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Calvinus Oecumenicus  
 

door Margriet Gosker 
 
 

 

Dr. Margriet Gosker hield onderstaande toespraak op 3 maart 2009  

aan de Radboud Universiteit te Nijmegen 

 tijdens de eerste van een viertal debatavonden over Calvijn:  

De katholieke Calvijn. 

Hier met toegevoegd notenapparaat 
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  Calvinus Oecumenicus 
 

We hebben het vandaag over Johannes Calvijn als man van de kerk en als 
zodanig durf ik wel te zeggen, dat hij niet onderdoet voor menige paus.

1
 Calvijn 

was geen scheurmaker, maar een voluit katholiek en oecumenisch theoloog.
2
 En 

hij was vooral dé grote voorman van de oecumene in de 16e eeuw. Hij wilde vóór 
alles de eenheid van de kerk dienen. Daarom is het geen wonder, dat er heel wat 
publicaties zijn  verschenen onder de veelzeggende titel: Calvinus Oecumenicus.

3
  

 
 

Voor alle duidelijkheid: met oecumene bedoel ik, dat kerken die flink van elkaar 
verschillen toch het contact met elkaar zoeken en uitdrukkelijk naar eenheid 
streven.

4
 Onder oecumene versta ik dus beslist geen soft sausje in de trant van: 

iedereen even lief en alle katjes grijs! Daar is Calvijn ook de man niet naar. Hij 
streefde altijd naar eenheid van de kerken, maar niet tot elke prijs.

5
 Hij hoopte 

aanvankelijk nog steeds op een echte reformatie van de eigen katholieke kerk van 
zijn dagen. En waarom is de kerk van Christus volgens Calvijn katholiek? “Omdat 
men geen twee of drie kerken kan vinden, zonder dat Christus wordt verscheurd, 
en dat kan niet ”.

6
   

 
Calvijn is vaak neergezet als kerkbreker en scheurmaker. Dat was hij niet en dat 
wilde hij ook niet zijn.

7
 Die beschuldiging heeft hij ferm van de hand gewezen.

8
 In 

zijn ogen was Rome zelf sektarisch - door zich af te wenden van Gods Woord en 
Christus te loochenen als enige Middelaar en het enige Hoofd van de ware Kerk. 
Calvijn spreekt in boek IV van zijn Institutie over de ware kerk, waarmee de 
eenheid onderhouden moet worden, want: “zij is de moeder van alle vromen”.  

 
Waar de verkondiging van Gods Woord met eerbied wordt gehoord en de 
sacramenten niet verwaarloosd worden, daar ziet men de kerk. Niemand mag haar 
gezag verachten. Niemand mag de eenheid met haar verbreken en van haar 
afvallen. Want zij is de pijler en het fundament van de waarheid en het Huis Gods. 
Wie afvalt van de Kerk verloochent volgens Calvijn niet alleen God, maar ook 
Christus.

9
  

 
We mogen Johannes Calvijn gerust de grote oecumenicus van de Hervorming 
noemen. Hij had gigantisch veel relaties en voerde een enorme correspondentie 
met de kerkelijke en politieke leiders van zijn tijd in heel Europa. Hij stond in 
verbinding met het wereldlijk gezag,

10
 maar ook met talloze stromingen: 

lutheranen, zwinglianen en anglicanen, met Wittenberg en Zürich, maar ook met 
Rome en Canterbury. Het ging hem bovenal om Gods eer, om de waarheid van het 
evangelie en om de eenheid van de kerk.  

 
Het bekendst is zijn brief aan kardinaal Sadoletus, waarin hij de reformatorische 
beginselen uiteenzette.

11
En niet te vergeten zijn beroemde brief aan Thomas 

Cranmer, aartsbisschop van Canterbury, die een oecumenisch concilie wilde 
samenroepen van alle niet-roomse kerken. Calvijn vond dat zo belangrijk, dat hij 
wel tien zeeën zou willen oversteken om dat te realiseren.

12
   

 
De eenheid van de kerk fundeerde Calvijn dus in Christus als het enige Hoofd van 
de kerk.

13
 Van daaruit werkte hij volhardend aan de zichtbare eenheid van alle 

reformatorische kerken, die instemden met deze grondslag. Daarbij was de 
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift essentieel. Aan de eenheid die Calvijn 
nastreefde lag de goddelijke drie-eenheid ten grondslag en Christus als onze enige 
Zaligmaker door genade alleen.  

 
 
 
Misschien had u dat niet gedacht, maar het bisschopsambt was voor Calvijn 
helemaal geen breekpunt voor de eenheid.

14
 Wel zette hij zich af tegen Rome. Met 

name tegen de manier waarop het pauselijk ambt en het bisschoppelijk ambt in zijn 
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dagen functioneerden. Ook zette hij zich af tegen de gedachte, dat het 
bisschopsambt gefundeerd zou zijn in de apostolische successie.

15
 En verder had 

hij weinig op met protestantse vrijdenkers, die de eenheid van de kerk niet zo 
belangrijk vonden.

16
   

 
Het is mooi dat we hier vandaag in Nijmegen zijn, Noviomagus Batavorum, Een 
oude stad met een rijk rooms verleden. Zoals u weet werd Johannes Calvijn 500 
jaar gelden geboren in Noyon:  Noviomagus Veromandorum. In Nijmegen waren 
ze er eeuwenlang trots op dat Karel de Grote in hun stad (in 768 - lang voor de 
Reformatie) werd gekroond. Maar tenslotte bleek, dat Karel de Grote niet in 
Nijmegen was gekroond , maar in Noyon, de geboorteplaats van Calvijn. Twee 
steden met dezelfde  naam: Nijmegen en Noyon en vandaag zijn die twee steden 
met elkaar verbonden door de naam van die bijzondere katholiek: Johannes 
Calvijn.  

 
Hij is vaak als heel streng beschouwd, maar door zijn hele oeuvre loopt een lijn van 
mildheid, die al begon bij de uitgave van zijn eerste boek, dat  over de mildheid 
ging, maar die ook duidelijk werd uit zijn hele correspondentie. Zo scheef hij bijv. 
aan Menso Poppius in Maastricht: Nooit mag de strengheid het van onze 
menselijkheid winnen. In Geneve – de plaatsnaam die wel het allermeest met 
Calvijn verbonden is - heeft de WARC een kalender uitgegeven met milddadige 
uitspraken van Calvijn. 
 
Ik wil besluiten met een paar van die milddadige uitspraken : 

 
Calvijn over geld: We zijn eraan gewend ons geld goed op te bergen en veilig te 
stellen. Wat we zouden moeten doen  is veeleer de armen helpen, die steeds 
gevaar lopen hun geld kwijt te raken .  

 
Calvijn over de regering: Een regering is pas goed en rechtvaardig, als ze zorgt 
voor het recht van de armen en verdrukten. 

 
En de laatste: Calvijn over genieten: Nergens is het verboden te lachen, lekker te 
eten, nieuwe spullen te kopen, van muziek te genieten of een wijntje te drinken. 
 
 

       

 
 
 

Foto Margriet Gosker 
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 We mogen volgens Calvijn niet om een of ander klein verschil lichtvaardig de kerk verlaten Institutie 
IV,1,12. Katharen, Donatisten en Wederdopers schijnen soms te denken, dat zij verder gevorderd zijn dan 
anderen. Als ze zien dat het evangelie geen vrucht draagt, bij wie de verkondiging gehoord hebben, dan 
oordelen zij meteen dat daar geen kerk is. Institutie IV,1,13. 

 

 

Antwoord aan Bodar door Margriet Gosker 

Geplaatst: 06 maart 2009 08:30, laatste wijziging: 06 maart 2009 08:42 

door Margriet Gosker in Nederlands dagblad 

Karel Houben  

 

Calvijn heeft de splijting van de kerk bevorderd, stelde Antoine Bodar deze 

week op een debatavond in Nijmegen over 'de katholieke Calvijn'. Dr. Margriet 

Gosker dient hem van repliek. Zij is predikant in het 'roomse' Venlo. 

Goede broeder Antoine Bodar, ik woon in Limburg, waar in 2007 uitvoerig de 

heiligverklaring van Karel Houben uit Munstergeleen werd gevierd. ,,Het is een 

signaal uit de hemel om dezelfde weg te gaan die deze heilige mens ons is 

voorgegaan'', zei onze Limburgse bisschop Franz Wiertz bij die gelegenheid. Nu 

dacht ik juist dat de oecumenische toenadering ons als protestanten had geleerd, 

dat het nog niet zo kwaad is eens wat extra aandacht te schenken aan een 

inspirerende gelovige, en nu gaat u ons vertellen dat een jaartje Calvijnviering 

niet zou mogen? 

Ik geef het toe: Calvijn zelf zou u ogenblikkelijk gelijk geven. Hij sprak bijna 

nooit over zichzelf. Maar ik ben een gelijkhebberige protestant en ik geef grif toe 

dat ik graag gelijk krijg als ik het ook heb. En als het gaat over Johannes Calvijn 

als man van de kerk dan durf ik wel te zeggen dat hij niet onderdoet voor menige 

paus. Calvijn was beslist geen scheurmaker, maar een voluit katholiek en 

oecumenisch theoloog, die vóór alles de eenheid van de kerk wilde dienen. Er 

http://www.nd.nl/images/library/pictures/2d/64/af/6e/3_bb61968f65fa1d3b82e028b80c0e3f235a6fb99e
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zijn inmiddels heel wat publicaties verschenen onder de veelzeggende titel 

'Calvinus Oecumenicus'. Met oecumene bedoel ik geen soft sausje in de trant 

van: iedereen even lief en alle katjes grijs! En ook niet tot elke prijs. Daar is 

Calvijn de man niet naar. Maar hij streefde wel met al zijn kracht naar de 

eenheid van de kerken. Aanvankelijk hoopte hij echt op een reformatie van de 

eigen katholieke kerk van zijn dagen. 

En waarom is de kerk van Christus volgens Calvijn katholiek? ,,Omdat men 

geen twee of drie kerken kan vinden, zonder dat Christus wordt verscheurd, en 

dat kan niet.'' 

U zegt dat Calvijn de splijting heeft bevorderd. Maar dat is op zijn minst een 

eenzijdige uitspraak. Calvijn zelf heeft die beschuldiging altijd ferm van de hand 

gewezen. In zijn ogen was Rome zelf sektarisch - door zich af te wenden van 

Gods Woord en Christus te loochenen als enige Middelaar en het enige Hoofd 

van de ware Kerk. Zou u niet op zijn minst moeten toegeven dat Rome door haar 

reactie op de reformatoren (Trente) ook een zware schuld op zich geladen heeft? 

Calvijn spreekt in zijn Institutie over de ware kerk, waarmee de eenheid 

onderhouden moet worden, want: ,,zij is de moeder van alle vromen''. Waar de 

verkondiging van Gods Woord met eerbied wordt gehoord en de sacramenten 

niet verwaarloosd worden, daar ziet men de kerk. Niemand mag haar gezag 

verachten. Niemand mag de eenheid met haar verbreken en van haar afvallen. 

Want zij is de pijler en het fundament van de waarheid en het Huis Gods. Wie 

afvalt van de Kerk verloochent volgens Calvijn niet alleen God, maar ook 

Christus. Zijn dat woorden van een kerkbreker? 

Hoofd van de kerk  
De eenheid van de kerk fundeerde Calvijn in Christus als het enige Hoofd van de 

kerk. Van daaruit werkte hij volhardend aan de zichtbare eenheid van alle 

reformatorische kerken die met deze grondslag instemden. Daarbij was de 

gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift essentieel. Aan de eenheid die Calvijn 

nastreefde, lag de goddelijke drie-eenheid ten grondslag en Christus als onze 

enige Zaligmaker door genade alleen. Was het pauselijk ambt inderdaad hét 

breekpunt, zoals u beweert? Nee. Ook het bisschopsambt was voor Calvijn zeker 

geen breekpunt voor de eenheid. Waar hij zich tegen afzette, was de manier 

waarop het pausdom en het bisschoppelijk ambt in zijn dagen functioneerden. 

Ook zette hij zich af tegen de gedachte dat het bisschopsambt gefundeerd zou 

zijn in de apostolische successie. En verder had hij weinig op met protestantse 

vrijdenkers, die de eenheid van de kerk lieten schieten. Het meest aangrijpende 

deel van uw betoog was voor mij uw warme pleidooi voor de eenheid van de 

kerk als de opdracht van onze Heer. Als u ons verwijt dat wij als protestanten die 

eenheid hebben verzaakt en verloren, dan geef ik u dat toe en dan sta ik met 

beschaamde kaken. Maar ik voeg er wel aan toe dat dit een schuld en een last is 

van heel de kerk van Christus en dat dit verwijt niet eenzijdig aan ons als 

protestanten gericht kan worden en ook zeker niet aan het adres van de voluit 

katholieke en op eenheid bedachte Johannes Calvijn. 

Voor meer informatie: www.nd.nl/calvijn 

http://www.nd.nl/calvijn
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‘Claim niet dat u dé Katholieke Kerk bent’ 
 

Ned. Dagblad, geplaatst: 03 maart 2009 22:45,  

Laatste wijziging: 04 maart 2009 07:30 door onze redacteur Wim Houtman 

 

,,Het gaat om samen zoeken naar de ene kerk’’, zei de rooms-katholieke priester 

Antoine Bodar gisteravond in Nijmegen tijdens het eerste van vier Calvijndebat- 

avonden. Later deze maand, op 17,23 en 31 maart, volgen nog Calvijnbijeenkomsten  

in Rotterdam, Groningen en Enschede.  

 

NIJMEGEN – Hoe katholiek was Calvijn? Hoe katholiek zijn de verdeelde 

protestanten? Vragen genoeg op een debatavond in Nijmegen gisteren. 

,,Geeft niet hoor, ik ben gewend in de verdediging te moeten’’, zei de rooms-katholieke 

priester Antoine Bodar gisteravond. Het debat over ‘de katholieke Calvijn’ in Nijmegen 

begon een beetje als drie-tegen-een, toen Bodar gezegd had dat hij niet begreep dat 

protestanten zo vaak bij verschil van mening maar weer een eigen kerk of kerkje 

beginnen. Op een uitdagende, licht plagerige toon was zijn oproep: protestanten, kom 

op, wees niet langer zo ,,balsturig’’ en ,,gelijkhebberig’’ en keer terug in de 

Moederkerk. Daar hadden drie protestantse sprekers – de hoogleraren A. Baars 

(christelijk-gereformeerd) en E. Meijering (remonstrants) en predikante M. Gosker 

(protestants) – weinig oren naar.  

 

,,U mag niet claimen dat u dé Katholieke Kerk bent’’, zei Gosker. ,,Dat zijn wij net zo 

goed. Door de breuk zijn we in denominaties terechtgekomen.’’ Meijering vond het 

zelfs prima dat er veel kerken bestaan. ,,Als ze maar een goede verstandhouding 

hebben. Dan kan iedereen naar de kerk gaan waar hij of zij zich thuisvoelt.’’ Maar 

debatleider Herman Selderhuis nam de handschoen van Bodar op. ,,Als Calvijn zo’n 

katholiek theoloog was’’, vroeg hij aan de protestantse sprekers, ,,waarom zit u dan niet 

samen in één kerk?’’ Waarop Gosker erkende dat de grote verdeeldheid onder 

protestanten ,,een zonde voor God en voor Christus is’’ Calvijn spande zich voor 

eenheid in, zei Baars, en dat is voor Nederlandse calvinisten vandaag een ,,onthullende 

spiegel’’.  

 

Gisteravond vond het eerste van vier debatten plaats in het kader van het Calvijnjaar, 

georganiseerd door het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad en het 

Instituut voor Reformatieonderzoek. Baars en Gosker noemden Calvijn een ,,voluit 

katholiek’’ theoloog, in zijn opkomen voor de ,,universele waarheid’’ waarop de 

,,universele kerk’’ is gefundeerd. ,,Calvijn was geen scheurmaker’’, zei Gosker. ,,Hij 

vond omgekeerd de Rooms- Katholieke Kerk sektarisch, omdat die zich afkeerde van 

Gods Woord en Christus loochende als enige Middelaar.’’ Volgens Baars gelden de 

verschillen die Calvijn met de Rooms-Katholieke Kerk aanwees – Schrift & traditie, 

rechtvaarding, kerkleer en sacramenten – vandaag nog steeds. Bodar liet merken dat 

volgens hem Luther en Calvijn vandaag niet meer uit de Rooms-Katholieke Kerk 

zouden stappen, zoals die er nu uitziet. Baars: ,,Ik geloof daar niets van.’’ Meijering 

betreurde dat de Calvijnherdenking gisteravond uitliep op een bespreking van de 

traditionele verschillen katholiek-protestant. ,,Vandaag gaat het toch om heel andere 

vragen. Is christen-zijn een kwestie van moraal, of leven voor het aangezicht van een 

genadig God?’’ Bodar nuanceerde zijn ‘terugkeeroproep’ later. ,,Het gaat om samen 

zoeken naar de ene kerk.’’ Hij kreeg wijn van Selderhuis, die van een rooms-katholieke 

   theoloog ooit gehoord had: ,,Na twee flessen wijn merk je nauwelijks nog verschillen”. 
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