpt, mag deze toch geen strijd 
aangaan met de koning, omdat hij volgens Calvijn niet in een positie is dat hij 
zich mag verzetten tegen gezag dat nog niet illegitiem kan worden genoemd. 
Hij moet zich onderwerpen, als het God nu eenmaal behaagt om op deze 
wijze te beproeven.914 In een latere brief herhaalt Calvijn nog eens met zoveel 
woorden dat hij niet inziet hoe het door God is toegestaan om direct tegen 
het bevel van de koning in te gaan. Hij raadt De Soubise aan om net als de 
aartsvader Abraham te reageren door te zeggen: ‘God zal erin voorzien.’ 
Deze late passages uit de correspondentie zijn daarom zo interessant, omdat 
ze laten zien dat Calvijn tot aan het einde van zijn leven heeft vastgehouden 

912 ‘Il semble bien aussy qu’il ait proveu mieulx à sa seureté quau repoz commun des povres fideles’ 
(CO XX, 688).

913 ‘Ergo ab altero quoque fratre iam nequiter fuimus proditi’ (CO XX, 690).
914 ‘Vous avez donc a pratiquer la doctrine de la saincte escripture, que si Dieu oste le glaive à ceulx 

lesquelz il en avoit ceints, que ce changement de sa main nous doibt faire plier et regler. Parquoy ie 
ne voy point qu’ayez raison et puissance approuvee de Dieu, de resister à ce qui a este ordonné par 
ung conseil contre lequel on ne peult replicquer auiourdhuy quil ne soit legitime. S’il determine 
mal, puis que Dieu nous veult affliger tenons nous quois’ (CO XIX, 686).
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aan zijn these dat verzet tegen de wettige overheid niet toegestaan is voor 
anderen dan diegenen aan wie God daarvoor een bijzondere machtiging 
geeft. Kennelijk vond hij dat de prins van Condé wel tot deze laatste categorie 
behoorde, terwijl diens generaal zijn gewapend verzet moest staken.915

 Als De la Haize de 47 preken van Calvijn twee jaar na de eerste 
godsdienstoorlog aan de heer van Soubise opdraagt, moet er welhaast 
een verband te vinden zijn tussen de inhoud van het boek en de positie 
van de hugenotenleider. Tegelijk verheldert het de stellingname van de 
gereformeerden in La Rochelle, die immers wilden dat hun stad zich zou 
aansluiten bij het verzet van de hugenoten. De uitleg van het boek Daniël, 
zoals Calvijn die eerder in 1559 in zijn colleges te Genève geboden had, mede 
met het oog op de toenmalige situatie van Frankrijk, gaf weinig concrete 
aanknopingspunten. En de brief waarmee hij destijds zijn uitleg aan de kerk 
van Frankrijk aangeboden had, riep alleen op tot het geduldig dragen van 
de verdrukkingen, zolang het God zou behagen die te laten voortduren. Er 
was geen sprake van aanzet tot een legitimatie van een opstand tegen ervaren 
onrecht. Daniël was het bijbelboek dat als geen ander de relatie van goddeloze 
overheden en Gods verdrukte kerk als inhoud had.
 Is het misschien in dit licht dat men vanuit Frankrijk op zoek is gegaan 
naar een ‘ander geluid’ dat Calvijn mogelijk ook had doen horen over dit 
bijbelboek? Is men daarom in het archief van Genève gaan speuren naar de 

915 Het is opmerkelijk dat Calvijn op 7 mei 1563, dus nog geen twee maanden na de zozeer betreurde 
sluiting van de vrede van Amboise, een brief aan de prins van Condé schrijft die van een totaal 
andere toon is dan men vanuit zijn verontwaardigde kritiek die hij over hem gespuid heeft, zou 
verwachten. In deze brief toont Calvijn begrip voor de moeilijke positie waarin de prins verkeert, 
en neemt hij aan dat hij alles heeft geprobeerd om het rijk van God zoveel mogelijk te bevorderen. 
Is hier sprake van een zekere diplomatieke dubbelzinnigheid in het optreden van Calvijn, of heeft 
nadere informatie hem meer begrip doen krijgen voor het feit dat er niet veel meer mogelijk was 
dan in de vrede nu was bereikt? Waarschijnlijk was het laatste het geval en wist Calvijn dat de 
politieke factor die Condé betekende, nog niet was uitgewerkt. In ieder geval roept hij de prins 
ertoe op om ook in de toekomst alles te ondernemen wat de bevordering van het evangelie zou 
kunnen dienen. De datum van deze brief is in dit opzicht misschien de sleutel. Op 7 mei keerde 
Beza na 21 maanden afwezigheid terug in Genève. Hij was tijdens de eerste godsdienstoorlog 
de adviseur geweest van de prins van Condé en kon bij zijn terugkeer Calvijn als geen ander van 
informatie voorzien. Kennelijk vond Calvijn het zo belangrijk wat hij van Beza vernam, dat hij 
op dezelfde dag nog zijn brief schreef. In deze brief komt een opmerkelijke passage voor, waarin 
Calvijn de prins met zoveel woorden zegt dat hij door God een onschatbare eer heeft ontvangen 
om zijn zaak met het zwaard te mogen handhaven. Calvijn is ervan overtuigd dat God hem nu 
ook andere wegen zal wijzen om dat wat hij begonnen is te voleindigen: ‘Et cest a ceste heure quil 
y faut bien travailler plus que amais, veu quil semble que Dieu vous y tende la main, et comme il 
vous a fait ung honneur inestimable de maintenir sa querelle à lespée, il semble aussi quil vous ait 
reservé les aultres moiens d’amener à perfection ce quil luy a pleu d’accommencer’ (CO XX, 13). 
Zie Dufour, Théodore de Bèze, 98.
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preken die Calvijn jaren eerder, toen er nog geen godsdienstoorlog in de 
lucht zat, gehouden heeft, met als vermoeden dat die wellicht concretere en 
radicalere toepassingen zouden kunnen bevatten dan zijn latere colleges? 
Het is niet zo dat dit met zoveel woorden wordt bevestigd, maar de indruk 
bestaat toch zeker dat De la Haize en zijn consistorie de preken van Calvijn 
als ‘actuelere uitleg’ hebben beschouwd dan zijn academische lessen, meer 
als opbeurend woord voor de tijd waarin men na de eerste godsdienstoorlog 
leefde. Niet voor niets gebruikte De la Haize het beeld dat de preken twaalf 
jaar lang ‘in de gevangenis’ hebben verkeerd, alsof ze bewust weggehouden 
waren. De la Haize schrijft dat de stichting van de kerk nergens méér wordt 
gediend dan door deze preken en dat Calvijn de boodschap ‘zo populair 
en gemakkelijk heeft uitgelegd’ dat het eigenlijk niet beter kon. Zonder de 
voorlezingen af te keuren – die heeft men in ieder geval nodig om de uitleg 
van de eerste vier hoofdstukken te leren kennen – is het wel duidelijk waar 
De la Haizes voorkeur ligt. De voorlezingen zijn ook wel ‘zeer geleerd en 
nuttig’, maar de preken zijn letterlijk het meest populair. De vraag dient zich 
vervolgens aan in hoeverre de preken anders zijn dan de voorlezingen.

VI.1.3 Het eigen accent van de preken vergeleken met de praelectiones
Het is niet bekend hoe groot het aantal preken was dat Calvijn over de 
eerste vier hoofdstukken van Daniël heeft gehouden, maar het ziet ernaar 
uit dat het totaal aantal preken niet zoveel verschild zal hebben van dat van 
de praelectiones.916 De preken zijn wel uitgebreider dan de voorlezingen. De 
colleges duurden ongeveer even lang als de preken, maar werden aanzienlijk 
langzamer uitgesproken. Het verschil tussen preken en colleges is ook dat de 
preken vrij en direct aan de gemeente in het Frans werden gericht, terwijl de 
praelectiones in het Latijn in de taal en stijl een meer academisch afgewogen 
karakter vertonen. 
 Wellicht hebben de radicalere calvinisten in La Rochelle het meer 
concrete, ‘aansprekende’ karakter van de preken als een noodzakelijke 
aanvulling gezien op de reeds bekende colleges. De vraag is natuurlijk of 
ze in de preken ook elementen hebben gevonden die ze in de voorlezingen 
hebben gemist. De uitleg van Daniël verschilt in de preken niet wezenlijk van 
die van de latere lezingen. Wie de preken leest, merkt dat Calvijn dezelfde 
accenten legt als in zijn colleges. Daniël is de profeet die de kerk leert om 
in tijden van verdrukking en beproeving te blijven volharden in het geloof, 

916 Calvijn heeft hetzelfde gedeelte als waarover hij 47 preken heeft gehouden, in 43 voorlezingen 
behandeld.
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in het vertrouwen dat Gods providentia beslissend is voor wat er zich in de 
wereldgeschiedenis afspeelt. Ook vanaf de kansel heeft Calvijn zijn hoorders 
bemoedigd met de verzekering dat het rijk van Christus uiteindelijk zal 
triomferen, hoe ook de machten in de wereld kunnen woeden. De profetie 
van Daniël richt de gelovigen op hun eeuwige hoop der zaligheid en houdt 
hen in de woelingen van de tijden dicht bij het Woord van God. ‘Nostre 
esperance passe outre ce monde’ – daar moeten de gelovigen uiteindelijk 
tevreden mee zijn.917 Als ze ‘scholieren zijn geweest op de school van God’, 
dan zullen ze op de dag van Jezus Christus schitteren als de sterren aan de 
hemel.918 De volharding van de kerk, die altijd een ‘klein hoopje’ zal zijn in de 
wereld, rust op Gods eeuwige verkiezing. Tot het einde der tijden zal de kerk 
een verdrukte gestalte behouden, maar deze status is juist de bevestiging dat 
zij in waarheid Christus’ kerk is, in tegenstelling tot de kerk van Rome met 
haar macht en haar praal.919

 Er zijn momenten en elementen in de preken aan te wijzen, die De la Haize 
en zijn geestverwanten mogelijk als meer direct en concreet hebben ervaren 
dan in de voorlezingen. We willen er enkele noemen. Over de koningen van 
de wereld spreekt Calvijn vanaf de kansel doorgaans met eenzelfde kritische 
beoordeling als op de katheder. De vorsten zijn Gods ‘lieutenants’, die 
gebruikt worden om in de wereld een heilzame orde in stand te houden. De 
onderdanen zijn geroepen hen als zodanig te gehoorzamen. Helaas verstaan 
de koningen meestal niet wat hun roeping is en blijken ze vaak tirannen te 
zijn geworden die de kerk van God verdrukken. Het valt op dat de woorden 
‘tirannie’ en ‘tiran’ in de preken wat meer in verband worden gebracht met 
de koningen en hun machtsmisbruik dan in de voorlezingen.920 De kritiek 

917 CO XLII, 136.
918 ‘... mais notamment Daniel adiouste, que ceux qui en auront iustifié plusieurs, luiront comme les 

estoilles, il monstre ici qu’il y aura encores une gloire speciale pour ceux qui auront conduit les 
autres à salut, il y ha bien la promesse universelle pour tous ceux qui auront estes escoliers de Dieu, 
et qui auront profité en son escole, mais si est-ce que ceux qui auront enseigné les autres, que ceux 
qui les auront conduit au chemin de salut, que Dieu les fera marcher devant en la gloire du ciel, 
et c’est ce qui est traitté par sainct Paul, aussi bien quand il dit, Vous estes ma gloire au iour du 
Seigneur Iesus Christ’ (CO XLII, 136).

919 ‘Et au reste combien que l’Eglise soit tourmentée, et suiette à beaucoup d’afflictions, ne laissons 
pas toutesfois d’invoquer le nom de Dieu, et de persister en cette creance que nous avons de 
l’Eglise universelle, laquelle ne se peut pas voir à l’oeil, mais si est-ce que Dieu la conduit et 
gouverne, voire d’une façon qui pourra estre ioconneuë et incomprehensible aux hommes, mais 
c’est aussi à fin que sa vertu soit tant mieux conneuë, et que nous adorions ses secrets, que nous 
profitions tellement en la contemplation d’iceux qu’estans conduits de Dieu en cette vie mortelle, 
nous soions aussi participans de la vie eternelle qu’il nous a promise’ (CO XLII, 160).

920 Het is opmerkelijk dat Calvijn zich in zijn voorlezingen vele malen kritisch uitspreekt over 
koningen, waarbij duidelijk is dat hij de vorsten van zijn eigen tijd bedoelt. Toch gebruikt hij 
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op de koninklijke autoriteit is in de preken soms concreter ingevuld. In 
preek 37, over Daniël 11:20-30, gebruikt Calvijn een illustratie die in zijn 
academische uitleg ontbreekt. Als voorbeeld van de tirannie en wreedheid 
van de vorsten verwijst hij naar een situatie die de Fransen tot hun verdriet 
maar al te zeer kennen. Koningen hefen buitengewoon zware belastingen 
en misbruiken zo hun macht, en toch moet men hen steunen. De vorsten 
zondigen grotelijks, maar het volk moet het maar aanvaarden in het besef 
dat God hen terecht straft met zulke heersers. De afgelopen twintig, dertig 
jaar zijn de belastingen steeds meer geworden. Over zestig jaar zullen ze wel 
tien keer zoveel geworden zijn.921 Een dergelijk concrete, kritische uitspraak 
van een autoriteit als Calvijn zal De la Haize met grote instemming gelezen 
hebben, omdat die aansloot bij het heersende gevoelen in de stad. Enkele 
maanden na de publicatie van de preken van Calvijn hield De la Haize een 
redevoering ter gelegenheid van een bezoek aan La Rochelle van koning 
Charles IX en zijn moeder, Catherine de Médicis, waarin onder andere ook 
protest klonk tegen een buitengewone belasting die de stad was opgelegd.922

 Er is een andere, bekende passage met kritiek over de koningen, die in de 
preken radicaler klinkt dan in de voorlezingen. Het gaat om de uitleg van 
Daniël 6:22-24. In zijn voorlezingen gaat Calvijn al zover dat hij zegt dat 
koningen die verbieden om de ware God te eren eigenlijk niet meer waard 
zijn om nog onder de mensen gerekend te worden. Letterlijk zegt hij: ‘Het 
is beter om hen in het gezicht te spuwen, dan hen te gehoorzamen als ze zo 
schaamteloos zijn dat ze God van zijn recht willen beroven en als het ware 
op zijn troon willen gaan zitten, alsof ze hem uit de hemel zouden kunnen 

het woord ‘tiran’ nauwelijks in directe relatie tot hun optreden. Een voorbeeld waar hij dat wel 
doet, vinden we in de uitleg van Daniël 3:16-18 (CO XL, 631). Tientallen keren gebruikt hij de 
woorden ‘tiran’ of ‘tirannie’, maar dan alleen om er de koningen mee te kwalificeren die in het 
historisch relaas van Daniël de revue passeren. Verder gebruikt hij dit begrip ook om aan te geven 
hoe de ware kerk wordt overheerst door de valse kerk van Rome. In zijn preken valt het echter 
op dat Calvijn de tirannie voornamelijk ter sprake brengt in de toepassing op zijn eigen tijd, dus 
niet zozeer in het duiden van de koningen die in de geschiedenis van Daniël als tirannen moeten 
worden beschouwd. De antichristelijke macht van Rome oefent tirannie uit over de gelovigen 
en ook machthebbers die aan de kant van Rome staan. Voorbeelden vinden we in preek 9 (CO 
preek 16 (CO XLI, 489), preek 32 (CO XLI, 674), preek 37 (CO XLII, 43), preek 38 (CO XLII, 
52,53).

921 ‘Et auiourd’huy ne voions nous point cela, car si on fait comparaison des tailles et impôts 
qu’on fait maintenant à celles qu’on faisoit, il y ha vint ou trente ans, on trouvera qu’elles sont 
augmentees de la moitié, et si nous allons plus loing, que nous facions com paraison de ce qui se 
fait maintenant à ce qui se faisoit, il y ha soixante ans, nous trouverons qu’auiourd’huy les tailles 
sont plus grosses, environ dix fois qu’elles n’estoient alors’ (CO XLII, 40,41).

922 La France Protestante VI, 222.
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trekken.’923 Een dergelijke uitspraak klinkt al behoorlijk als een legitimatie 
van verzet, zo lijkt het, al bedoelt Calvijn hier waarschijnlijk dat men 
niet verder mag gaan dan met heilige minachting en verontwaardiging de 
koning te weerstaan, die wil verbieden om God te gehoorzamen. Het lijkt 
er echter op dat hij in zijn preken nog een kleine stap verder gaat, wanneer 
hij bij dezelfde passage opmerkt dat zulke koningen het volgens het woord 
van Paulus weliswaar waard zijn dat wij hen blijven gehoorzamen, ook al 
gedragen ze zich wreed jegens ons, maar als ze zich tegen God verhefen, 
‘dan is het nodig dat ze neergeworpen worden [mis en bas] en dat men ze 
voor niet meer waard houdt dan oude schoenen’.924 Quentin Skinner stelt 
dat Calvijn in deze passage de ‘meest radicale implicaties’ van zijn kritiek op 
de koningen verwoordt.925 Met andere woorden, het mis en bas zou duidelijk 
een aanwijzing zijn dat Calvijn het voor mogelijk hield dat koningen 
moesten worden neergeworpen en afgezet. Hiermee zou Calvijn aan het 
einde van zijn leven een stapje verder zijn gegaan dan zijn afwijzing van het 
recht van opstand, zoals verwoord in de Institutie. Skinner lijkt zich bij deze 
constatering echter niet te realiseren dat de preken niet van latere datum 
zijn dan de voorlezingen, maar juist zeven jaar eerder zijn gehouden!926 Als 
het dus waar is wat Skinner zegt, namelijk dat het citaat uit de preek over 
Daniël 6:22-24 geen ‘casual phrase’ is, maar getuigt van de bereidheid van 
Calvijn om de ‘most radical implications’ van de kritiek op de koningen te 
aanvaarden – en daar lijkt het wel op – dan wijst het citaat uit de preken 
dus eerder op het tegendeel van wat Skinner aan wil tonen. Calvijn is niet 
radicaler geworden, maar juist voorzichtiger. Wat hij in 1552 nog van de 
kansel liet horen, dat vorsten die zich tegen God keerden het niet waard 
waren om nog langer onder de koningen gerekend te worden, en dat ze het 
verdienden om afgezet te worden, dat klonk zeven jaar later niet meer zo 

923 ‘Potius ergo conspuere oportet in ipsorum capita quam illis parere, ubi ita proterviunt ut velint 
etiam spoliare Deum iure suo, et quasi occupare solium eius, ac si possent eum e coelo detrahere’ 
(CO XLI, 26).

924 ‘En second lieu, que nous obeissions aux princes et à nos superieurs, qui sont constitués par 
dessus nous, voire encores qu’ils nous grevent quant au corps, et qu’ils usent de tirannie et de 
cruauté à l’encontre de nous, si nous faut-il porter tout cela, comme dit sainct Paul, mais quand 
ils s’esleveront contre Dieu, il faut qu’ils soient mis en bas, et qu’on ne tienne plus compte d’eux, 
non plus que de savattes’ (CO XLI, 415).

925 Quentin Skinner, The foundations of modern political thought, vol.2: The Age of Reformation 
(Cambridge 1978) 219,220.

926 H. Klink wijst ook op deze onterechte gevolgtrekking ten aanzien van de datering door Skinner 
(Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568 (Heerenveen 1997) 65). John 
Witte jr. maakt een vergissing als hij hetzelfde citaat als waar Skinner naar verwijst uit de preken 
citeert als aanhaling uit de Praelectiones (The Reformation of Rights (Cambridge 2007) 66).
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duidelijk vanaf de katheder. De kritiek was onveranderd gebleven, daarover 
was geen onduidelijkheid. Maar in 1559 zegt Calvijn dat zulke koningen niet 
langer ‘onder de mensen’ geteld mochten worden, mogelijk omdat het wat 
bijbels-profetischer en daarmee minder politiek klonk dan ‘onder de vorsten’. 
Calvijn gebruikt bij deze meest kritische passage over de goddeloze koningen 
dezelfde uitdrukkingen in zijn preken en voorlezingen. Beide keren zegt hij 
dat ze geen enkele achting meer waard zijn en dat ze God van zijn troon 
willen trekken. Maar toch klinkt het in de voorlezingen minder concreet 
als mogelijke aansporing om koningen ook daadwerkelijk af te zetten. Was 
dat wellicht de reden dat zijn aanhangers, die graag elk radicaal geluid van 
Calvijn wilden aangrijpen om hun verzet te legitimeren, teruggrepen naar 
zijn preken? De la Haize deed dat een jaar na Calvijns dood. Het was dus niet 
meer mogelijk dat de reformator zelf hem dat recht zou kunnen ontzeggen 
door erop te wijzen dat hij in zijn laatste jaren niet radicaler, maar juist nog 
voorzichtiger was geworden.  
 Een ander opmerkelijk verschil tussen de preken en de colleges is de wijze 
waarop Calvijn de antichrist ter sprake brengt. In de voorlezingen is dat 
slechts een enkele keer, en dan alleen om aan te tonen dat andere uitleggers 
het mis hebben, wanneer ze menen de antichrist in Daniël aan te trefen.927 
In zijn preken echter komt de antichrist veel uitvoeriger ter sprake en ook 
op een wijze die hij in de praelectiones nadrukkelijk afwijst. Er is in de 
voorlezingen dus sprake van een ontwikkeling, waarin Calvijn afstand lijkt te 
nemen van de gangbare exegese van met instemming geciteerde geleerden als 
Oecolampadius en Melanchthon, als zou Daniël een profetische verwijzing 
bevatten naar de apocalyptische gestalte van de antichrist. Ook in zijn preken 
wil hij de profetie van de ‘kleine hoorn’ van Daniël 7:8 al niet interpreteren als 
de aankondiging van de antichrist. Hij houdt het bij de uitleg die we vervolgens 
in zijn voorlezingen vinden dat hiermee Julius Caesar, als vertegenwoordiger 
van het Romeinse rijk, wordt bedoeld. Toch wil hij in de preken de antichrist 

927 Zie hoofdstuk V.6.1. Barbara Pitkin, ‘Prophecy and History in Calvin’s Lectures on Daniel’ (1561), 
in: Die Geschichte der Daniel-Auslegung in Judentum, Christentum und Islam, Her. Von Katharina 
Bracht und David S. du Toit (Berlin 2007) 323-347, merkt op dat Calvijn in zijn voorlezingen in 
tegenspraak is met twee passages in de Institutie (IV, 2,12 en IV, 7,25) waar Calvijn wel stelt dat 
er in de figuur van Antiochus sprake is van een profetie van de antichrist. Ook Klaus Koch in zijn 
‘Europabewusstsein und Danielrezeption zwischen 1648 und 1848’, in: Mariano Delgado/Klaus 
Koch/Edgar Marsch (Hrsg.) Europa, Tausendjähriges Reich und Neue Welt (Freiburg 2003) 326-
384, wijst op het verschil tussen eerdere en latere uitspraken over de antichrist. Hij lijkt echter de 
preken over het hoofd te hebben gezien, wat ondermeer blijkt uit zijn opmerking dat Calvijns 
Argument du livre des révelations dus prophète Daniel, bij de Franse vertaling van Luthers voorrede 
van het boek Daniël uit 1555, ‘Seine erste gesonderte Abhandlung’ over Daniël is, wat niet klopt 
omdat de preken van 1552 zijn (371). 
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niet helemaal buiten beschouwing laten, al duidt de kleine hoorn noch hem, 
noch ‘Mahommet’ aan. Weliswaar oefent de antichrist ook een tirannie 
uit tegen de kerk Gods, maar we moeten hem niet in deze vergelijking van 
de koninkrijken zien. Maar terwijl Calvijn volhoudt dat Daniël niet in 
directe zin doelt op de verschijning van de antichrist, gaat hij in zijn preek 
wel uitgebreid in op het karakter van de antichrist en zijn rijk. ‘We moeten 
opmerken dat de antichrist niet maar een mens is, maar dat het een rijk is, 
dat zich zal verhefen tegen dat van Jezus Christus.’928 Vervolgens actualiseert 
Calvijn dit door te zeggen dat we tegenwoordig zien hoe ‘Mahommet’ zich 
opstelt tegen Jezus Christus, want hij heeft de hele leer van wet en evangelie 
vervalst en vernietigd. De paus is van de andere kant gekomen en heeft niet 
minder gedaan. Zo zien we de ‘twee hoornen van de antichrist, volgens alle 
ketters die er geweest zijn sinds de tijd dat de apostelen begonnen zijn het 
evangelie bekend te maken’.929 Calvijn sluit zich hier dus aan bij de uitleg van 
de dubbele antichrist, zoals hij die onder meer aantrof bij zijn geestverwante 
uitleggers, zonder overigens een toekomstige apocalyptische verschijning 
van de antichrist te verwachten. Voor Calvijn is er in Daniël wel degelijk een 
directe verwijzing naar het rijk van de antichrist, als hij zegt dat in Daniël 
7:8 de ‘mond, grote dingen sprekende’ refereert aan alles wat de ergernissen 
en sekten in de kerk teweegbrengt. Daartegenover is het zaak dat wij het 
gezag en de heerlijkheid van het Woord van God vasthouden, dat Woord 
waar de hele wereld zich voor heeft te verootmoedigen en waardoor wij 
overwonnen zijn.930 In de veertiende preek stelt Calvijn de vraag waarom de 
‘Turc’ tegenwoordig strijdt? Het is niets anders dan om Jezus Christus ‘af te 
schafen’ en de waarheid Gods zo te verduisteren dat er niets overblijft dan 

928 ‘Or il nous faut noter, que l’Antechrist n’est pas un homme seul, mais c’est un roiaume qui 
s’eslevera à l’opposite de celuy de Iesus Christ’ (CO XLI, 444).

929 Or s’il advient que cette doctrine soit corrumpue, que le service de Dieu soit polue par superstition: 
voila le roiaume de l’Antechrist, c’est à dire, qu’il domine à l’opposite de Iesus Christ. Nous voions 
maintenant comme Mahommet s’est dressé à l’opposite de Iesus Christ, car il a falcifìé et anneanti 
toute la doctrine de la loy et de l’evangile, le Pape de l’autre costé est venu, qui n’en a pas faict 
moins. Voila comme deux cornes de l’Antechrist, apres tous les heretiques qui ont esté de ce temps 
là, comme si tost que les Apostres ont commencé à publier l’evangile’ (CO XLI, 445).

930 Voila donc la cautele de Satan, quand il ha ainsi suscité les factions, les scandales et heresies en 
l’eglise, pour dresser le roiaume de l’Antechrist, et tout cela est comprins en ce mot, où Daniel 
dit, qu’il y avoit une bouche qui parloit en magnificence. Or il est vray, quand nous annoncerons 
la parole de Dieu, qu’il faut bien que nous la portions en toute autorité et magnificence, qu’il ne 
nous faut point parler comme si nous tenions des hommes ce que nous mettons en avant, mais 
il faut que nous declarions que c’est la parole de Dieu, devant laquelle tout le monde se doit 
humilier, et par laquelle nous sommes vaincus’ (CO XLI, 445).
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‘die helse infectie van zijn Alchoran’.931 In één adem brengt hij vervolgens 
ook de papisten ter sprake die op dezelfde manier het instrument zijn van 
de duivel die tegen alle religie strijdt. Wat door Daniël voorspeld is, zien wij 
vervuld worden in deze twee ‘satellieten’ van de antichrist. Het lijkt er hier 
nog op dat Calvijn de profetie in zijn preken dus nog niet zo scherp heeft 
afgegrensd dat Daniël geen enkele profetische verwijzing geeft die verder 
gaat dan de komst van Christus, zoals hij wel voortdurend in de voorlezingen 
doet. Vandaar dat Calvijn er ook geen moeite mee heeft om het getuigenis 
van Paulus in verband te brengen met dat van Daniël, iets wat hij in zijn 
voorlezingen nergens doet. 
 In de vijftiende preek over Daniël 8:1-7 spreekt Calvijn over de regering 
van de antichrist in het heiligdom van God. Volgens Calvijn zien we gebeuren 
dat als de duivel merkt dat God zijn genade gegeven heeft in de zuivere leer 
van zijn evangelie, hij vervolgens zoveel verwarring teweegbrengt dat hij 
diegenen doet afkeren van de wet Gods, die tevoren daarnaar begeerden 
te leven. We zien dat ‘tegenwoordig’, zegt Calvijn tegen zijn gemeente in 
Genève. Hij doelt hier op diegenen die van geen zonden meer willen weten, 
en met een beroep op het evangelie in hun boosheden willen blijven ‘in de stad 
Genève’. Het zijn ‘honden en varkens’ die terugkeren tot hun oude natuur. 
De achtergrond van deze woorden is waarschijnlijk te vinden in de grote 
problemen die Calvijn in de jaren rond 1552 kende om de bijbelse tucht te 
handhaven in Genève. De raad van Genève was hem niet echt gunstig gezind 
en traineerde de uitoefening van de tucht voortdurend, zelfs zo dat Calvijn 
op een gegeven moment op het punt stond om Genève te verlaten. Ook in 
een dergelijke actuele situatie ziet hij in de preken dus de antichrist die in 
Daniël wordt aangekondigd werkzaam. 
 De tijd voordat de kerk door Gods barmhartigheid in de reformatie weer 
is hersteld, wordt door Calvijn ook wel als de horribele servitude onder de 
antichrist van Rome aangeduid. In de preken is Calvijn telkens bijzonder 
scherp in zijn kritiek op de kerk van Rome. Hij noemt haar ergens zelfs 
‘deze helse synagoge van de paus en de zijnen’, omdat ze Jezus Christus totaal 
verworpen en uitgebannen hebben. Ze verheerlijken zichzelf met volle mond 
omdat ze met zo’n groot aantal zijn en omdat zoveel mensen hen toejuichen. 
Ze maken zulke parades, zegt Calvijn, dat ze kleine kinderen bang zouden 
maken.932

931 ‘Pourquoy est-ce que le Turc bataille auiourd’huy sinon pour abolir Iesus Christ, et la verité de 
Dieu, ou qu’elle soit tellement obscurcie, qu’il n’y ait plus que cette infection infernale de son 
Alchoran?’ (CO XLI, 473)

932 ‘Voila donc Iesus Christ qui est totalement reietté et banni de cette sinagogue infernale du Pape 
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Calvijn zegt in de achtendertigste preek dat er tegenwoordig nog veel 
gelovigen zijn die te midden van de vijanden van het geloof verkeren en nog 
onder de ‘wrede tirannie van de antichrist van Rome’ verkeren. Ze hebben 
geen prediking van het Woord van God en kunnen de sacramenten van doop 
en avondmaal niet gebruiken, omdat die totaal verdorven zijn. Calvijn maakt 
een vergelijking met de ‘oude vaderen’ in de kerk van het Oude Verbond, die 
in eenzelfde situatie altijd geduldig hebben gewacht op de komst van Jezus 
Christus, gesteund door de beloften. Er kan tegenwoordig ook zo’n situatie 
ontstaan, waarin gelovigen geen gebruik kunnen maken van de sacramenten 
omdat de doop een bespotting is en de tafel des Heeren ontheiligd wordt 
door diegenen die daartoe schaamteloos naderen ‘als honden en varkens’. 
Dan moeten de gelovigen wachten tot God op zijn tijd weer zijn genade geeft 
en deze ontheiliging wegneemt.933

 Tegen het einde van de serie preken, in preek 41 en 42, zien we dat Calvijn 
zich begint los te maken van de beproefde reformatorische uitleg die in de 
gestalte van Antiochus in Daniël 11 een profetie zag van de toekomstige 
antichrist. We vinden hier bij hem hetzelfde accent op de volledige vervulling 
van de profetie van Daniël met de eerste komst van Christus als we ook in 
zijn voorlezingen aantrefen, waardoor hij een vervulling in latere eeuwen 
uitsluit. Niettemin rijst uit het geheel van de preken een beeld van de 
antichrist dat mogelijk herkenbaarder was voor zijn tijdgenoten dan wat we 
aantrefen in de latere praelectiones. De verbinding van de antichrist met de 
kerk van Rome in de zestiende eeuw zal voor calvinisten een herkenbaar en 
bruikbaar argument zijn geweest, dat ze in de preken wel konden vinden, 
maar dat in de colleges nagenoeg afwezig was.934

et des siens, et toutesfois à pleine bouche ils se glorifieront estre l’Eglise, et pourquoy? car il 
leur semble bien que d’autant qu’ils sont un grand nombre de leur costé, d’autant qu’ils ont 
beaucoup de gens qui leur applaudissent, et qu’on void de telles parades, qu’ils pourroient faire 
peur aux petits enfans, iis sont comme espouvantas de chenevieres (comme l’on dit) ils font la 
leurs triomphes, et leur semble que pour leurs belles mines ils doivent estre reputés l’Eglise’ (CO 
XLII, 158).

933 Preek 38, COXLII, 52.
934 Katharine R. Firth, The Apocalyptic Tradition in Reformation Britain, 1530-1645 (Oxford 1979) 

wijst op het feit dat Calvijns uitspraken over de antichrist, zoals die te vinden zijn in de verklaring 
van de nieuwtestamentische passages in Paulus’ brieven aan de Thessalonicensen en de Eerste Brief 
van Johannes nog een historisch-profetische interpretatie te zien geven, die van invloed is geweest 
op de apocalyptische traditie in de angelsaksische reformatie. De allegorische uitleg van Tyndale, 
waarin de historische verschijning van de antichrist vergeestelijkt werd, en zo min of meer tijdloos 
gemaakt, kwam niet overeen met die van Calvijn, die de aankondiging van de antichrist duidelijk 
vervuld zag in het pausdom. Deze duiding van de antichrist, die zich duidelijk onderscheidt van 
de wijze waarop Calvijn zich in de praelectiones heeft uitgesproken en die overeenkomt met die 
van Luther, is mede van invloed geweest voor de latere apocalyptische traditie in ‘Reformation 
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 Ten slotte moet er nog één accent worden genoemd om het verschil 
tussen de preken en de voorlezingen te illustreren. De preken laten duidelijk 
zien dat Calvijn zijn eigen gemeente te Genève voor ogen heeft gehad en dat 
hij haar het voorrecht heeft willen laten zien, dat ze een gemeente mocht 
zijn waar God zijn Woord genadig wilde doen werken. Nergens wordt in 
de praelectiones de stad Genève genoemd. Voor Calvijn hadden zijn colleges 
een grotere reikwijdte dan de preken. Hij beoogde ermee dat zijn hoorders 
ook buiten de grenzen van de stad het rijk van Christus zouden bevorderen, 
voornamelijk in Frankrijk. In zijn preken spreekt de predikant tot zijn eigen 
gemeente en herinnert hij haar aan haar zegeningen, die overigens verloren 
dreigen te gaan als men niet trouw bij het Woord blijft. Calvijn spreekt in alle 
ernst van het gevaar dat de zegen in haar tegendeel verkeren zal. ‘Is de stad 
Genève niet nog nobeler dan Jeruzalem? Is er ooit een stad geweest waarin 
God dit getuigenis heeft gegeven om te zeggen: hier is mijn rust, mijn heilige 
zetel?’ De stad Jeruzalem is voor de profeten tot eer van God en heil van het 
volk geweest, maar de ongerechtigheden van het volk hebben ertegen getuigd. 
Er zijn van die ijveraars die een droevige smet op de stad werpen. Calvijn doelt 
met zoveel woorden op diegenen die zich ‘enfant de ville’ noemen, maar alle 
gelegenheid zoeken om zich tegen Gods Woord te verhefen.935 Calvijn doelt 
hier op diegenen met wie hij in Genève in 1552 het meest te stellen had, 
omdat ze hun leven niet wilden schikken onder de tucht van het Woord en 
geen boodschap hadden aan de tucht der kerk. Deze zogenaamde ‘kinderen 
van Genève’, vaak gesteund door de raad die Calvijn niet gunstig gezind was, 
hebben hem in de jaren voor 1555 bijzonder dwarsgezeten. In de prediking 
liet Calvijn zich over deze ergernis dus niet onbetuigd. 
 In een bijzondere passage in de preken benadrukt Calvijn op profetische 
wijze de heilshistorische betekenis van de kerk in Genève. God heeft in Genève 
zijn kerk, waar Hij de zijnen als het ware onder zijn vleugelen ontvangt. Hij 
laat zijn engelen ervoor waken dat ze zijn volk in stand houden. Hij geeft 
er een veilig nest voor zijn gelovigen. De stad Genève heeft het evangelie 
ontvangen, niet alleen voor de mensen die er geboren zijn, maar ook voor 
allen die er van alle kanten de toevlucht hebben genomen, omdat ze God 

Britain’. Firth ziet het verschil tussen Calvijns preken en voorlezingen hierin gelegen dat Calvijn 
in zijn ‘commentary’ (Firth lijkt te weinig te besefen dat het niet in strikte zin een commentaar 
was, maar een serie voorlezingen) meer ‘scholarly and strictly controlled’ was in zijn wens om 
obscure passages te vermijden, terwijl zijn preken ‘less rigorously controlled’ waren. Wat ook zij 
echter niet verdisconteert, is dat de preken zeven jaar eerder dan de voorlezingen in een andere 
historische context zijn gehouden (32-37). 

935 CO XLI, 541.
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niet kunnen dienen onder de tirannie van de paus. Daarom moeten we ook 
zo waakzaam zijn als de satan verwarring wil stichten omdat hij het volk 
van God te gronde wil richten en niet wil dat er nog een kerk van God zal 
overblijven.936

 Zo zeker is de positie van Genève kennelijk niet dat zij geen goddelijke 
bescherming behoeft. Calvijn geeft in zijn preken uiting aan het bedreigde 
gevoel dat de stad in bange tijden voortdurend moet hebben bevangen, en dat 
niet alleen in deze stad aan de Rhône, maar ook in La Rochelle en vele andere 
plaatsen waar de gereformeerde kerken groeiende waren. De stad is omringd 
door buren die de prediking van het evangelie zouden willen uitroeien. ‘Zie 
hoe het is dat God tegenwoordig zijn kerk nog wil helpen, al is het met een 
zwakke hand, met een hand die zo klein is dat de mensen ermee spotten. 
En als zij die tegenwoordig naar Genève komen in rust verkeren, kunnen ze 
morgen toch het mes op de keel krijgen, dat men ze allen zal afslachten, dat 
men een slachting zal aanrichten, zo vreselijk dat men er medelijden mee zal 
krijgen.’937 Genève was voor Calvijn een veilig nest, een ‘retraite’ voor Gods 
‘arme gelovigen’, waar de ‘bange vogeltjes’ veilig zijn voor de roofvogels, en 
de opgejaagde schapen voor de wolven en tirannen. Een kwetsbare positie, 
dat wel, maar niet zonder Gods beschermende hand. Dat zullen velen die de 
preken konden lezen in La Rochelle en heel Frankrijk herkend hebben.

VI.1.4 Calvijn is alleen maar voorzichtiger geworden
In tegenstelling tot wat sommigen meenden waar te nemen, is Calvijn in 
de loop der jaren dus niet radicaler geworden in het opening bieden voor 
legitieme wegen van verzet in de strijd voor de vrijheid van het gereformeerde 
geloof. De conclusie ten aanzien van de mogelijk radicalere uitleg van 
Daniël 6:22-24 in de preken vergeleken met de voorlezingen berust op een 
misverstand, omdat men niet inzag dat de preken die pas in 1565 werden 
gepubliceerd reeds zeven jaren vóór de voorlezingen waren gehouden. Als 
het al om een werkelijk radicalere mening van Calvijn gaat, dan toont de 
vergelijking alleen maar aan dat Calvijn zich in 1552 vrijer voelde om zich in 
zijn uitleg kritisch te uiten ten aanzien van het wettige gezag dan in 1559. 
 Er was in 1559 voor Calvijn dan ook alle reden om voorzichtiger te zijn. 

936 CO XLI, 674.
937 ‘... voila comment c’est que Dieu encores auiourd’huy veut secourir son Eglise, c’est avec une 

main foible, avec une main qui ost si petite que les hommes s’en mocquent, et voila pourquoy les 
sages n’ont garde de se ioindre avec nous. Pourquoy? Et si auiourd’huy ceux qui vont à Geneve 
sont à repos, demain ils pourront avoir le couteau en la gorge, on les saccagera tous, on en fera une 
boucherie si horrible que ce sera pitié’ (CO XLII, 70).
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De politieke situatie in Frankrijk was radicaal veranderd. In 1552 werd er 
eigenlijk niet gedacht aan de mogelijkheid van georganiseerd verzet tegen 
het Franse koningshuis. Koning Henri II zat nog stevig in het zadel en de 
enige hoop die Calvijn mogelijk had, was dat er raadgevers in zijn omgeving 
zouden zijn, die hem op een of andere wijze tot matiging zouden kunnen 
brengen ten aanzien van zijn politiek om de reformatie in Frankrijk met 
kracht te bestrijden. De weg van diplomatieke overtuiging was feitelijk het 
enige begaanbare pad. Dat liet overigens onverlet dat Calvijn zich in heilige 
verontwaardiging vanaf de kansel van Genève kon laten gaan in woorden 
van scherpe kritiek. Uiteraard noemde hij ook daarbij geen namen, maar 
hij gaf wel aan hoe men koningen moest beoordelen die zich tegen Gods 
gezag verzetten. En als het dan erom ging dat ze ‘afgezet’ moesten worden, 
dan viel er nog meer te denken aan een ingrijpen Gods dan een werkelijke 
actie van verzet en opstand. Met andere woorden, in 1552 was de optie van 
georganiseerd verzet veel minder een reële dreiging en daarom een onderwerp 
waarop profetisch gealludeerd kon worden.
 In dit verband is het interessant om te verdisconteren dat nog maar kort 
tevoren de situatie zelfs zodanig open was dat Calvijn bereid is geweest om de 
Franse koning politiek van dienst te zijn. In een recente studie laat Michael 
W. Bruening zien dat zowel Calvijn als Farèl desgevraagd als diplomaten van 
de Franse ambassadeur in Zwitserland wilden pleiten voor de vernieuwing 
van het Foedus Gallicana, het verdrag tussen Frankrijk en Zwitserland in 
de jaren 1547-1549.938 Vanuit een politiek realisme wilde Calvijn zich dus 
zelfs inzetten als gezant van de koning die zijn geloofsbroeders vervolgde. 
Bullinger in Zürich kon er geen begrip voor opbrengen. Hoe konden de 
Zwitsers nu een verdrag sluiten met een land waar een koning de christenen 
zo bloeddorstig vervolgde? Maar Calvijn heeft een verbond tussen het 
protestantse Zwitserland en Frankrijk waarschijnlijk als enige mogelijkheid 
gezien om een gunstiger klimaat voor de vervolgde kerk in zijn vaderland te 
bevorderen. De andere optie, dat Karel V en Henri II elkaar zouden vinden, 
was voor Calvijn zo’n dramatisch schrikbeeld van katholieke eenheid dat 
hij er alles voor overhad om dat te voorkomen, zelfs gezant worden van een 
koning die de kerk in Frankrijk alleen maar geweld aandeed.939 Dat was zijn 

938 Michael W. Bruening, Calvinism’s first Battleground. Conflict and Reform in the Pays de Vaud, 1528-
1559 (Dordrecht 2005). Zijn studie is in zekere zin de kritische uitwerking van het belangrijke 
artikel van Heiko A. Oberman over de politieke rol van Calvijn en Farèl in Zwitserland, ‘Calvin 
and Farel: The Dynamics of Legitimation’, in: JEMH 2 (1998), 32-60.

939 Bruening acht het niet onmogelijk dat Calvijns onderhandelingen met de Franse gezanten 
ertoe heeft geleid dat koning Henri II toch enige matiging heeft betracht in zijn politiek van 
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‘politieke keuze’ in de jaren veertig. Zürich en Bern hielden echter voet bij 
stuk en het verdrag werd niet vernieuwd. Deze uitkomst betekende ook min 
of meer het einde van de calvinistische politieke invloed in Zwitserland. 
 Bruening laat zien dat het mislukken van de ‘calvinisering’ van het Pays de 
Vaud en het stuklopen van de Franse alliantie Calvijns blikrichting radicaal 
heeft veranderd. Voortaan richtte hij zich vooral op zijn vaderland, in de hoop 
dat door voortdurende infiltratie vanuit Genève de reformatie steeds meer 
zou worden verbreid en versterkt. Als de Franse natie zou worden hervormd, 
dan zou dat niet langer op een politieke wijze kunnen worden gerealiseerd, 
maar door de beweging van refugiés en de illegale vestiging van kerk overal 
in het land. ‘In 1550, political Calvinism had failed. The Reformation of the 
Refugees had just begun.’940 Er was in het begin van de vijftiger jaren nog 
geen denken aan dat de reformatie in Frankrijk ook maar op enigerlei wijze 
zou zijn gediend met radicale opstand tegen de wettige macht.
 In 1559 was de politieke situatie in Frankrijk echter totaal veranderd. De 
onverwachte dood van Henri II bracht het Franse koningshuis in een crisis. Het 
gebrek aan een volwassen opvolger maakte de Franse troon onmiddellijk tot 
een speelbal van de machtsblokken in Frankrijk. Protestanten en katholieken 
probeerden op hun beurt de regentes, Catherine de Médicis, aan hun kant 
te krijgen. Binnen een jaar was er al een gewapende actie van de kant van de 
protestanten, de ‘Conjuration d’Amboise’. Dat was een poging om de Franse 
troon beslissend onder de invloedssfeer van de protestanten te brengen, een 
onderneming die jammerlijk mislukte. Calvijn heeft met een profetische 
blik gezien wat de gevolgen zouden zijn van gewapende opstand en er alles 
aan gedaan om deze te voorkomen. De brief waarmee hij zijn praelectiones, 
die hij in 1559 en 1560 gehouden heeft, aan de Franse geloofsgenoten heeft 
opgedragen, getuigt van zijn beduchtheid voor én duidelijke afwijzing van 
elke vorm van politieke opstand om de zaak van de kerk te dienen. Naarmate 
de dreiging van geweld reëler werd, is Calvijn alleen maar voorzichtiger 
geworden. Daarvan getuigt zijn uitleg van Daniël wanneer we de preken 
vergelijken met de voorlezingen, alsook zijn correspondentie in de laatste 
jaren van zijn leven, toen hij de oorlog toch onvermijdelijk zag aankomen.941

onderdrukking van de hervormden. Dat zou tot gevolg hebben gehad dat het evangelischen 
gemakkelijker werd gemaakt om uit Frankrijk te emigreren (208).

940 Bruening, 209.
941 Waarschijnlijk is W. Nijenhuis bij nader inzien ook tot dit inzicht gekomen. In 1984 schreef hij 

een bijdrage in Historisch bewogen. Bundel opstellen aan prof.dr. A.F. Mellink (Groningen 1984), 
met als titel ‘De grenzen der burgerlijke gehoorzaamheid in Calvijns laatstbekende preken: 
ontwikkeling van zijn opvattingen aangaande het verzetsrecht’ (67-97). Hierin onderzocht hij 
onder andere de preken die Calvijn in het crisisjaar 1559 heeft gehouden, waarbij hij vaststelt dat 

__________________________________________



334 Hoofdstuk VI

 De radicalere calvinisten van La Rochelle zullen dus niet echt steun hebben 
kunnen vinden in de praelectiones die Calvijn over Daniël heeft gehouden. 
Het feit dat deze duidelijk calvinistische stad nog zo lang neutraal is gebleven 
en zich pas in 1568 aansloot bij de politieke hugenoten wijst er misschien op 
dat de matigende invloed van Calvijn een rol heeft gespeeld. De la Haize zal 
er vanuit zijn diep respect voor Calvijns autoriteit niet aan gedacht hebben 
om kritiek te uiten op de te voorzichtige houding van de reformator. Maar 
misschien is het wel de reden geweest om een naar zijn inzicht iets ‘radicalere’ 
Calvijn te willen presenteren door naast de voorlezingen ook zijn preken uit 
te geven. Veel verschil zal het niet echt gemaakt hebben, maar als De la Haize 
dacht dat Calvijns wat minder afgewogen uitingen van kritiek uit 1552 een 
legitimatie konden zijn voor een meer actieve houding van verzet, dan heeft 
hij zich schromelijk vergist.942 Het is te betreuren dat Calvijn hem dit zelf in 
1565 niet meer duidelijk kon maken. 

VI.2 De bevordering van het rijk van Christus

De eerste editie van de Praelectiones in librum prophetiarum Danielem kwam 
in het najaar van het jaar 1561 op de markt. Deze Latijnse editie is door een 
brief van de drukker gedateerd op 27 augustus, zodat het boek pas op zijn 
vroegst in september in de handel zal zijn geweest, ‘peu avont la foire de 

ze weinig blijk geven van politiek radicalisme. Hij opent de paragraaf met de volgende opmerking: 
‘Wie in Calvijns publieke uitspraken te Genève in 1559 politiek radicalisme zoekt, zal eerder te 
rade dienen te gaan bij zijn colleges over Daniël dan bij zijn preken’ (79). Nijenhuis zegt dit 
zonder de voorbeelden te geven. Waarschijnlijk heeft nader onderzoek hem duidelijk gemaakt 
dat ook deze colleges niet veel meer boden dan de preken, want in een Engelse bewerking van het 
artikel, ‘The limits of civil disobedience in Calvin’s latest known sermons: The development of his 
ideas of the right of civil resistance’, in: W. Nijenhuis, Ecclesia Reformata II (Leiden 1994) 73-97, 
is elke verwijzing naar de colleges over Daniël afwezig. 

942 De vraag of Calvijns uitspraken over de gehoorzaamheid aan koningen gedurende zijn laatste 
jaren de weg hebben bereid voor het standpunt van de latere monarchomachen wordt door Max 
Engammare min of meer positief beantwoord. Zijn conclusie naar aanleiding van zeer kritische 
uitspraken over het koningschap in relatie tot de ‘petrinische regel’ (‘Vreest God, eert de koning’): 
‘En évoquant à plusieurs reprises un droit de résistance active contre les tyrans, Calvin annonce 
les monarchomaques; il n’est pas un bien sûr, mais je ne suis pas loin de penser qu’il aurait été 
des leurs après 1572’ (‘Calvin monarchomaque? Du soupçon à l’argument’, in: ARG 89 (1998), 
207-226, 225). Engammare meent dat Du Plessis-Mornay in 1586 de uitspraken uit Calvijns 
uitleg van Daniël slecht gelezen heeft, als hij de reformator tegenover een vertegenwoordiger van 
de tegenpartij wil vrijpleiten van aanzetten tot verzet tegen de koningen. De vraag is echter ook 
aan Engammare te stellen of hij niet te veel gewicht hecht aan enkele uiterst kritische uitspraken, 
waarvan hij zelf zegt dat ze te maken hebben met ‘la parole spontanée du prédicateur’ (224). Zelfs 
in zijn preken, maar zeker in de latere praelectiones, leiden deze niet tot enigerlei uitspraak die zou 
kunnen worden geïnterpreteerd als een legitimatie van actief verzet.
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Francfort de septembre’.943 De raad van Genève had reeds op 19 mei van dat 
jaar aan Budé en Jonvillier toestemming gegeven om de colleges in een Franse 
vertaling te laten drukken, uiteraard op voorwaarde dat Calvijn daar zelf mee 
akkoord zou zijn. Toch was het de originele Latijnse editie die voorging. De 
Franse vertaling is dus wel ongeveer tegelijkertijd met de Latijnse beschikbaar 
geweest, maar pas een jaar later verschenen.944 Calvijn heeft de brief waarmee 
hij de uitgave opgedragen heeft aan zijn vervolgde Franse geloofsgenoten 
gedateerd op 19 augustus 1561. Dat was enkele weken voordat het Colloque 
de Poissy zou worden gehouden, van 9 tot 16 september van hetzelfde jaar. 
 Dit godsdienstgesprek was de laatste mogelijkheid om in Frankrijk nog 
tot een vergelijk te komen tussen de katholieken en protestanten. Calvijn 
kon zelf niet aanwezig zijn, maar protestantse theologen uit zijn directe 
omgeving, van wie zijn rechterhand Beza de belangrijkste was, zouden 
daar hun belangrijke aandeel bijdragen. Van een afstand heeft Calvijn blijk 
gegeven van zijn bezorgdheid over de ontwikkelingen voor en na Poissy. We 
moeten zijn opdracht aan de verdrukte geloofsgenoten lezen in het licht van 
het naderende godsdienstgesprek en daarmee verbonden de steeds sterker 
wordende dreiging van politieke radicalisering van zijn geestverwanten in 
zijn vaderland. Waar hij twee jaar eerder net was begonnen aan de uitleg 
van Daniël toen de plotselinge dood van de Franse koning de politieke en 
geestelijke tegenstellingen in een stroomversnelling brachten, meent hij nu 
dat er geen boodschap méér actueel is voor Frankrijk, in het bijzonder voor 
diegenen die het rijk van Christus begeren te bevorderen, dan deze profetie 
uit de ballingschap.
 Het Colloque de Poissy heeft geen verzoening kunnen brengen in de 
strijd der geesten, en de onafwendbare ontwikkeling naar de beruchte 
godsdienstoorlogen is er niet door vertraagd.945 Binnen een jaar zou de 

943 Bibliotheca Calviniana II, 844. De uitgevers van CO hebben een vergissing gemaakt als ze het 
voorwoord van de drukker dateren op december 1561 (CO XL, 523,524). De eerste Franse 
vertaling van de voorlezingen heeft een voorwoord van de drukker dat in december 1562 
gedateerd is. 

944 Zie de Prolegomena, CO XL, 521,522.
945 Er is een belangwekkend artikel van William Monter, waarin het lot van de Franse reformatie 

wordt vergeleken met de Engelse. Het is opmerkelijk dat terwijl in Frankrijk een periode van 
onzekerheid en machtsstrijd ontbrandde rond het central gezag van de troon na de onverwachte 
dood van Henri II in 1559, in Engeland de reformatie weer werd hersteld na de zes jaren van 
onderdrukking onder de katholieke Mary Tudor. Monter vraagt zich af waarom in Frankrijk de 
poging om een van Rome onafhankelijke, Gallicaanse kerk te vormen niet lukte, terwijl de Engelse 
reformatie wel succes had. Zijn stelling is dat bij alle wind mee die de protestante hugenoten 
in Frankrijk leken te hebben in de jaren 1559 en 1560 het hen niet lukte om de Franse troon 
aan hun zijde te krijgen. Hun kracht was tegelijk hun zwakheid. De toename van hun getal en 
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eerste van een reeks van acht gewapende conflicten tussen katholieken en 
hugenoten een feit zijn. Calvijn heeft het met een profetische blik zien 
aankomen, maar het niet kunnen keren, al heeft hij tot het laatste toe zijn 
oproep laten klinken, zoals blijkt uit zijn brief ‘aan alle vrome dienaren 
van God, die begeren dat het rijk van Christus op een rechte wijze wordt 
opgericht’.946 Na zijn dood zou zijn biograaf Nicolas Colladon opmerken dat 
Calvijn in deze brief ‘waarlijk een profeet’ was geweest.947 Calvijn heeft als 
het ware al voorzien welke bittere onenigheid en strijd zouden komen na 
het mislukken van Poissy. De rust en de vrijheid die de prediking van het 
evangelie nodig zou hebben om de kerk van de reformatie te laten groeien 
tegen de verdrukking in, werden haar niet gegeven.
 Men kan zich afvragen waarom niet de Franse maar de Latijnse versie van 
de Praelectiones als eerste is gepubliceerd, en waarom zelfs de brief aan de 
Franse geloofsgenoten niet direct in de landstaal is geschreven. Te meer daar 
we volgens de acta van de raad van Genève weten dat men al in mei de Franse 
vertaling wilde laten drukken. Heeft Calvijn er de voorkeur aan gegeven 
om allereerst diegenen te bereiken die de taal van de geleerden verstonden? 
Waarschijnlijk waren de ‘vrome dienaren’ allereerst de predikanten en andere 
ontwikkelden die de reformatie gunstig gezind waren, en niet direct de 
‘gewone gelovigen’. De Praelectiones blijven zo toch allereerst academische 
bijdragen, die overigens door een wijde verbreiding bedoeld waren om een 
belangrijke bijdrage te leveren voor de ‘rechte wijze’ van de bevordering van 

invloed onder de hoge adel van Frankrijk, de groei van de kerken, dit alles versterkte de hoop dat 
de zaak van de protestanten binnenkort zou zegevieren: ‘With their growing numbers, highly-
placed leadership, unified doctrine, and paramilitary organization, French Protestants now felt 
they held almost all the cards necessary to make their cause triumph’ (William Monter, ‘The 
Fate of the English and French Reformations, 1554-1563’, in: BHR 64 (2002) 7-19, 16). De 
irenische politiek van Catherine de Médicis en haar kanselier Michel de l’Hôpital bleef zonder 
het gewenste resultaat. Ondanks het feit dat het Franse protestantisme tot 1562 zelfs sterker was 
dan in Engeland, bleef Frankrijk uiteindelijk katholiek en werd Engeland toch een protestantse 
natie. 

946 ‘Iohannes Calvinus piis omnibus Dei cultoribus qui regnum Christi in Gallia recte constitui 
cupiunt’ (CO XVIII, 614). 

947 ‘Lors aussi furent imprimees ses leçons sur Daniel, lesquelles il dedia à tous les fideles de France qui 
desiroyent l’avancement du regne de Christ en ce Royaume-la. En l’epistre qu’il leur escrit à ceste 
fin, on peut dire qu’il a esté vrayement Prophete. Car combien qu’il y eust lors grande apparence 
que la vraye Eglise auroit quelque tranquilité en France, et qu’il y auroit grande liberté de prescher 
la pure doctrine de l’Evangile (c’estoit au mois d’Aoust, et environ le temps de l’assemblee de 
Poissi) toutesfois apres leur avoir baillé divers enseignemens en ladite epistre, sur la fin il dit ces 
propres mots: Que s’il vous faut combatre plus long temps (comme ie vous adverti et denonce 
qu’il vous faudra soustenir encore des combats beaucoup plus rudes que vous ne pensez) quoy 
que la rage des meschans se desborde, etc.’ (CO XXI, 91).
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Christus’ rijk.948 Ook over het woordje recte, ‘op rechte wijze’, in de aanhef van 
de brief moeten we niet heen lezen. Calvijn vreest het tegendeel, dat men de 
reformatie van de kerk op een onrechtmatige wijze zou proberen te forceren. 
Vandaar dat hij er alles aan doet om een dreigende escalatie te bezweren met 
de inhoud van een bijbelboek dat als geen ander een boodschap heeft die 
herkenbaar was in de spanning der tijden. 

VI.2.1 De inhoud van de brief
Het begin en het einde van de opdracht aan de ‘getrouwe dienaren van God’ 
lijkt enigszins het karakter te hebben van een verdediging. Het is alsof Calvijn 
zijn Franse geloofsgenoten duidelijk moet maken waarom hij zelf niet meer 
naar Frankrijk komt. Hij begint zijn brief met de lof van zijn ‘patria, die 
vanwege haar schoonheid vele vreemdelingen van verre kusten aantrekt’, 
waar hij nu al 26 jaar niet meer is geweest. Hij zegt met grote stelligheid dat 
het hem op geen enkele wijze spijt dat hij er niet meer woont. Hij wil immers 
niet wonen in een land waar hij niet wonen kan, omdat Christi regnum er te 
gronde is gericht. 
 De negatieve houding ten aanzien van zijn geboorteland doet echter 
niets af aan zijn vurig verlangen om zijn landgenoten te helpen in het geloof 
te volharden. Zijn afwezigheid heeft een groot voordeel gehad, zo zegt hij, 
omdat hij in Genève voluit de gelegenheid had om zijn geloofsgenoten 
de ‘rijpe vruchten’ van zijn studie aan te bieden. ‘De waarde van dit goede 
verdrijft voor mij niet alleen alle verdriet, maar heeft mijn ballingschap met 
zoete blijdschap goed gemaakt.’949 Dit is meer dan een terloopse opening van 
een brief. We vinden hier een bevestiging, expressis verbis, van de wijze waarop 
Calvijn zijn publicitaire arbeid in Genève heeft verstaan. Zijn geschriften 
moesten de zaak van de bevordering van het rijk van Christus, vooral in 
Frankrijk, dienen. 
 Aan het einde van zijn brief komt hij nog even terug op zijn blijvende 

948 Deze invloed was direct en indirect, het laatste vooral door middel van de studenten die, door 
Calvijns onderwijs getraind, in Frankrijk dienaren van het Woord zouden worden.

949 ‘Etsi patria vobiscum mihi communi, cuius amoenitas multos ad se exteros ex remotissimis plagis 
allicit, iam totos viginti sex annos non aegre carni: quod in ea terra habitare minime iucundum 
esset vel optabile, a qua exsulabat Dei veritas, pura religio et aeternae salutis doctrina, a qua 
etiam profligatum erat Christi regnum, nec me eius desiderium hodie sollicitat: gentis tamen ex 
qua oriundus sum oblivisci et curam abiicere neque humanum neque fas esset. Ac me quidem 
illustribus documentis testatum arbitror, quam serio et ardenter cuperem nostratibus prodesse: 
quibus etiam utilis forte fuit mea absentia, quo uberiores ex meo studio fructus perciperent. 
Cuius boni aestimatio non omnem solum molestiam mihi abstersit, sed suave reddidit laetumque 
exsilium’ (CO XVIII, 615).
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afwezigheid, die vragen opgeroepen zal hebben, zeker nu er op Franse bodem 
een belangrijk godsdienstgesprek plaats zou vinden. De raad van Genève had 
niet Calvijn maar zijn rechterhand, Beza, als officiële gezant naar Frankrijk 
gestuurd, op uitdrukkelijke uitnodiging van de koning van Navarre. Calvijn 
besluit zijn brief met de volgende mededeling: ‘Omdat het voor mij niet 
goed is om de post waarop God mij wilde laten blijven te verlaten, daarom 
draag ik dit werk van mij aan u op als een onderpand van mijn ijver om u te 
helpen totdat mijn pelgrimage voleindigd zal zijn en de hemelse Vader mij 
met u samen door zijn oneindige barmhartigheid vergadert in de hemelse 
erfenis.’950

 Uit de inhoud van de brief wordt duidelijk dat Calvijn niet veel verwachting 
heeft gehad van een mogelijk gunstige uitkomst van het godsdienstgesprek. 
De toon is niet hoopvol. Calvijn is er zich van bewust dat hij schrijft aan 
geloofsgenoten die de laatste dertig jaren, en vooral het afgelopen halfjaar, 
voor hete vuren van vervolging hebben gestaan. Vreedzame bijeenkomsten 
van gelovigen zijn hardhandig uit elkaar geslagen, met stenen en staal. Er 
zijn er uit de huizen gesleept en gedood. Allerlei gruwelijkheden, die haat 
en geweld van oorlog met zich meebrengen, zijn ervaren. Maar het zal nog 
zwaarder worden, verwacht Calvijn. Grotere wreedheden staan hen nog te 
wachten. Maar in die komende beproevingen worden de broeders en zusters 
opgeroepen om standvastig te blijven als Christus’ discipelen, die beproefd 
bevonden zijn in de school van Christus.951 Met nadruk zegt Calvijn dat 

950 ‘Quando autem mihi fas non est stationem in qua me Deus manere voluit deserere, hic meus labor 
vobis dicatus mei ad vos adiuvandos studii pignus sit, donec completa mea peregrinatione coelestis 
pater pro immensa sua misericordia in aeternam haereditatem simul vobiscum me colligat’ (CO 
XVIII, 624). De wijze waarop Calvijn zijn afwezigheid op dit cruciale moment in de geschiedenis 
van de Franse reformatie verwoordt, roept vragen op. Wat bedoelt hij als hij zegt mihi fas non est? 
Was het omdat zijn gezondheid het niet mogelijk maakte, of liet de raad van Genève het niet 
toe dat haar voornaamste predikant naar Frankrijk zou gaan? Was dat vanwege het gevaar dat 
Calvijn daar mogelijk zou lopen? Donald Nugent veronderstelt dat Calvijn niet afgevaardigd 
werd, omdat men de meer diplomatieke Beza beter geschikt achtte dan Calvijn: ‘Apart from his 
chronically poor health, he was known to be choleric and uncompromising, and his presence 
might militate against concord and even irritate the queen’ (Donald Nugent, Ecunemism, 70). 
Het blijkt dat bij sommigen de idee leefde dat Calvijn het de Franse broeders min of meer kwalijk 
genomen heeft dat hij zelf niet uitgenodigd was om aanwezig te zijn. Op 1 oktober schrijft hij aan 
Beza dat De Coligny zich daarvoor bij hem min of meer verontschuldigd heeft. Hij verwijt Beza 
dat deze kennelijk zijn best heeft gedaan om Calvijn naar Poissy te halen, terwijl Calvijn hem voor 
zijn vertrek nog zo nadrukkelijk bezworen had om hem niet ter sprake te brengen. Hij neemt 
het hem met andere woorden kwalijk dat hij Calvijn niet de dienst bewezen heeft, die van hem 
verwacht was, namelijk met geen woord over hem spreken (CO XIX, 3).

951 ‘Nec vero me latet, ut de innumeris triginta annorum ignibus taceam, quantas indignitates his 
postremis sex mensibus pertuleritis: quoties pluribus in locis a tumultuosa plebe facta in vos fuerit 
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rabies impiorum de gelovigen de kalmte niet moet laten verliezen. Calvijn 
prijst hen vanwege de moderatio die ze tot nu toe hebben betracht, waarmee 
ze al de aanvallen van de vijanden hebben overwonnen. 
 Het is duidelijk dat Calvijn met deze brief de kerken in Frankrijk heeft 
willen voorbereiden op een veel langere tijd van volharden in de verdrukking 
dan sommigen misschien wel vol konden houden. Het gevaar dreigde aan 
twee kanten. Enerzijds zou het theologische compromis de situatie voor de 
protestanten mogelijk kunnen verbeteren,952 anderzijds dreigde steeds meer 
het gevaar van het gewapend verzet van de kant van de hugenoten. Voor 
beide was Calvijn zeer beducht en om deze dreigingen te bezweren schreef 
hij zijn brief en gaf hij zijn commentaar op de profetie van Daniël als woord 
voor zijn tijd. Hij voelt het als zijn grote zorg en plicht om de Fransen deze 
dienst te bewijzen in een tijd van crisis.
 Een zin waarmee Calvijn deze actualiteit op een voor hem kenmerkende 
manier verwoordt – hij noemt de profetieën van Daniël een ‘spiegel’, een 
beeld dat hij met voorliefde gebruikt – luidt als volgt: ‘Want het kon niet 
beter uitkomen dat ik mijn Praelectiones het licht heb doen zien, waarin 
ik de profetieën van Daniël uitgelegd heb. Want ik laat u als in een spiegel 
zien, hartelijk geliefde broeders, dat als God het geloof van de zijnen in deze 
tijd wil beproeven door verschillende bestrijdingen, dat Hij in zijn wondere 
wijsheid er zorg voor draagt dat hun zielen door voorbeelden van weleer 
worden ondersteund. Zo wankelen ze nooit wanneer ze door de zwaarste 
aanvallen en stormen geschud worden. En als zij toch mochten wankelen, 
dan zullen ze ten uiterste niet vallen. Want hoewel de loopbaan [stadium] 
die Gods dienaren voorgesteld is door veel obstakels gehinderd wordt, zal 
toch ieder die dit boek zorgvuldig overdenkt, vinden dat het alles bevat 
wat geschikt is om een gewillige en energieke hardloper van de start naar de 
finish te leiden. Goede en flinke atleten zullen vanuit ervaring erkennen dat 

irruptio: quoties fueritis impetiti nunc lapidibus, nunc gladiis: ut insidiati fuerint hostes, quo 
pacatos vestros conventus subita vi et inopinata opprimerent: ut occisi fuerint alii in aedibus suis, 
alii in compitis, tracta per ludibrium mortuorum corpora, raptatae mulieres, plurimi vulnerati, 
gravida etiam mulier cum suo foetu transfossa fuerit, aedes efractae ac dirutae. Terum quamvis 
atrociora adhuc instarent, ut vos probetis Christi discipulos probeque in eius schola formatos, 
danda opera est, ne ulla impiorum rabies, dum ita intemperanter feruntur, moderationem, qua 
sola hactenus victi fractique fuerunt, excutiat’ (CO XVIII, 620).

952 De kardinaal De Lorraine heeft serieus geprobeerd om de Augsburgse Confessie als ge-
meenschappelijk akkoord voor de kerk in Frankrijk aanvaard te krijgen. Mogelijk deed hij dat om 
de steun van de Duitse vorsten onmogelijk te maken voor de calvinisten, die zouden weigeren om 
deze confessie te accepteren. Maar het zou ook goed gekund hebben dat deze voorstellen pasten 
in de plannen die er waren om de kerk van Frankrijk zelfstandiger te maken ten opzichte van 
Rome. 
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ze voldoende toegerust zijn voor de worsteling.’953

 Calvijn geeft aan hoe deze profetieën van Daniël gelezen moeten worden. 
De kern van de betekenis van Daniël is hiermee gegeven, dat ons hier geen 
filosofen tegemoet komen, die op subtiele manier en ‘in schaduw en rust’ [in 
umbra et otio] over deugden zitten te discussiëren. Nee, het zijn de ‘heilige 
mannen’ die onvermoeibaar en volhardend zijn in het beoefenen van de 
pietas. Hun constantia nodigt ons met heldere stem tot imitatio.954

 Daniël bevat een boodschap die een duidelijk politieke lading heeft. Alle 
aardse rijken die niet gegrond zijn op Christus zullen vergaan. Verwoesting 
bedreigt alle koninkrijken die zichzelf verhefen en de heerlijkheid van 
Christus verduisteren. Toch hoeven koningen niet te vrezen als ze zich 
onderwerpen aan Christus’ imperium. Ook in de brief hekelt hij de vorsten 
van zijn dagen die fidei catholicae defensores willen heten, maar die van 
Christus’ rijk niet willen weten. Het enige wat ze zouden moeten doen, is de 
prediking van Christus in hun koninkrijken de vrije ruimte geven. De ware 
en oprechte definitio van Christus’ rijk is immers dat de evangelii doctrina de 
‘troon en scepter’ daarvan zijn. Hoe komt het dat de koningen bang zijn dat 
het evangelie de openbare rust verstoort? Calvijn geeft toe dat de mutatio 
aanleiding kan zijn tot onrust die verwerpelijk is. Maar al zouden hemel en 
aarde ondersteboven worden gekeerd, dat mag geen reden zijn om de dienst 
van God na te laten. En zij die het evangelie de schuld geven van de onrust, 
die doen het grote laster aan. De stormen komen echter uit een andere bron 
voort: de edelen en groten van de wereld willen zich niet onderwerpen aan 
het juk van Christus, en het onwetende volk (vulgus) verwerpt alles wat 
heilzaam is voordat het de smaak ervan te pakken heeft. Calvijn spreekt op 
een gegeven moment de raadgevers (consiliarii) van de koning direct aan. Hij 
heeft daarbij waarschijnlijk diegenen op het oog die tijdens het colloquium 
overtuigd moeten worden om het evangelie in Frankrijk de volle ruimte 
te geven: ‘O adviseurs, wat bent u slecht van advies. Moet Christus zich 

953 ‘Nam quum in lucem exirent meae Praelectiones quibus Danielis prophetias interpretatus sum, 
nihil accidere commodius potuit, quam si in hoc speculo vobis demonstrarem, fratres ex animo 
dilecti, quum hac aetate variis certaminibus probare vellet Deus suorum fidem, pro admirabili sua 
sapientia, veteribus exemplis fulciendos curasse eorum animos, ne gravissimis quoque procellis 
aut tempestatibus concussi unquam labascant: vel saltem, si quando nutare contigerit, ne deficiant 
ad extremum. Quamvis enim stadium servis Dei propositum sit multis obstaculis impeditum, 
quisquis librum hunc diligenter evolverit, quidquid voluntario nec ignavo cursori a carceribus ad 
metam usque dirigendo aptum est, in eo comprehensum reperiet: boni etiam ac strenui athletae 
experimento agnoscent se ad luctam satis esse instructos’ (CO XVIII, 615). 

954 ‘Hic non prodeunt in medium philosophi, qui subtiliter in umbra et otio disserant de virtutibus: 
sed infatigabilis sanctorum virorum in studio pietatis constantia nos ad eorum imitationem clare 
voce invitat’ (CO XVIII, 616).
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terugtrekken, opdat geen novitas onrust zou geven? U zult weldra merken 
hoeveel meer waard het is om Gods gunst te bezitten en te vertrouwen op zijn 
bescherming, zodat u niet meer bang hoeft te zijn voor de verschrikkingen. 
Dat is veel beter dan God openlijk de oorlog te verklaren, om de boze en 
duistere geesten maar niet te hoeven irriteren.’955

 Het voornaamste doel van de brief, en uiteraard van de gehele uitleg van 
Daniël, is vooral de troost en bemoediging van de gelovigen die een zware 
tijd tegemoet gaan. Hij roept ze op tot grote voorzichtigheid. Eenieder moet 
zich houden aan zijn roeping. Hier vinden we een opmerkelijke en zeldzame 
passage waarin Calvijn zijn eigen rol ter sprake brengt: ‘Ik hoef niet te 
vermelden hoe ik mijn best gedaan heb om alle aanleidingen om onrust te 
stoken af te kappen. Ik moge de engelen en u allen als getuigen aanroepen 
voor de hoogste rechter, dat het niet aan mij gelegen heeft dat de voortgang 
van het rijk van Christus niet zonder onrust en enig geweld geschiedt. Ja, 
ik meen dat het aan mijn inspanning te danken is dat privé-personen hun 
grenzen niet overtreden hebben.’956

 Calvijn getuigt van een optimisme ten aanzien van de voortgang van 
het rijk van Christus. God heeft de restitutio van zijn kerk door ‘zijn 
wonderbaarlijke kracht’ sneller laten verlopen dan hij had durven hopen. 
Maar daarom komt het er nog meer op aan dat we bedenken wat Christus de 
zijnen voorschrijft, dat ze ‘hun ziel in lijdzaamheid zouden bezitten’. Calvijns 
woorden weerspiegelen echter ook wat hem telkens weer ter ore en in zijn 
brieven onder ogen kwam, namelijk dat de moedeloosheid de vervolgde 
broeders soms te veel werd in de strijd, vooral omdat het einde nog niet in 
zicht was. Daarom wijst Calvijn ze op Daniël, die de gelovigen tussen de 
ballingschap en de komst van Christus, ook een eindeloze periode, moest 
troosten en oproepen te blijven wachten op Gods ingrijpen. De oproep om 
de constantia te blijven betrachten, krijgt in zijn dagen reliëf en verdieping 
als hij erop wijst hoelang de vaderen hebben moeten wachten. De profeet 

955 ‘Quid vos autem male providi consiliarii? Facessat Christus, ne quid turbet novitas. Paulo post 
ergo sentietis, quanto satius fuisset Deum habere propitium, et spretis nihili terroribus in eius 
praesidio conquiescere, quam eum aperto bello lacessere, ne malos et sinistros genios ad iram 
provocetis’ (CO XVIII, 619).

956 ‘Porro vestrum est, optimi fratres, quantum feret cuiusque facultas, et vocatio postulabit, cordate 
satagere ut vera religio integrum statum recuperet. Quantopere hactenus conatus sim omnes 
tumultuandi ansas praecidere, referre necesse non est: modo coram summo iudice angelos et vos 
omnes habeam testes, per me non stetisse, quominus sedatos absque ulla noxa progressus ageret 
Christi regnum. Et aliquid mea sedulitate profectum esse arbitror, ne suas metas transsilirent 
privati homines’ (CO XVIII, 619,620). De laatste zin duidt erop dat Calvijn meent tot nog toe 
persoonlijk te hebben voorkomen dat diegenen, die volgens zijn opvatting over het ‘recht van 
opstand’ niet gerechtigd zijn in verzet te komen, te ver zijn gegaan. 
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roept ons op tot hoop en geduld door de voorbeelden die hij uit zijn dagen 
geeft. Maar hij gaf er ook de exhortatio bij ‘gedicteerd door de Geest’, die 
zich uitstrekt tot het hele rijk van Christus, en die ons dus ook toekomt. 
Calvijn doelt hierbij op de woorden van Daniël 12, waarin de belofte van 
de eeuwige heerlijkheid van Christus’ rijk tot troost voor de kerk van alle 
eeuwen is geschonken. 
 Hier is sprake van de enige profetie in Daniël waarvan de vervulling nog 
mag worden verwacht. Alleen die hier en nu het kruis dragen mogen dat 
doen in de zekerheid van de onschatbare heerlijkheid van de zaligheid die 
aanstaande is.957 Tegenover de hoop die zich alleen richt op het hier en nu en 
de zekerheid en welzijn op aarde, stelt Calvijn met kracht de hemelse hoop 
der heerlijkheid: ‘Moge deze verwachting alle verhinderingen uit de weg 
ruimen en ons tot zich trekken. Hoe meer de wereld vervuld is van de plaag 
der epicureeërs, des te meer moeten we met alle kracht ons best doen om de 
eindstreep te bereiken, opdat wij niet daarmee besmet zouden worden.’958

 De inhoud van de brief aan de vervolgde Franse geloofsgenoten, geschreven 
aan de vooravond van het belangrijke godsdienstgesprek van Poissy, geeft 
aldus inzicht in Calvijns zorg en hoop ten aanzien van de toekomst van het 
rijk van Christus in zijn vaderland. De brief geeft ook een samenvatting en 
sleutel van zijn uitleg van de profetieën van Daniël, die hij als voorbeeld en 
vertroosting voor de kerk van zijn dagen nodig heeft geacht.

VI.2.2 Calvijns historische uitleg van de profetie
Het belangrijkste accent van Calvijns uitleg van de profetieën van Daniël is 
dat hij de vervulling ervan strikt beperkt ziet tot de eerste komst van Christus 
en de historische verbreiding van het evangelie in de eerste eeuw van de 
christelijke kerk. Daniël geeft, op één uitzondering na, geen voorzegging 
van wat er geschiedt in diens eigen tijd, of wat er te gebeuren staat voor de 
toekomst, al heeft de belofte van Gods eeuwig koninkrijk betrekking op alle 
tijden, tot aan de wederkomst van Christus. Maar niets wat geschiedt in zijn 
eigen dagen, van godsdienstgesprek tot godsdienstoorlogen, heeft volgens 
Calvijn een directe relatie met de profetie van Gods profeet aan het hof van 
Babel. 
 Hierin onderscheidt Calvijn zich van de meeste uitleggers, ook van hen 
die hij tot zijn geestverwanten rekent. Van twee van hen, Melanchthon 

957 CO XVIII, 622.
958 ‘Haec igitur exspectatio impedimentis omnibus solutos ad se nos rapiat: et quo magis Epicurea 

tabe refertus est orbis, ne ad nos usque serpat contagio, eo acrius eniti nos decet donec ad metam 
pertigerimus’ (CO XVIII, 623).
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en Oecolampadius, hebben wij kennis genomen van de wijze waarop zij 
Daniël hebben uitgelegd. Calvijn heeft dankbaar gebruikgemaakt van hun 
commentaren, maar is op dit beslissende punt toch zijn eigen weg gegaan. 
In tegenstelling tot hun opvatting meent Calvijn dat de profetie van 
Daniël geen directe relatie heeft met zijn eigen tijd, noch zelfs ook met de 
toekomende laatste dingen van de eindtijd. Daniëls messiaanse profetieën 
zijn alle volledig vervuld in de komst van de zoon des mensen in het vlees 
en in zijn lichaam, de kerk. En sinds die tijd regeert Christus in de hemel en 
wacht zijn kerk op aarde, in hoop en geduld onder het kruis, op de komst 
van het eeuwige geestelijke rijk der heerlijkheid. De kerk moet zich daarom 
ook niet bezighouden met overspannen heilsverwachtingen, maar heeft de 
roeping om in nuchterheid en waakzaamheid het evangelie te verbreiden, 
opdat zij nog velen tot Christus’ eeuwige heerlijkheid zou brengen onder 
Gods voorzienig bestel. C.G. Dubois brengt kernachtig onder woorden wat 
Calvijns visie was: ‘L’idee essentielle de Calvin, par laquelle il se distingue 
des commentateurs allemands, c’est que les révélations historiques du Livre 
de Daniel ne portent que sur un fragment déterminé de l’histoire de certains 
peuples, et ne constituent pas un fresque de l’histoire universelle. L’histoire 
révélée va de Daniel à Jésus-Christ. L’ancien Testament n’a de sens que par ses 
proclamations messianiques: il est donc vain de vouloir utiliser les prédictions 
pour tout événement postérieur à la création de l’Eglise primitive chrétienne 
et en particulier à l’état présent du monde.’959

 Met Melanchthon deelt Calvijn de grote aandacht voor een filologisch-
historische uitleg, waarbij de allegorische en symbolische interpretaties 
worden afgewezen. Bij Melanchthon zien we een ‘philosophie de l’histoire’960 
die Calvijn met hem deelt. Daarin is sprake van een zekere dialectiek: God is de 
oorzaak van al wat er in de geschiedenis gebeurt; alles wijkt af en degenereert 
onder de handen van mensen; God intervenieert om de afwijkingen weer 
recht te zetten. Calvijn is het in grote lijnen met Melanchthon eens, al lijkt 
het dat de laatste wat het rechtzetten van de afwijkingen betreft iets positiever 
gestemd is dan Calvijn. Waar echter de wegen van de geestverwanten 
duidelijk uiteengaan, is op het punt van de historische reikwijdte van de 
profetie. Melanchthon gelooft dat Daniël de gehele wereldgeschiedenis heeft 
geopenbaard. Dat betekent dat hij ook in zijn dagen een concrete vervulling 
ziet van wat de oude profeet voorzegd had. Daniël is voor hem dus van 
direct belang om de ontwikkelingen van zijn eigen tijd te kunnen duiden, 

959 Claude Gilbert Dubois, La conception de l’histoire en France au XVIe Siècle (1560-1610) (Paris 
1977) 472.

960 Zo noemt Dubois zijn conceptie.
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in kerk en wereldrijk. De dialectiek van Gods werken en de antithese van 
de antichrist laat zich direct aflezen aan de gebeurtenissen van zijn dagen. 
Vanuit de profetie leert hij zijn lezers verstaan wat er geschiedt en wat er 
gedaan moet worden. Het vierde rijk is nog volop actualiteit en moet dat ook 
zijn tot aan de komst van Christus. Vandaar dat Melanchthon het belang van 
deze profetie ook in direct verband heeft gezien met zijn appèl op de vorsten 
van Duitsland en de keizer om zich samen te keren tegen de macht van de 
antichrist, die hij in eerste instantie werkzaam achtte in de dreiging van de 
Turken en in tweede instantie in de paus. Hoewel ook Melanchthon vanuit 
zijn verklaring van Daniël kritisch kan staan ten opzichte van aardse koningen, 
is zijn beeld van de vorsten aanmerkelijk minder negatief dan dat van Calvijn, 
juist vanwege het feit dat de historische toepassing van de profetie nog niet is 
uitgewerkt en God door hen kan handelen in het vervullen van zijn beloften 
voor de eindtijd. Dat heeft ook ongetwijfeld te maken gehad met de andere 
context waarin hij zich bevond in Wittenberg. Hij was zelf onderdaan van 
een koning, die de reformatie gunstig gezind was. Melanchthon en Luther 
verkeerden in een geheel ander politiek klimaat dan Calvijn, die, waar het 
om aardse koningen ging, in Frankrijk alleen ervaring had met vorsten die de 
bevordering van het rijk van Christus te vuur en te zwaard wilden weren.961 
 Voor Melanchthon is het voortbestaan van het Duitse rijk profetisch gezien 
de noodzakelijke garantie voor de voortgang van de geschiedenis, tot aan de 
jongste dag. Calvijn kan deze directe proto-nationalistische relatie niet meer 
leggen, en hij ziet het Duitse keizerdom op de wijze van Augustinus in De 
Civitate Dei eerst en vooral als een van de vele wereldrijken die er zullen zijn, 
totdat het God behaagt om een einde te maken aan de wereldgeschiedenis, 
als Hij zijn rijk van eeuwige heerlijkheid zal laten aanbreken.962

961 Klaus Koch stelt in dit verband: ‘Anders als die Lutheraner hatte Calvin eine distanzierte Haltung 
zur Institution der Monarchie eingenommen. Fürstenwillkür war ihm verhasst, eine Mischform 
zwischen Aristokratie und Demokratie analog zum vordavidischen Hebräerstaat hatte er noch 
für die Gegenwart als erstrebenswert erachtet. Doch aufgrund der Daniellektüre musste er 
eingestehen: “Augenscheinlich sind die Könige mit göttlicher Autorität gewappnet”. Calvins 
Vorbehalt gegen die Alleinherrschaft veranlasste später Calvinisten, die staatlicher Verfolgung 
ausgesetzt waren, von der alttestamentischen Idee des Bundes zwischen Volk und Gott her der 
Monarchie nur eine bedingte Geltung einzuräumen’ (Klaus Koch, ‘Europabewusstsein und 
Danielrezeption zwischen 1648 und 1848’, in: Mariano Delgado/Klaus Koch/Edgar Marsch 
(Hrsg.) Europa, Tausendjähriges Reich und Neue Welt (Freiburg 2003) 326-384, 371,372).

962 Goez (Translatio, 43-48) laat zien dat de gedachte van de translatio van de wereldrijken voor 
Augustinus niet van centrale betekenis is. In zijn De Civitate Dei wordt het duidelijk dat het 
in zijn geschiedenistheologie gaat om de beslissende strijd tussen de civitas terrena en de civitas 
Dei, die de wereldgeschiedenis bepaalt. Het schema van de vier rijken die elkaar opvolgen en 
in elkaar overgaan, is voor hem onbelangrijk geworden. Augustinus noemt wel dat hij dat 
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 In een somberder perspectief dan bij Melanchthon is er bij Calvijn geen 
sprake meer van de translatio imperii als een van God gewilde voortgang door 
de wereldgeschiedenis heen, waarbij de wereldorde in stand moet blijven 
omdat God dat nadrukkelijk in zijn Woord heeft betuigd. De conclusie 
van Werner Goez laat zien wat het grote verschil is tussen Calvijn en alle 
andere exegeten, ook Melanchthon, ten aanzien van de translatio imperii: 
‘Er ist nicht Ausdruck der gottgewollten “Mechanik der Weltgeschichte” 
wie bei staufischen Bischof, nicht nur Bezeichnung für die göttliche 
Wiederherstellung der Weltordnung wie bei Melanchthon, sondern er zeigt 
den Unterschied auf zwischen Gottes ewiger Macht und aller menschlichen 
Stärke. Alle Reiche der Erde unterliegen dem Wandel der Zeit und dem Tode. 
Kein Volk behält auf die Dauer die Vorherrschaft, weil kein Volk ohne Sünde 
ist. Das Gesets der Erde ist die Unbeständigkeit, die “Translatio imperii a 
gente in gentem”. Nur Christi Königsherrschaft, zu der die Auserwählten 
gehören, ist ewig unwandelbar, und die Pforten der Hölle werden sie nicht 
“überwältigen”.’963 
 De conclusie is dat Calvijns beeld van de wereldgeschiedenis wezenlijk 
donkerder is dan dat van Melanchthon. Dat heeft te maken met het nadrukkelijk 
anti-apocalyptische karakter dat Calvijns historisch gefinaliseerde en bijna 
gefixeerde uitleg heeft. Er zijn in de wereldhistorie eigenlijk geen ‘grote 
dingen van God’ meer te verwachten voordat de voleinding van alle dingen 
realiteit zal zijn. De geschiedenis loopt eenvoudig als een wekker af, en het 
enige wat de gelovige in de voortgang der tijden rest, is reikhalzend uit te zien 
naar het einde der tijden. In de geschiedenis is er, bij alle strijd die er tegen de 
voortgang van het rijk van Christus wordt gevoerd, niet echt meer iets nieuws 
te verwachten wat het heil aangaat.964 Daarom wil Calvijn zijn hoorders ook 

schema bij Hieronymus heeft aangetrofen, maar hij volgt het zelf niet. Augustinus gebruikt 
de uitdrukking imperium transferre niet om zijn geschiedenistheologische ideeën duidelijk te 
maken. Hoewel volgens Goez de betekenis van de bisschop van Hippo gering is ten aanzien van 
de translatiogedachte, toch is zijn voorstelling van de ‘eenheid van de wereldlijke macht’ waarmee 
de ‘stad Gods’ strijd voert zolang de geschiedenis duurt van grote betekenis. Calvijns gedachten 
over de strijd tussen het rijk van Christus en de wereld, waarin dat rijk moet vorderen, kunnen 
worden verstaan in de lijn van deze traditie. 

963 Goez, Translatio, 377.
964 De opvatting dat alle beloften van het Oude Verbond in de openbaring van het evangelie vervuld 

zijn, is in in de Praelectiones volgens Mario Miegge het beheersende criterium dat het zogenaamde 
‘römische Modell’, dat de wereldhistorische duiding van de vier rijken van Daniël toestond, ‘in een 
crisis stortte’. We vinden dezelfde gedachte ook bij andere exegeten uit de school van Calvijn, zoals 
Jean Bodin, Tremellius en Junius, die in de uitwerking nog radicaler waren dan Calvijn. Zij gingen 
nog ‘een rijk terug’ en meenden dat met het vierde rijk niet dat van Rome werd aangekondigd, 
maar dat van Alexander de Grote en zijn opvolgers. Miegge komt tot de belangrijke conclusie 
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behoeden voor elk apocalyptisch enthousiasme dat de constantia van de 
gelovigen in de verdrukkingen enkel maar zou schaden.965

dat in de lijn van Calvijns exegese sprake is van ‘eine deutliche Diferenz zwischen der biblischen 
Heilsbotschaft und der Weltgeschichte’. Het brengt hem tot de uitspraak: ‘Die Lehren und 
Predigten Calvins über das Buch Daniel erforschen ihrerseits die bisher unbemerkt gebliebenen 
Tiefen und Diferenzen der Geschichte.’ Door de profetie te ‘bevrijden’ van symbolische en 
profetische speculaties wordt de blijvende ratio teruggevonden. De oorspronkelijke zin is de 
sensus historicus, die herontdekt moet worden over de afstand van de tijd heen. Samenvattend 
geeft Miegge aan wat het actuele belang is van Calvijns exegese: ‘Nicht das mehr oder weniger 
umfassende und vollständige Bild der Universalgeschichte erbaut die Gläubigen, sonder im 
Gegenteil der prophetische Bruch eines historischen, in sich geschlossenen Horizonts. Dieze 
gute Nachricht verwandelt Verzweiflung in Hofnung, indem sie dem Volk eine neue Zukunft 
vor Augen hält, die es verloren glaubte’ (Mario Miegge, ‘“Regnum quartum ferrum” und “lapis 
de monte” – Die kritische Wende in der Danielrezeption im 16. Jahrhundert und ihre Folgen 
in Theologie und Politik’, in: Mariano Delgado/Klaus Koch/Edgar Marsch (Hrsg.) Europa, 
Tausendjähriges Reich und Neue Welt (Freiburg 2003) 239-251, vooral 239-244).

965 Deze geloofshouding berust op de zekerheid van de goddelijke verkiezing, de electio, waardoor 
de kleine en verdrukte minderheid van Christus’ kerk weten mag, dat het als enige de toekomst 
heeft in Gods geschiedenis. Heiko A. Oberman heeft gewezen op het belangrijke gegeven dat 
het geloof in Gods verkiezing alles te maken heeft met het karakter van de kerk in Genève als 
kerk in diaspora. In Genève is sprake van een ‘reformatie van de Refuge’ (‘Via Calvini’, 50-57; 
De erfenis van Calvijn (Kampen 1988) 41-51). De notie van de predestinatio waarbij de electio 
de notie van troost is, komt in de uitleg van Daniël nauwelijks ter sprake. Er is in de preken een 
enkel citaat, dat echter wel van centrale betekenis is om duidelijk te maken hoezeer voor Calvijn 
de leer van de predestinatie een troostbelijdenis was voor de vervolgde kerk in de strijd en dat 
we hier willen weergeven. Naar aanleiding van Daniël 12:1, waarin sprake is van een register van 
diegenen die God bewaart, zegt Calvijn: ‘Notons aussi ce que dit nostre Seigneur Iesus Christ, 
que les tentations seroient si dangereuses, que s’il estoit possible les esleus mesme de Dieu seroient 
deceus: et que seroit-ce si nous n’avions cette affliction de Dieu? Car nostre Seigneur Iesus Christ 
ne met autre exception, sinon cette election de Dieu, qu’il faudroit que tout le monde perist, 
voire, les plus saincts qui aient iamais esté, qu’il n’y auroit rien ni apostres, ni martirs qui ne fussent 
tous abismés, les anges mesmes ne pourroient pas consister, si ce n’estoit cette election de Dieu 
qui surmonte. Ainsi donc retenons bien qu’il faudroit que nous fussions abismés tous, si nous 
n’avons le fondement qui nous est ici donné, c’est à sçavoir, qu’estans au registre de Dieu, estans la 
couchés nous avons là nostre salut certain, car nous ne serons iamais efacés d’un tel registre, les 
flots, les vagues, les tempestes, et les tourbillons de ce monde ne viendront point iusques au ciel, 
pour barbouiller ce registre de Dieu. Ainsi donc tenons-nous asseurés là dessus, et c’est ce qui nous 
est monstré par nostre Seigneur Iesus Christ, car quand il nous donne approbation de nostre salut, 
il dit que nous luy sommes donnés du Pere, et ce qu’il ha receu en sa main ne peut perir, car le 
Pere (dit-il) qui vous ha donnés à moy, est plus puissant que tous, et ainsi nul ne vous aura de mes 
mains, voila une raison que nous devons bien priser, car Iesus Christ nous signifie que les ennemis 
de nostre salut seront si puissans, que nous ne leur pourrons pas resister: comment pourrons-
nous resister à Satan qui est si puissant, et lequel ha tant de moiens de nous ruiner? Comment 
pourrons-nous surmonter tous les allechemens et les cupidités de ce monde? Et ainsi donc voians 
que nous sommes si fragiles, il faut que nous regardions à une vertu souveraine, laquelle ne puisse 
estre combatue ni par Satan, ni par le monde. Or Iesus Christ nous dit que d’autant que Dieu 
nous ha mis en ses mains, qu’il sera nostre protecteur: mon Pere (dit-il) tu les as mis entre mes 
mains, et t’en ferai bonne garde, ne vous chaille, ne soiés point troublés, il est vray que vous aures 
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 Wie de verklaring van Oecolampadius naast die van Calvijn legt, 
zal merken dat er bij alle gemeenschappelijke inzichten toch duidelijk 
verschillende accenten zijn. Oecolampadius’ uitleg is minder ‘historisch’ 
dan die van Melanchthon en Calvijn, waar de reformator van Basel wel 
even apocalyptisch is als Melanchthon. Ook bij hem staat de duiding van de 
‘dubbele antichrist’ centraal en zijn er zorgen over de Turken en de macht van 
Rome, als machten die de eindtijd bepalen, waarin Oecolampadius zichzelf 
geplaatst weet. Het concrete politieke belang van de boodschap van Daniël 
staat minder op de voorgrond dan bij Melanchthon en Calvijn, hoewel het 
ook niet ontbreekt. Hij gaat niet zover als Melanchthon die zich geroepen 
voelde om de vorsten van het ‘Heilige Roomse rijk’ op te roepen om hun 
profetische taak te verstaan in het weren van de Turken en het bekeren van 
de paus.
 Calvijn wist zich op een cruciale post geplaatst in Genève, van waaruit hij 
zijn invloed in het koninkrijk van Frankrijk kon laten gelden, met het oog 
op de bevordering van het rijk van Christus. Oecolampadius was reformator 
in een verder gelegen Zwitserse stad, waar zijn reikwijdte en betrokkenheid 
bij de internationale politiek aanmerkelijk minder groot was, hoewel hij als 
uitlegger van de Heilige Schrift al vroeg een autoriteit was.
 Calvijn heeft Oecolampadius niet persoonlijk gekend, maar heeft zich in 
zijn gedegen exegese wel degelijk herkend. Oecolampadius’ uitleg van Daniël 
heeft vooral een christologisch en ecclesiologisch karakter. Dat het rijk van 
Christus een geestelijk rijk is, dat afgeschermd moet worden tegen joodse 
messiaans-aardse verwachtingen en doperse chiliastische fantasieën, daarin 
is Calvijn het hartelijk met Oecolampadius eens. En dat de gelovigen in de 
laatste tijden met geduld en verwachting mogen uitzien naar de komende 
heerlijkheid van Christus’ rijk, is ook de centrale boodschap die Calvijn zijn 

des combats terribles, mais on ne vous pourra point ravir de mes mains, et Dieu desploiera sa 
vertu pour vous maintenir, et vous sçavés qu’il est plus puissant que tous. Ainsi donc ce n’est 
pas sans cause que Fange voulant certifier les fideles de leur perseverance, qu’il les renvoie à ce 
registre de Dieu, et leur dit que quand ils seront tourmentés en une façon et en l’autre, qu’il faudra 
qu’ils cheminent parmi beaucoup de troubles, voire, et qu’ils entrent quasi iusqu’au goufre pour 
estre abismés, toutesfois que Dieu les en retirera, pour ce qu’ils seront escrits en un registre. Or 
maintenant il reste de sçavoir comment nous sommes couchés au registre, car d’entrer au conseil 
de Dieu, ce n’est point à nous. Tous ceux qui presument de ce faire, ils entrent en un labirinte, et 
se trouvent tous esperdus, et non sans cause: dequoy donc nous sert cette consolation ainsi, car il 
semble que ce soit chose superfluë de dire, quiconque se trouvera escrit au livre s’eschappera, voire, 
mais ie ne sçai pas si Dieu m’ha escrit en son registre, c’est à dire qu’il m’ait esleu devant la creation 
du monde, ou si ie dois demourer en cette malediction en laquelle ie suis de nature, ie ne sçai que 
ie doive iuger de moy, car si ie presume d’entrer au conseil de Dieu, il faudra que i’y sois confus. 
Ainsi donc cette doctrine ne nous ecouroit de rien’ (CO XLII, 129,130).
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lezers vanuit Daniël voorhoudt. De grote aandacht die Oecolampadius echter 
aan de antichrist geeft, vinden we bij Calvijn niet terug. En de diachronische 
lijnen, die door Oecolampadius vanuit Daniël naar het Nieuwe Testament 
worden doorgetrokken, vooral naar de Openbaring van Johannes, ontbreken 
bij Calvijn volledig.
 Als we de verklaringen van beide reformatoren naast elkaar leggen, zouden 
we die van Oecolampadius wellicht meer als een nieuwtestamentische, op 
heilsvervulling gerichte Daniëluitleg kunnen typeren, terwijl bij Calvijn het 
historisch eigene en profetisch andere van het Oude Testament meer tot zijn 
recht komt. 

VI.2.3 De actualiteit van Daniël
Calvijns uitleg van Daniël heeft dus een duidelijk praeteristisch en anti-
apocalyptisch karakter. Zijn positiekeuze is overigens niet zo strikt geweest 
dat hij verklaringen van geestverwanten, die wel hun eigen tijd en de nabije 
toekomst tot aan de jongste dag in Daniëls profetie voorzegd zagen, geheel 
heeft afgewezen. Het feit dat hij in 1555 heeft meegewerkt om een Franse 
vertaling van de voorrede op de vertaling van het boek Daniël samen met 
Melanchthons commentaar in Genève op de markt te brengen, laat zien dat 
Calvijn een zekere waarde heeft toegekend aan hun verklaringen, ondanks 
het feit dat daarin een apocalyptische uitleg centraal staat.966 Mogelijk is er 
sprake van een zekere ontwikkeling in Calvijns exegese, waarbij hij in 1559, 
sterker dan in 1552 en 1555, de nadruk heeft willen leggen op de afgeronde 
vervulling van de profetie in de eerste komst van Christus en de aanvang van 
de prediking van het evangelie. Volgens Calvijn voorzegt Daniël wel Christus’ 
komst, maar niet zijn wederkomst. 
 Als het in Daniëls profetie dus op geen enkele manier over de eigen tijd 
gaat, in die zin dat men dat wat er gebeurt in kerk en wereld terug kan vinden 
en kan duiden in het licht van de voorzeggingen van de profeet, wat is dan voor 
Calvijn toch de blijvende waarde en betekenis van deze oudtestamentische 
profeet voor de kerk van alle eeuwen? Is het alleen een historisch getuigenis 
uit het verre, bijna archeologische verleden en geen pastorale boodschap 
voor het heden? Dat is zeker niet Calvijns conclusie! Integendeel, juist door 
de uitleg van Daniël te bevrijden van de apocalyptische dwangmatigheden, 
waardoor men overal de werking van de antichrist meende te moeten kunnen 
bespeuren, breekt hij dit bijbelboek open en maakt hij zijn boodschap actueel. 
Het heeft niet direct iets te zeggen over de tijd waarin Calvijn en zijn hoorders 

966 Van den Berg, ‘troost der profetie’, 35.
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leven, maar des te meer voor deze tijd van turbulentie en spanningen in kerk 
en politiek. Het is op de wijze van de historische analogie met een even 
verhullende als onthullende betekenis, dat Calvijn de betekenis van dit Woord 
van God gesproken door de mond van de profeet telkens opnieuw actueel 
wil maken. De bedoeling is ten diepste dat de lezers van het boek Daniël te 
midden van de onrust, die ze overal om zich heen bespeuren, telkens opnieuw 
hun troost en standvastigheid kunnen vinden in het Woord van God, dat 
door zijn betrouwbaar getuigenis van Gods regering en providentia een even 
heilzaam als onuitputtelijk getuigenis is van het eeuwige rijk van Christus, dat 
zelf niet langer onderhevig is aan welke tijdelijke omstandigheden dan ook. 
Calvijn weigert in Daniël een verborgen code voor de revolutionaire strijder 
van de tegenwoordige tijd te zien en evenmin een horoscoop voor de jaren 
die nog komen zullen. Dubois formuleert het zo: ‘La force de ce livre vient du 
message éternel qui y est infus: il faut chercher en lui des recommandations 
pour une attitude indépendante des circonstances historiques présentes, 
donc applicables à toutes les situations historiques; un code de patience et de 
résistance dans des temps ténébreux.’967

 Calvijn ziet een groot gevaar in een futuristische exegese van de 
toekomstprofetieën van Daniël, omdat het gezag van de Schrift wordt 
ondermijnd wanneer de ervaring is dat haar waarheid door de feiten van de 
geschiedenis gefalsifieerd wordt. Zijn historisch afgesloten exegese, waarin 
hij wil aantonen dat de voorzeggingen alle volledig tot vervulling zijn 
gekomen in de periode tot aan de eerste komst van Christus, getuigt van een 
diepe bewondering voor de wijze waarop God aan Daniël van tevoren heeft 
bekendgemaakt wat komen zou. Het is dus niet zo dat Calvijn een profetische 
aankondiging van toekomende dingen voor onmogelijk houdt. Hij is 
duidelijk geen vertegenwoordiger van een latere, kritische exegese, die alle 
toekomende voorzeggingen bij de profeten wil duiden als vaticinia ex eventu. 
Herhaaldelijk spreekt hij er zijn gelovige bewondering over uit dat de Heilige 
Geest zo opmerkelijk nauwgezet aan zijn profeet Daniël heeft laten zien wat 
er in de komende eeuwen in de wereldgeschiedenis zou gebeuren, namelijk in 
de periode tussen de ballingschap en de komst van de Zoon van God in het 
vlees. Niet het karakter van nog vervuld te moeten worden, maar juist van al 
vervuld te zijn, onderstreept voor Calvijn de grote betrouwbaarheid van het 
goddelijke Woord. De aandacht voor de bronnen uit de antieke geschiedenis, 
die we bij Calvijns uitvoerige uitleg van het historisch relaas van Daniël 
telkens kunnen opmerken, spelen daarin voor Calvijn een belangrijke rol, al 

967 Dubois, 484.
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zijn ze geen doel op zichzelf. Ze staan ten dienste van de bevestiging van de 
betrouwbaarheid van het Woord Gods, waar de gelovigen het in het heden 
en voor de toekomst van moeten hebben als het gaat om bemoediging en 
aansporing tot volharding in de hoop op Christus en zijn rijk. 
 Juist omdat men de profetie in deze weg van exegese niet meer behoeft 
te lezen met het oog op mogelijke vervullingen in heden en toekomst – met 
alle gevaar van speculatieve willekeur en vergissing bij de concretisering – 
blijft de fundamentele kracht van het Woord voor alle tijden behouden. Een 
futuristische exegese van de toekomstprofetieën bergt voor Calvijn het grote 
gevaar in zich dat de betrouwbaarheid van Gods openbaring wordt aangetast 
door haar chronologisch toetsbaar te willen maken.968 
 Er is een belangrijke passage waar Calvijn dit gevaar aanwijst, te weten in 
zijn uitleg van Daniël 8:25. Hij wijst erop dat uitleggers, die toch zo goed thuis 
zijn in de Schrift, hier het heldere licht achter de wolken schuil doen gaan. 
Zonder hen met name te noemen doelt hij waarschijnlijk op Melanchthon 
en Oecolampadius, die bij deze tekst in plaats van een voorzegging van de 
historische Antiochus Epiphanes een aankondiging zien van de komst van de 
toekomstige antichrist. Ze willen iets doen waar zelfs kinderen van zien dat 
het niet kan, zegt Calvijn. Met alle macht (violenter) betrekken ze deze tekst 
op de toekomstige antichrist. Maar wat betekent dit anders dan dat de Schrift 
haar gezag verliest? En dat zou rampzalig zijn, omdat de gelovigen zonder de 
zekerheid van Gods Woord niet kunnen volharden. Volgens Calvijn maakt een 
dergelijke concrete, toekomstige duiding waarheid en waarde van de Schrift 
dubieus, omdat deze toekomstprofetieën chronologisch niet zullen blijken 
te kloppen. Als men dan toch een verwijzing naar de (nieuwtestamentische) 
antichrist wil maken, laat men dat dan op zijn hoogst doen bij wijze van 
de analogie der vervulling. Dat wil zegen dat datgene wat de ‘oude kerk’ 
overkomen is, ook op ons betrekking heeft, want dat acht hij zeker het 
geval.969 Maar de Heilige Geest heeft niet een verre toekomstvoorspelling 

968 Van den Berg, ‘Op weg’, 276-278.
969 ‘Sed iam ante vidimus, non posse hoc quadrare. Et mirum est, homines exercitatos in scripturis 

ita nebulas ofundere clarae luci. Nam haec prophetia, ut heri dictum fuit, nihil est clarius, 
vel magia perspicuum, vel etiam familiare. Trahere igitur tam violenter ad antichristum quod 
apparet etiam pueris ipsis dictum fuisse de Antiocho, quorsum spectat, nisi ut tota scriptura 
perdat autoritatem? Alii modestius loquuntur, et consideratius, nempe sic angelum de Antiocho 
disserere, ut tamen depingat in eius persona figuram antichristi. Sed nescio etiam an illa argutia 
satis firma sit. Ego autem reverenter cupio sacra oracula tractari, ut ne pro arbitrio hominum 
quisque varietatem inducat, sed certum aliquid teneatur. Mihi magis placeret, si quis vellet aptare 
ad usum praesentem ecclesiae hoc vaticinium, et per anagogen quae dicta sunt de Antiocho ad 
antichristum traducere. Scimus quidquid contigit veteri ecclesiae, spectare etiam ad nos, nempe 
quia incidimus in plenitudinem temporum. Nec dubium est qum spiritus sanctus voluerit ad 
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willen geven voor latere eeuwen, na de komst van Christus’ rijk, maar enkel 
een voorbeeld tot gelovige navolging. Daarvoor heeft hij dit Woord gegeven 
om het uit te leggen en te verkondigen voor alle eeuwen dat Christus zijn 
geestelijk rijk nog zal doen voortgaan in de wereld.970 
 Als er dan eigenlijk in de wereldgeschiedenis niet echt ‘iets nieuws’ meer 
geschiedt tussen de komst van het rijk waarin de beloften der profeten vervuld 
zijn, en zijn wederkomst, die de gelovigen met vurig verlangen verwachten, 
wat heeft dat dan voor consequenties voor de wijze waarop Christus’ kerk 
in de wereld staat? Is er een absolute tegenstelling of distantie tussen de 
koninkrijken der aarde, die als geseculariseerde grootheden de geschiedenis 
bepalen enerzijds en het geestelijk rijk van Christus anderzijds? En moeten 
de gelovigen in Calvijns tijd zich terugtrekken in het geestelijk dominium 
van kerk en geloof ? En is Daniël ook werkelijk een woord voor de wereld? 
Het antwoord op die laatste vraag is bij Calvijn wel degelijk positief. Ook 
al geeft Daniël geen politiek-chronologische scenario’s voor wat er zich 
zal voltrekken in het spel der machten, hij heeft vanuit de onuitputtelijke 
zeggingskracht van de profetie wel degelijk een woord aan het adres van 
wereldlijke heersers, waaraan ze zich hebben te onderwerpen. In Daniël zien 
we immers dat God ook in het verloop van de wereldrijken zijn wondere 
macht en majesteit tentoonspreidt. Er is geen sprake van dat menselijke 
autonomie de wereldgeschiedenis bepaalt. Evenmin is het fortuna of de 
natuur, die de loop der dingen bepaalt. God is werkzaam, in alle verwarring 
van opgang en ondergang der wereldmachten. Dit was aantoonbaar te zien 
in de geschiedenis van Daniël en dat mogen de gelovigen in Frankrijk in 
de zestiende eeuw, en in alle eeuwen totdat de eeuwige heerlijkheid komt, 

tolerantiam crucis nos instituere hoc exemplo. Sed quemadmodum iam dixi, allegorias quaerere 
nimis frivolum mihi videtur. Contenti ergo simus illa simplicitate, nempe ut transferamus ad nos 
quod veteri populo contigit’ (CO XLI, 121,122).

970 In dit verband is de vraag interessant in hoeverre er sprake is geweest van een profetisch bewustzijn 
bij Calvijn. Max Engammare, ‘Calvin: A Prophet without a Prophecy’, in: ChH 67 (1998) 643-
661, laat zien dat Calvijn voor eigen besef en dat van anderen op drie manieren een ‘profeet’ kan 
worden genoemd: ‘as commentator of Scripture; as advisor or guide of the political powers; and as 
a man convinced that he had received from God a special vocation’ (645). Profetie is voor Calvijn 
niet de gave om de toekomst te voorspellen, maar de opdracht om in het heden te bewaren bij 
het Woord van God. In een eeuw waarin toekomstvoorspellingen van bijvoorbeeld Nostradamus 
veel belangstelling kregen, keerde Calvijn zich met nadruk tegen allerlei dubieuze, historische 
prognoses. In de vierde preek over Genesis, gehouden in dezelfde periode als waarin hij bezig was 
met de uitleg van het boek Daniël, fulmineert Calvijn tegen diegenen die ‘au jourdhuy’ menen 
vanuit de loop der sterren allerlei toekomstige rampen te kunnen aankondigen. Mogelijk is het 
een zinspeling op de figuur van Nostradamus die sinds 1555 actief was aan het koninklijke hof 
van Frankrijk. Hij had zelfs de manier voorspeld waarop koning Henri II om het leven zou komen 
(SC XI/1, 36, n. 25-26).
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tot hun vertroosting waarnemen, ‘als in een spiegel’. Daarom kunnen ze het 
volhouden als de machten om hen heen woeden, en zij zelf niets dan nederlaag 
en zwakheid ervaren. Zo is Daniëls profetie in de uitleg van de reformator van 
Genève op een hoogst actuele, maar voornamelijk pastorale wijze het Woord 
van God voor een tijd van vervolging. Deze profetie vervult zodoende een 
sleutelrol in de theologie van de réfuge. Zonder dat men de uitkomst weet, 
die voor de gelovigen tot het einde toe verborgen kan blijven, mag er wel 
zekerheid zijn van de overwinning. God regeert, dat laat de Heilige Geest in 
Daniël zien, en dat geeft Hij allen die tot het rijk van Christus behoren tot 
hun consolatio te kennen.
 Zo is ook de goddelijke providentia in Calvijns uitleg van Daniël het 
centrale begrip. De dingen mogen in de geschiedenis dan aan willekeur en 
noodlot overgegeven lijken, maar ten diepste wordt alles geleid door Gods 
bijzondere zorg voor zijn kerk. Dit te besefen versterkt de gelovigen tot 
constantia, de volharding in de tolerantia crucis. Het geeft de gelovige ook 
nederigheid en waakzaamheid, die nodig zijn om zich niet van de wijs te laten 
brengen door fantasie of wanhoop. De historische openbaringen staan ten 
dienste aan de wil van de Heilige Geest om het rijk van Christus te bevorderen 
door de gelovigen trouw te laten blijven aan God en zijn Woord. Vandaar 
dat Calvijn er alles aan gelegen is om het rijk van Christus in Frankrijk te 
bevorderen door zoveel mogelijk dienaren van het Woord op te leiden en uit 
te zenden. Dat is wat de snel groeiende kerken in Frankrijk nodig hebben, 
en meer niet. Zeker niet een onverantwoord vooruitgrijpen, met wapenen 
van verzet, van dat wat God alleen geven kan als het Hem behaagt. Christus’ 
rijk zal de eeuwen door blijven bestaan en groeien als de hoop op het Woord 
steeds krachtiger gaat leven. En als machthebbers dat de vrije loop laten, dan 
zullen ze voor hun land en volk tot zegen zijn. 
 Calvijn heeft de profetieën van Daniël uitgelegd tegen de achtergrond 
van een cruciale periode van de Franse politieke en religieuze geschiedenis. 
De jaren 1559 tot en met 1561 geven een kantelend beeld te zien, waarin 
Calvijn zelf met een profetische blik vol zorg, maar ook met verwachting 
naar de oudtestamentische profeet heeft gekeken, om te verstaan hoe het 
rijk van Christus zo goed mogelijk zou kunnen worden bevorderd in het 
koninkrijk van Frankrijk. De vraag of en hoe zijn boodschap verstaan en 
verwerkt is, vraagt om verdere studie. Een feit is wel dat kort nadat Calvijn zijn 
commentaar aan de vervolgde geloofsgenoten in Frankrijk had opgedragen 
de godsdienstoorlogen zijn uitgebroken, die Frankrijk decennialang 
hebben verscheurd. De spanning van gelovige verwachting werd gebroken 
in een ontlading van gewapend verzet. Wat Calvijn gevreesd heeft, werd 
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werkelijkheid. De legitimatie van opstand en verzet met een beroep op Gods 
Woord kreeg op den duur zelfs een plaats binnen de calvinistische traditie, 
zoals ook de apocalyptische uitleg van Daniël in de calvinistische traditie niet 
zou ontbreken.971

 De vraag blijft onbeantwoord of Calvijn zelf dit alles ook werkelijk 
zou hebben kunnen meemaken. Had hij het uiteenvallen van zijn bijbels-
profetische visie persoonlijk misschien nog langer kunnen tegenhouden? 
De ‘bevordering van het rijk van Christus’, die Calvijn zo vurig verlangend 
beoogde met zijn uitleg van Daniël, is door de politieke verwikkelingen in 
Frankrijk ruw achterhaald. Maar de loop van de geschiedenis heeft tegelijk de 
voortdurende relevantie van Calvijns poging de vermaning van een profeet 
als Daniël via een historisch verantwoorde en pastoraal verantwoordelijke 
uitleg in toom te houden alleen maar meer onderstreept.
 In een laatste admonitio en consolatio, aan het eind van zijn opdrachtbrief, 
vat Calvijn ten slotte samen wat voor hem de actualiteit van de profetie van 
Daniël is voor de kerk van zijn dagen: 

‘Nog meer moet het betreurd worden dat zo’n grote menigte uit zichzelf 
verloren gaat, omdat ze zich toch als het ware met toewijding in hun verderf 
storten. Opdat hun furie ons niet te veel zou schokken, roept de tweede 
vermaning van Daniël in onze herinnering dat het heil zeker en gerust 
is voor allen die bevonden zullen worden geschreven te zijn in het boek 
(Dan. 12:1). Hoewel echter de verkiezing verborgen is in de geheime raad 
van God, die de eerste oorzaak is van ons heil, zo is toch de aanneming 
van allen die in Christus’ lichaam door geloof in het evangelie ingeplant 
zijn geenszins twijfelachtig. Weest u daarom tevreden met dit getuigenis 
en gaat vastberaden voort in de loopbaan die u zo gelukkig begonnen 
bent. Als u nog een langere tijd moet strijden (zoals ik u aankondig dat 
er nog gevechten zullen resten die harder zijn dan u mogelijk acht) en als 
de woede van de goddelozen met geweld zal koken zodat ze alle hellen 
zullen opstoken, herinnert u dan dat de loopbaan voor u bepaald is door 
de hemelse leider van de strijd, wiens regels des te vuriger moeten worden 
gehoorzaamd, omdat Hij zijn eigen strijders tot het einde zal voorzien 
van wat ze nodig hebben.’972

971 Katharine R. Firth, The Apocalyptic Tradition, laat dat zien voor de Engelse calvinistische 
traditie.

972 ‘Porro etsi dolendum est, tantam turbam ultro perire: quod tamen in suum exitium quasi devoti 
ruunt, ne nos conturbet vesanus eorum furor, succurrat altera Danielis admonitio, salutem certam 
omnibus repositam esse qui inventi fuerint scripti in libro (Dan. 12, 1). Quamvis autem in arcano 

__________________________________________
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Dei consilio, quae prima est salutis nostrae causa, electio abscondita sit, quando tamen omnium 
qui in Christi corpus fide evangelii inserti sunt minime dubia est adoptio, hoc testimonio contenti 
strenue in cursu feliciter incepto pergite. Quod si diutius adhuc dimicandum erit (ut vobis 
denuncio restare duriores quam putatis pugnas) quocunque impetu ebulliat impiorum rabies, 
atque ut totos inferos concitent, memineritis finitum vobis esse stadium a coelesti agonotheta, 
cuius legibus eo alacrius parendum est quia suis vires ad finem usque suppeditat’ (CO XVIII, 
623,624).

__________________________________________
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Summary 

It seems highly improbable that it was mere coincidence that Calvin chose 
to start his lectures on the prophet Daniel on June 12, 1559, a week after 
the official opening of the Academy of Geneva. 1559 was a crucial year 
in the history of the Reformation in France. The first French synod was 
held in May. In June the French king died totally unexpectedly during a 
tournament held in connection with the royal wedding festivities. As a result 
the political scene in France became highly volatile, since there was no adult 
person to inherit the throne and rivaling parties among the nobility, close 
to the throne, embarked on a struggle for power. The circumstances for the 
Reformed churches, which in this period were rapidly increasing in number, 
continued to be worrisome. All around believers were persecuted. Questions 
regarding the right to resist violent oppression were demanding an answer. 
The first signals of the so-called ‘guerres de religion’ (wars of religion), which 
after 1562 would hold France in its grip for several decades, were already 
visible. In these circumstances Calvin embarked on his lectures on Daniel, 
the prophet who in a special way demonstrates how God’s people may have 
to live in a hostile world.

That Calvin regarded the message of the Old Testament prophet Daniel as 
highly relevant for the situation of the church in France, is clear from the 
fact that he dedicated in 1561 the published version of his lectures to the 
persecuted church in France. Between the moment when he started with his 
lectures in June 1559 and the letter of dedication of August 19, 1561, so 
much happened that Calvin saw only further confirmation of his conviction 
that the message of Daniel was indeed at that very moment extremely timely. 
The exposition of the Bible provided him with the opportunity to insist, 
with even greater authority than in his personal correspondence with the 
French noblemen and other persons with whom he remained in touch, on 
a strategy of a continued endurance of these persecutions without rebelling 
in any illegal manner. In so doing, he hoped to revert a development that 
seemed to move inescapably toward a civil war.

This study focuses on how Calvin, in his exposition of Daniel’s prophecy, 
referred to the announcement and the realization of the kingdom of Christ 
as a historical reality. Calvin wanted to demonstrate how the entire prophecy 
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found its fulfillment in the (salvific-)historical reality of the coming of Christ, 
and the founding of his church through the preaching of the apostles. Calvin 
did not expect a further fulfillment of these prophecies in his own days—and 
apart from the expected end of time—in the time to come. In this he difered 
from his contemporaries and from kindred spirits who saw the prophecy of 
Daniel as an apocalyptic message. But, even though Calvin did not regard 
Daniel’s prophecy as a word about his time, he most certainly saw it as a word 
for his time. The relevance of the divine messages in this Bible book was, as he 
saw it, the admonishment for the church of Christ, even in times of testing 
and persecution, to persevere in the hope of the divine providentia and of the 
eventual victory of the kingdom of Christ.

The first chapter explores the historical context in which the lectures on 
Daniel were held. In April 1559 Henry II of France and Philip II of Spain 
concluded the Peace of Cateau-Cambrésis. This peace treaty was supposed 
to end the rivalry between the Catholic superpowers in Europe, who 
for decades had been enemies of each other. Those who supported the 
Reformation had reason to fear this peace, for the only thing they could 
look forward to was that there would now be ample opportunity to deal 
conclusively with the Reformation in Europe. However, this changed after 
the completely unexpected death of the French king. Lacking a strong 
successor, the French court was now a plaything in the hands of the rival 
parties. The Catholic De Guises as well as the Protestant Bourbons each tried 
to bring the French throne within their sphere of influence. The Conjuration 
d’Amboise in March 1560 was a Huguenot attempt to take the king under 
their wings. This failed miserably and also discredited Geneva, since it was 
rumored that the city of Calvin was behind this action. There is no doubt 
that Geneva knew of this enterprise, or might have been even more deeply 
involved. But Calvin, from the very beginning, was extremely critical. He 
was afraid that such illegal activities of resistance might seriously damage the 
progress of the Reformation in France. In Calvin’s correspondence during 
this 1559-1500 period—the time when he gave his bi-weekly expository 
lectures on Daniel—we repeatedly encounter things that caused him 
intense concern. The lectures on Daniel should therefore be read against the 
background of what expired in France. Even though Calvin showed himself 
extremely reluctant with regard to concrete references to the actual political 
circumstances, we do find passages that only reveal their deeper meaning 
when seen in this historical context. The very fact that Calvin dedicated the 
published version of his praelectiones in 1561 to the persecuted church in 
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France is evidence that he regarded the message of his lectures as having a 
direct impact on the attitude that his fellow believers should have vis-à-vis 
the civil authorities that persecuted them. Calvin saw no other way than to 
persevere in patience “under the cross,” without actually rebelling. Only God 
could in his providence give his church the space and the freedom which 
his people so intensely hoped for. At the eve of the Colloque de Poissy, the 
final attempt in September 1561 to arrive at a religious settlement in France, 
this was the message of Calvin which he felt he had to give to the church of 
France based on Daniel’s prophecy.

The second chapter clarifies the place of the praelectiones in the total exposition 
of Calvin of the Holy Scriptures. Every other week Calvin lectured on the 
Bible, driven by his calling to teach the Holy Scriptures. His lectures were 
recorded by stenographers. They also reported on the manner in which Calvin 
delivered his lectures, and how, with his approval, they were prepared for 
publication. The lectures were given in the auditorium and were attended by 
a mixed audience. Since Latin was the language that was commonly used, the 
students were expected to have a reasonable facility in this language. Besides 
students others came to listen—friends and colleagues of Calvin and others 
who were interested in how the reformer explained the Bible. The Academy 
of Geneva was the institution where ministers were educated, who from 
there would move on to France ‘to further the kingdom of Christ’. Calvin 
saw his Bible lectures as the best method to ensure that his audience would 
‘progress in’ and ‘profit from’ the Schola Dei, the knowledge and the praxis 
of the Word of God. They fitted well with the “democratizing tendency” of 
Bible scholarship that was discernible right across the Reformation.

In Chapter III attention is given to Melanchthon’s commentary on Daniel. 
It deals first of all with the complications around the publication of this 
commentary. Originally it was supposed to be published already in 1529, 
but due to the various political developments in Germany it did not come 
of the press until 1543. After surveying Melanchthon’s methodology of 
Bible exegesis, with due attention for the place and meaning of rhetoric and 
dialectics, as well as for the loci-method, a thematic analysis follows, in which 
it becomes clear what the Lutheran colleague and friend of Calvin regarded 
as Daniel’s message. The reason why Melanchthon is discussed at length stems 
from the fact that Calvin endorses his commentary, even though on important 
points he arrives at a diferent conclusion. Melanchthon’s commentary uses 
another method than Calvin does, and also clearly shows a diferent context 
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of his position and significance. Thus this commentary may serve as a point 
of comparison, in order to even more clearly define the specific aspects of 
Calvin’s exposition. In summary we arrived at the following conclusions:

1. The prophecy of Daniel centers on the kingdom of Christ. This is a spiritual 
kingdom, in which all that the gospel encompasses is reality. Both the first 
and the second coming of Christ are the realization of the salvation that God 
in all eternity has intended for his people. All historical developments and 
confusion will eventually reach their finale in the eternal kingdom at the 
other side of the last judgment, where death has been done away with, the 
realm of the devil has been conquered, and God’s eternal glory will be reality. 
In the here and now the kingdom of Chris has no political dimension, but 
it is present wherever Christ reigns. He is present, here and now, to hear our 
prayers, to help us and to rule over us. He watches over his church. That 
is in essence what marks Christ’s kingdom in this world. Melanchthon 
sees Daniel, both from a theological and christological angle, fully in the 
line of the prophets, Christ and the apostles, as an unmistakable witness 
of the teaching of the Reformation of the justification of the sinner.  Using 
his central hermeneutical key - the message of the letter to the Romans - 
he also discovers in the book of Daniel all the themes that he has found in 
his exegesis of the entire Bible. There is no theological distance whatsoever 
between Daniel and Paul.
 
2. Melanchthon portrays Daniel as a witness against the Jews in his own days 
and in later times. The Jewish people has significance and plays a special role 
until the advent of Christ, when it ceases to function as God’s special people 
because of its rejection of the gospel. Israel plays no further role in history and 
Melanchthon regards the Jews solely as an example of warning for all those 
who are inclined to view Christ’s kingdom primarily as a ‘worldly kingdom’ 
(mundanum regnum).

3. Melanchthon primarily attaches importance to this prophecy because 
the history from the captivity to the end of time is so clearly predicted. 
Melanchthon’s interest and love for history could come to its own in this 
exposition. Up to the last chapter he looks at the prophecy in relationship 
to a concrete historical fulfillment. And even where in his exposition he 
must make the transition to the time of the end, history is not lost sight 
of. Until the end of chapter 12 a dual track of history and prophecy of the 
future remains. It is important to note that Daniel has a message for all ages 
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until the consummation of all things. In his chronology it would seem that 
Melanchthon believes that Chris’s return is still far in the future. According 
to his calculation Christ’s second coming will be around the year 2000. He 
difers from Luther in his opinion that he does not see the second coming 
in the immediate future in his own time. He knows, of course, that the days 
may be ‘shortened’, but Melanchthon does not seem to have such a strong 
‘Naherwartung’ as Luther had.

4. His view of the Antichrist holds a very central place in his exposition 
and application. There is a realm of the Antichrist and that realm has two 
spheres: that of the power of Mohammed and that of the papal authority. 
When dealing with Islam, Melanchthon does not directly focus on one 
particular person who will come to the front at the end of time, but he rather 
thinks of the totality of the Turkish Empire that has already threatened 
God’s church in Europe for centuries. It will never become a ‘fifth monarchy’, 
but it will continue its fight with the kingdom of Christ until the end of 
time. The theology of Islam is judged in the light of the Christian gospel 
proclamation as a rejection of the Sonship of Christ and of his sacrifice for 
the reconciliation of mankind. The second Antichrist is the papacy. Here 
again Melanchthon does not think of one specific bishop of Rome, but of the 
successio of popes, who have introduced idolatry in Christ’s church and have 
thereby become instruments of the Antichrist.  In addition, the Antichrist 
may make use of so-called Epicureans, who form a kind of third party in the 
antichristian conglomerate. They comprise, according to Melanchthon, all 
those who shape religion in terms of their own preferences. The symbol and 
the prediction of the Antichrist are found in the figure of king Antiochus IV 
Epiphanes. Everything Daniel says about him has a historical explanation 
and, as it concerns the Antichrist, a future dimension.

5. Melanchthon’s exposition of Daniel has a strong sense of actuality and 
contextuality. The concrete political and ecclesiastical situation of his days 
forms the unmistakable foundation, in terms of background and scopus, for 
his exposition. In difficult times the church will need the comfort of this 
prophecy. The rulers in Europe must be told that they have the sacred task 
to resist the power of the Antichrist. They can do this by their combined 
attempts to repel the Turks and by resisting the papal usurpation of Christ’s 
church. For that reason it is their sacred calling to assist the progress of the 
Reformation of the church with all the means they have at their disposal. But, 
where it concerns the church, Melanchthon is quite mild in his judgment 
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regarding those Christians who still are part of the Church of Rome, but 
do not let themselves be overwhelmed by the practices of the papacy. 
Melanchthon has no intention to write them of.

6. Time and time again Melanchthon, in his application of the message of 
Daniel, also demonstrates his interest in promoting the study of the bonae 
litterae. The humanist teacher in him does not remain silent in this exposition, 
but displays his great knowledge of the classics and pleads for solid learning, 
also when it regards the study of the Holy Scriptures. One of the efects of 
the work of the Antichrist is the neglect of study and proper learning. One 
should not underestimate the damage the church of Christ experiences as a 
result.

In chapter IV the commentary of Oecolampadius of 1530 is discussed.  We 
know that Calvin used his works during his own exegetical work, and that he 
valued him, together with Melanchthon, as his most important contemporary 
authority. The people in his time regarded Oecolampadius as one of the 
foremost exegetical scholars of the Reformation. Here again we see a distinct 
emphasis on the historical, literal exposition of the Holy Scriptures. As in 
Calvin’s case, the publication of his commentary was the fruit of the lectures 
he held in 1528 which were intended to further the Reformation in Basel. 
An analysis of the content of his exposition leads to the following conclusions 
regarding the characteristics of his views on Daniel:

1.  Oecolampadius proves himself to be a expositor of the Scriptures who 
stands in the tradition of humanism and who knows how to extensively 
use its instrumentarium. He does not shy away from displaying some of his 
learning. Quite regularly he lets it be known that he is qualified, because of his 
competency in languages, in particular Hebrew, to use adequate philological 
arguments. He employs in a positive way the insights he has gained from 
his rabbinical teachers, even though he forcefully rejects the content of their 
exegesis. He quotes most frequently from those exegetes who pleaded the 
strongest for a literal meaning of the text. For this is, in final analysis, also 
what Oecolampadius prefers, since he does not want to give any credit to the 
allegorical method of Bible exegesis. However, in particular when it concerns 
the exegesis of Daniel, who prophesied about the coming of Jesus Christ the 
Messiah, there is also a definite need to oppose the rabbinical scholars who 
do their utmost to undermine the Christian arguments with their literal 
exegesis. We see this where he identifies the concrete historical events of the 
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period in which this prophecy was understood to be fulfilled: the Jews apply 
everything that Oecolampadius connected with the revelation of Christ to 
the history of the Jewish people. Is the acrimony in the polemic with the 
rabbi’s perhaps also related to the literal-historical character of their exegesis, 
which was a greater threat to a biblical humanist than an approach based on 
strange allegories?

2. The message of Daniel is the proclamation of the kingdom of Christ, 
which is spiritual and heavenly in nature. Any concrete earthly realization 
within this history, as was expected by the chiliasts (as well as by the Jews), 
takes away from the testimony of the Scriptures and the glory of Christ, and 
thereby from the message of Daniel. This is Oecolampadius’ firm conviction. 
Hence his radical rejection of chiliasm. The prophecy of Daniel has not been 
given by the Holy Spirit as the basis for an overly concrete expectation of a 
kingdom of salvation within human history. What the Spirit wants is that 
the believers who expect Christ’s return from heaven will learn to distinguish 
carefully what belongs to the realm of the Antichrist and what belongs to 
the kingdom of Christ. For this they will indeed have to keep their eyes 
wide open, to see what happens in the time in which they live. They are 
not to be misled by the enemy, but should learn to expect Christ intensely. 
Therefore Oecolampadius is eager to constantly let the christocentric heart 
of the Scriptures beat in the exposition of this prophecy. He almost makes 
the prophecy of Daniel into a ‘New Testament book’.  There is no diference 
between Daniel’s eschatology and that of Jesus, Paul and John. The spiritual 
nature of the expectation of the coming Christ, who will establish his 
kingdom in glory, is the heart of this prophecy.  For Oecolampadius this 
is the only way to live, in the concrete situation of our earthly existence, in 
the expectation of Christ—between the impatience and lack of faith of the 
chiliasts on the one hand and the just as faith-deficient expectation of the 
Jews, Muslims and also of the Church of Rome on the other hand.

3. The spiritual and devotional character of this commentary is quite evident. 
The concrete historical context of the prophecy and the situation to which it 
is applied, is less dominant than is the case with Melanchthon. The kingdom 
of Christ is already spiritually present in the here and now in the continuing 
efect of Word and Spirit - in the power of the gospel of Christ when we live 
through the Spirit. What the chiliasts and Anabaptist may have had in too 
large a measure - the concrete identifications of the prophetic data provided 
by Daniel - Oecolampadius may not have had sufficiently.  Apart from a few 
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general admonitions to persevere in difficult times, we discover hardly any 
indications that he saw any relevant connections between the message of 
Daniel and the concrete events in the political world and in the church of 
his days.

4.  Oecolampadius presents his commentary as a monument of learning. 
It fits within the tradition of biblical humanism that puts every domain of 
science in subservience to the exposition of the Word of God. This explains 
the frequent philological, historical, psychological and medical excurses. 
All available sources are explored and used, even if they belong to the ‘camp 
of the enemy’. For everything that represents wisdom and truth, whatever 
its source, comes from God! As long as the scopus of the exposition is not 
lost sight of, there is nothing that prevents the use of secular sources. For 
Oecolampadius, this display of learning is no goal in itself and should not 
immediately be viewed as a conscious emphasis on his own impressive 
qualities. There is reason to believe that his admirers were more convinced 
of this than Oecolampadius himself, who seems to speak in all sincerity in 
rather modest terms about himself. His biblical learning is to serve the cause 
and is no goal in itself. All knowledge found in the available literature serves 
the one goal for which it is displayed: promoting the kingdom of Christ.

Then we move to an analysis of Calvin’s Praelectiones. Chapter V explores the 
framework of relationships within which Calvin discusses the regnum Christi. 
The relationship between the rule of Christ and the four world powers of 
Daniel is a topic for discussion. The specific nature of the ‘fifth power’ of the 
Messiah is especially underlined in his reply to the Jewish exegesis. Calvin’s 
critical view of the kingdoms of this world is apparent from his evaluation 
of history and of his own times. He touches on the theme of the Antichrist 
and the relationship with the Church of Rome. His interpretation also 
regards the church as an important subject, and, in that context, also the 
personal devotion of the believer. The believers should not let themselves be 
tempted to commit acts of resistance, but are called upon to rest in the divine 
providence with the tolerantia crucis. The conclusion of this chapter may be 
summarized as follows:

1. Calvin’s exposition is radically anti-apocalyptic. This rule, which is 
narrowly defined and constantly applied, determines the manner in which the 
prophetic predictions of Daniel are explained: everything that is predicted in 
Daniel finds it fulfillment in the period between the captivity and the arrival 
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of the kingdom of Christ. The coming of this kingdom in history must be 
seen in terms of the birth of Christ and of the origin of the church through 
the preaching of the apostles in the first century of the Christian era. There 
is nothing to be discovered in Daniel that one may expect to see fulfilled in 
Calvin’s own times or in a distant future. We find nothing in Daniel that may 
find its fulfillment in the sixteenth century or in whatever future century. So, 
there is no need whatsoever to take the exposition of Calvin as the basis for 
further exploration in order to find a historical confirmation of the Word of 
prophecy in current events. This means that even the Antichrist is not actually 
relevant, as he is for other exegetes. Daniel’s prophecy is not to be regarded as 
a message from God that would wait to find its final fulfillment in the time 
of the end. The principle is applied in such uncompromising manner that at 
times it leads to strange conclusions, as for instance in the way in which he 
sees Dan. 11:36f fulfilled in the history of the Roman Empire.

2. This anti-apocalyptic character of the exposition does, however, not imply 
that the prophecy has no message for the church of the sixteenth century. 
On the contrary: Calvin took this position to safeguard the power and 
significance of the prophecy of Daniel for the believers. For, if people would 
be attracted by all sorts of apocalyptic speculations and fantasies, they would 
run the risk of running away with the message of Daniel in such a way that 
it would seriously damage the church. That might happen if exaggerated 
expectations would lead to a loss of sober vigilance. Or, one might conclude 
that one could bring the fulfillment of Daniel’s prophecy forward through 
unauthorized acts of resistance. The Anabaptists always remained a spectacle 
of horror for Calvin. That is why Calvin wants to point the church of Christ to 
the real value of this Bible book, i.e. that it ofers prophetic comfort through 
analogies (per anagogen), that the church will endure the persecution because 
God protects his church and guides it to his eternal future. Just as the church 
has been safeguarded in the turbulent history of a hostile world between 
the captivity and the coming of Christ, likewise it will be kept safe in the 
period between the first and second Advent. Even when it appears that the 
church might go under, God keeps her—though she may greatly diminish 
in numbers—through his Word and Spirit, in the patient endurance of faith 
and prayer. The prophecy is in particular a ‘book of martyrdom’, from which 
the church of all ages is taught the tolerantia crucis. 

3. For that reason Calvin is very fearful that the authority of the Word might 
be undermined by a speculative interpretation of prophecy. This approach 
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to the exposition robs Scripture of its value and undermines its authority. 
By too quickly linking the message of the prophet with the history of the 
(near) future, one runs the risk of constantly having to adjust the message, 
when things turn out in a way that difers from what was expected. Calvin 
is afraid of such an accommodating approach, since this would divest the 
Word of God, which is the only means to persevere through the ages until the 
last days, from its transcendent power. Finding the fulfillment of the Word 
of God in history is, when done properly, a powerful confirmation of the 
trustworthiness of prophecy. For that reason Calvin repeatedly points out 
how the prophecies of Daniel about the future received an exact fulfillment in 
history, which was recognized even by pagan authors. He is greatly impressed 
by this and wants to impart this to his audience. But what happens, when 
people in his own days project the fulfillment of Daniel’s prophecies on their 
own time and things then turn out in a diferent way than they predicted? 
That is why Calvin so closely sticks to a complete historical fulfillment of 
Daniel in the period that ended with the coming of Christ.

4. Calvin must at all times, while he was focusing in his teaching on Daniel, have 
been conscious of the turbulent situation that not only afected the politics in 
France but also the rule of Christ. Remarkably, he succeeds in not concretely 
pointing to names and facts, even though he apparently is clearly thinking of 
certain situations. We notice this when the data in Daniel lead him to speak 
about kings and their political strategies. But he does not refer to specifics.  
That does not, however, take away the impression that his audience—more 
than the readers in later times—must have understood precisely what he 
hinted at. With some regularity he uses the word hodie—today—when he 
wants to connect the Word with current circumstances. On the one hand, no 
one could have left the lecture hall to depart for his preaching assignment in 
France with concrete suggestions for political action that were based on what 
he heard in these lectures. But, on the other hand, no one who had listened 
to these 66 lectures will have left the auditorium without being equipped to 
be vigilant and sober and to remain unmoved through all the tempests that 
were raging. Calvin was prudent in his exposition, but not vague.

5. In Calvin’s exposition of Daniel we meet a teacher of the church who was 
well equipped with knowledge from various sources. With ease he quotes 
from classical historical works. Repeatedly he refers at length to facts from 
world history, which were known in his days from the available sources and 
which his memory has ready for use. The exposition thus is evidence of his 
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humanist learning, which he enlists in the service of communicating the 
Holy Scriptures.

6. Calvin’s exposition of the Book of Daniel, as recorded in the 66 praelectiones, 
is an example of the kind of Bible exegesis that is closely connected with 
the context and the period in which the teacher and his audience live, in a 
manner that loses nothing of its relevancy in later times. It is the application 
of a prophecy that introduces us to the eternity of Christ’s kingdom without 
forgetting the time in which the message was first given. Daniel’s prophecy in 
its entirety is fulfilled in the past, but for that very reason remains so utterly 
relevant for the present and the future of the kingdom of Christ.

In the concluding remarks in Chapter VI the question is addressed whether 
Calvin in the course of his life became more radical or more moderate 
with regard to the issue whether one is justified to resist a government that 
oppresses the kingdom of Christ. To find an answer the 47 sermons about 
Daniel 5-12, that were preached by Calvin in the year 1552, are compared 
with his praelectiones. A few years after Calvin gave his praelectiones, these 
sermons were published in La Rochelle - but without the approval from 
Geneva. It seems that the sermons were viewed as more concrete and more 
relevant than the lectures, which had already been published by that time. 
There is a significant amount of similarity between the sermons and the 
praelectiones, but it could be argued that the sermons tended to ofer a little 
more support for an attitude of “resistance” than the subsequent lectures. 
Thus, it can only be concluded that, as far as the interpretation of Daniel is 
concerned, Calvin became even a bit more prudent than he already was.

Finally, the letter (already referred to) in which Calvin, on the eve of the 
Colloque de Poissy, dedicated his exposition of Daniel to his persecuted 
fellow believers in France, is discussed. This letter also urges great prudence 
and warns not to pass the borderline towards open rebellion against an 
occupying power. Daniel’s prophecy finds no direct fulfillment in the time of 
the Reformation. Exaggerated apocalyptic expectations are undesirable, and, 
in addition, they are also dangerous, as they can divert the believers from a 
solid and patient trust in God’s Word, that wants to teach them to wait in 
faith for a final consummation of the kingdom of Christ at the end of time.

Calvin difers from Melanchthon in that he does not join him in voicing 
concrete expectations, on the basis of Daniel’s prophecies, of what must 
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still happen in the history of the world. But Daniel’s prophecy led Calvin to 
focus more on the events that occurred in his own days than Oecolampadius 
did. Comparing the expositions of the two reformers the conclusion seems 
warranted that Oecolampadius’ exposition tended to be of a christological, 
New Testament nature, while Calvin did more justice to what was historically 
and prophetically unique for the Old Testament.
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