
 

Lieve vrienden! 

 

Ik groet Jullie allemaal , en hoe Jullie al in de loop der jaren gewend hebben, ik zal dit 

jaar ook wat Jullie meegeven. Dit jaar was Calvijnjaar. Aan het begin van dit jaar heb ik 

gedacht , dat het betaamd mij ook een bijdrag te leveren, en zo heb ik twee lezingen 

samengesteld. Allebei waren maar voor een kleine groep mensen bedoeld. De eerste 

schreef ik voor onze vriendenkring, die bestaat uit predikanten en hun vrouwen, de thema 

was :Calvijn als prediker. De twede was bedoeld voor onze kerkenraad en de thema was 

:de calvinistische mens. Maar net als in het leven van Calvijn, het is anders geworden. De 

gerucht van de lezingen kwam landelijk uit, en de eerste lezing heb ik vóór meer dan 2oo 

predikanten op de jaarconferentie van onze bisdom gehouden, met de titel deze keer:de 

prediking van Calvijn en onze prediking. De twede lezing mocht ik in 17 gemeenten 

houden vóór meer dan 1800 mensen, op hervormingsdag was de grootste gehoorschap, 

1100 mensen in de grootste  kerk van Zevenburgen in Tg Secuiesc Bij Brasov. Tot nu toe 

heb ik maar in Nederland vóór zo vele mensen gesproken in Putten namelijk. Deze twede 

lezing wil ik nu Jullie samenvatten. Ik heb geprobeerd de eigenschappen van de 

calvinistische mens samen te vatten om zo een spiegel aan ons vóór te houden en ernaar 

te richten. Die zijn de volgende 

1. Puriteinse eenvoud. Dit komt tevoorschijn op alle gebieden van het leven : in de 

eredienst, in de voeding, in de kleding, in het spreken. Dit is niet een primitieve 

eenvoud, maar een eenvoud van waardigheid. De calvinistische mens wijst alle 

overbodige luxe, gelduitgave,vermaak af. 

2.  Bewustzijn van roeping en zending. De calvinistische mens weet dat hij alleen 

maar een schepsel is, in zich is niks, maar dat hij een reusachtige waarde heeft, 

omdat God hem beroepen en gezonden heeft. Hij weet, dat hij hoort tot Gods 

verbond, hij is een medewerker Gods, hij is deelachtig aan Gods scheppende en 

verlossende werk. De calvinistische mens denkt niet te hoog van zichzelfe, hij 

komt nooit in middenpunkt te staan, maar de tegenoverstelde is de waarheid, God 

komt in het midden te staan. Daarom in zijn leven heeft de hoogmoed geen plaats. 

Hij weet, dat hij in zich klein en onwaardig is, maar hij weet, dat ondanks dit, God 

heeft hem voor Christus aangenomen, tot een verbondsgenoot gemaakt, en tot 

medewerker gezet. 

3.  hij is vakmens op één enkel gebied. De ideaal van het middeneeuwen, van het 

humanisme was, dat de mens moet in alles deskundig zijn(polihistor). De 

overtuiging van Calvijn was, dat elk mens maar één beroep moet hebben, maar dit 

moet hij op een hoge niveau uitwerken.De calvinisme heeft ermee een grote 

bijdrag geleverd aan het onstaan van de burgerlijke kapitalisme. 

4. Vreemdelingschap. Een eigenschap van de calvinistische mens is ook, dat hij 

kann zich niet volmaakt aan zijn omgeving toepassen, hij is altijd in een 

minderheidsituatie, hij voelt dat hij in doorgang is. Hij is vreemdeling en pelgrim 

op deze aarde. Maar hij door een heilig verlangen bezield, dat hij deze wereld 

verandert. 

5. Hij is niet bang van de dood. De mens van het middeneeuw was erg bezig door de 

gedachte van de dood. Hij stook veel energie in de vraag: wat zal met hem na het 

leven gebeuren? Hij was verschrikkelijk bang van de dood, omdat zijn 



toekomstige lot was afhankelijk van zijn prestatie, hoeveel goede werken kon hij 

verrichten. Hij was altijd bang, dat hij de door de kerk zo hoog gezette niveau 

nooit kann bereiken, dus hij kon niet genoeg goede werken verrichten en daarom 

hij kann nooit zalig worden. Hij zal in de eeuwige verdoemenis komen. De 

calvinistische mens weet, dat de zaligheid is niet zijn eigen prestatie, maar een 

genadegave van God, zo wordt hij kwijt van de doodangst, en in de volle 

zekerheid van zaligheid met alle kracht kann hij zich inzetten in het omwandelen 

van deze aarde. Voor hem deze aarde is niet alleen een jammerdaal, maar een 

tijdelijke deel van de toekomende , hemelse wereld. De calvinistische mens draagt 

verantwoordelijkheid voor deze aarde, hij doet alles om deze aarde in een betere 

toestand verder te geven aan een volgende genaratie, dan hoe hij het vond. Hij 

heeft een zekere doel, opgave in dit leven, daarom hij kijkt met een heilig 

optimisme in de toekomst, hij gelooft in verbetering en ontwikkeling. Zijn doel is 

niet een persoonlijk geluk, maar hij doet alles om deze wereld steeds volmaakter 

te maken. Zijn doel is niet het vermaak, het najagen van genot, maar hij is bereid 

ook met grote offers deze aarde steeds naar voren te brengen. 

6. Hij strijd tegen verslavingen Hij weet dat de verslavingen duwen de mens in 

beestachtigheid. Calvijn was niet tegen matig alkoholgebruik, maar hij zegt, een 

beschonken mens verliest de beeld van God en hij wordt aan een zwijn gelijk. 

7. de liefde voor arbeid en arbeid-discipline. Het mens van het middeneeuwen was 

arbeid en levensmoe. De tipische mensen van die tijd waren de vagebondners, de 

arbeidsvermeiders, de gevluchte soldaten en werkers, de beschonkene monniken 

en de bedelaars. De overtuiging van Calvijn was, dat de arbeid, het werken maakt 

de mens beter, hij wordt een meer menselijke mens. In Haarlem In Nederland is 

gebeurd, dat uit de raam van de kerk waren de beelden van de heiligen verwijdert 

en in hun plaats waren werkende burgers gezet, deze waren de „calvinistische 

heiligen”. De calvinistische mens gelooft, dat God heeft voor elk mens een talent 

gegeven en voor iedereen een werkplaats toebereid. In de beroepen hebben ze 

geen verschiel gemaakt. Ze geloofden dat alle arbeid, mocht dan prediking of 

straatveging zijn tot Gods eer gebeuren kann. Elke arbeid is roeping en zending. 

Ze geloofden dat de mensen, net als de engelen zijn naar hun werk beloond en 

gewaardeerd. Als iemand wil God bevallen, dan die moet werken, ook de koning 

is geen uitzondering daaruit. Als het werk vruchten geeft, daarin de calvinistische 

mens ziet Gods zegen. 

8. Zorgen voor armen. Ze probeerden planmatig te zorgen van de armen. Ze wisten, 

dat het probleem van de armoe kann niet met één slag opgelost zijn, maar ze 

probeerden iets tegen de armoede te doen. Calvijn heeft met harde woorden de 

rijken berispt, die de armen geen eerlijke loon geven, ze hebben de rijken 

opgeroepen om hun overschot niet voor vermaak en overbodige dingen, maar 

voor het zorgen van de armen te geven. 

9. Het leven vóór Gods aangezicht en tot Gods eer. De calvinistische mens gelooft in 

Gods suveraniteit en in de predestinatie. Daarom hij weet, dat hij heeft altijd met 

God te maken, en dat Hij moet vóór God en tot Gods eer leven. Daarom naast de 

calvinistische mens moet je geen policist zetten en ook geen webcamera, want hij 

werkt met geweten ook zonder deze. De beroemde uitspraak van Calvijn was : het 

is beter dat deze wereld miljoennen keer verdwijne, dan dat de eer van Gods op 



zijn minste een schade lijdt. De calcinistische mens gelooft, dat deze hele wereld 

moet tot een toneel van Gods eer zijn. (theatrum Gloriae Dei) 

10. strijd tegen afgoderij. De calvinisme is naast het betonen van Gods eer door een 

onverbitterde strijd tegen alle vormen van afgoderij gekenmerkt. Hij heeft op zijn 

velst geprotesteerd tegen alle poging  als God wilde men onder menselijke 

controle zetten. We kunnen en mogen God niet naar onze beeld en gelijkenis 

vormen, want het omgekeerde is juist. De calvinistische mens wil van niemand en 

van niks afhankelijk zijn behalve God. Niets is meer verder van hem, dan het 

verheerlijken van mensen en van menselijke prestaties. Daarom de echte 

calvinisten hebben alle vormen van kerkelijke hierarchie ook afgeworpen. 

11. Hij gelooft, dat God is de Heer van de geschiedenis. Deze wereld is door God 

geschapen, en wordt onderhouden door Gods voorzienigheid. God verwerkelijkt 

zijn plannen in de gescheidenis. Hij beroept mensen en volken, dat ze middelen 

mogen zijn in het vormen van deze wereld, in de uitvoering van zijn plannen. 

Daarom de calvinisme van alle tijden heeft een reusachtige verantwoording 

gedragen voor deze wereld, voor de cultuur, voor het verbetering van deze 

wereld. Calvijn in Geneve streed niet alleen om de redding van de zielen, maar 

dat de hele stad mocht naar Gods wil gereformeerd worden. Hij wilde laten zien, 

dat een menselijke gemeenschap als voorbeeld-type van Gods koningrijk is geen 

onmogelijkheid. 

12. wandelen in heilig leven. Calvijn heeft steeds en weer benadrukt, dat de 

christenen hun waar geloof moeten met een heilig leven bewijzen. Daarom heeft 

hij de Tien Geboden zo belangrijk gevonden, en dat door de mensen behouden 

worden. Het heilig leven is niet anders, dan een leven met overeenstemming met 

Gods wil. De calvinistische mens is geroepen en uitverkoren tot gehoorzaamheid 

en heilig leven. Een mooie leer van Calvijn, dat de mens kann steeds groeien in de 

heiliging. De plaats van de heiliging is de gemeente zonder gemeenschap kun je 

niet groeien in de heiliging. 

13. in een verstandig leven God dienen. Calvijn heeft een hoge waardering voor de 

menselijke verstand. Calvijn deed nooit appel op de gevoelens maar des te meer 

op het verstand Hij zei dat de verstand is ene van de beste en mooiste gaven van 

God. Daarom hij benadrukte erg de noodzaak van het leren, en van de scholen. 

Waar de reformatie overwon en een gemeente gesticht werd, daar werd ook een 

school gesticht.Het leren, het steeds naar voren komen in kennis is ene van de 

meest belangrijke eigenscahppen van de calvinistische mens. In de calvinistische 

prediking vinden we tegelijkertijd:de beoefening van de verstand, de geestelijke 

tucht en het advizeren in de verschillende levensvragen. 

14. de hoge waardering van de prediking. De calvinistische mens hecht een 

reusachtige rol aan de prediking. Calvijn was een man van de prediking en hij 

heeft de zuivere prediking van Gods Woord tot een kenmerk van de ware kerk 

gamaakt. Hij heeft ongeveer 4000 keer gepreekt, uit Gods voorzienigheid zijn 

2500 preken voor ons bewaard gebleven. (Voor de andere lezing kon ik ook 20 

preken doorlezen en bestuderen. Hopenlijk heb ik ook wat geleerd daaruit) De 

reformatoren durfden uit te spreken, dat ook de gepredikte woord is Gods woord. 

De calvinisten hebben de prediking altijd hoog gewaardeerd, in het bijzonder als 

ze zagen, dat God die ook zegent. De calvinistische mens kann zijn leven zonder 



kerk en prediking niet voorstellen. Als iemand tegen Calvijn zei, dat hij kann ook 

thuis het woord van God lezen en bidden, dan antwoordde Calvijn: we moeten 

God niet verzoeken, en we moeten niet proberen zonder vleugels te vliegen. De 

kerkvermeiders noemde Calvijn „Duifelse arroganten” Die niet naar d e kerk gaat, 

die bedroeft niet alleen, maar blust de Geest van God. Dit doen de discipelen van 

de duivel Die de samnekomst van de gemeente veracht die zal in verachtelijke 

ketterijen en dwalingen komen. Die niet naar de kerk komt, die verwerpt God en 

zijn Zoon, die is een dodelijke vijand van Gods volk, die snijdt zich af van het 

lichaam van Christus. Zonder kerk en prediking de mensen zullen  wilde beesten 

zijn, die dwalen op heuvels en bergen. Als het Woord van God gepredigt wordt, 

dan drupplelt de bloed van Cristus over ons. Het is zo leuk, als Calvijn zegt, we 

zijn gelukkiger dan de zalige doden, want ze kunnen geen prediking meer horen 

en wij wel. (Over deze punt kon ik nog minstens 10 bladzijden schrijven, maar 

dan moest ik mijn andere lezing ook vertalen, en nu heb ik geen tijd voor, als 

iemand van Jullie erin geinterreseerd is, dan zal ik het met plezier doen) 

15. leven in tucht. Calvijn oefende een harde tucht niet alleen in zijn eigen leven, 

maar dit heeft ook tot een kenmerk van de ware kerk gezet. De tucht van een 

calvinistische mens onthoudt de volgenden ongeveer: het indeling van het geld, 

het verstandig omgaan met de goederen, matigheid, zuinigheid, morele reinheid. 

We moeten leren zegt Calvijn van de tijdelijke genietingen afstaan om later 

hemelse goederen te bereiken. Maar de calvinistische mens voelt de tucht nooit 

als een last, maar veel meer een lust, wetend dat ermee kann hij ook een bijdrag 

leveren aan Gods eer en aan de vooruitgaan van Gods koningrijk. 

16. regelmatig,voortdurend gebedsleven. De verlossing is uitsluitend Gods werk, 

maar dit in ons leven verwerkelijk te worden, dit moeten we steeds van God 

vragen. We moeten altijd tot God roepen om hulp. We moeten steeds God bidden, 

dat Hij mocht in ons verwerkelijken, waartoe we helemaal niet in staat zijn. Het is 

bijna iedereen het verhaal bekend, dat als de achterblevene verwandten van 

Calvijn het huis opgeruimd hebben naar zijn dood, om iets te verkopen en daaruit 

een beetje geld te maken, waren erg blij, als ze vóór zijn bed een mooie beerhuid 

ontdekt hadden, maar tot hun grote teleurstelling op de huid waren twee grote 

gaatjes, de knieen van Calvijn hebben dit gedaan. 

17. de calvinistische mens is een mens met de Bijbel. Ook al de hugenoten in de tijd 

van de vervolgingen niet tot een eredienst mochten gaan, maar ze hebben dan 

thuis de Bijbel gelezen. (dit is wat anders dan de thuislezers van ds Pauwe mijn 

opmerking) De Bijbel als Richtsnaar van het leven is hun erg dierbaar geworden. 

De Bijbel lezende mens is een simbool van het calvinisme geworden. Vele wisten 

niet lezen, maar die hebben een hele boel texten uit hoofd geleerd. Zo hadden 

soms analfabete mensen en bewonderingswaardige bijbelkennis. 

18. beminnars van de psalmen. De liefde voor psalmen en het zingen van psalmen 

was en niet uitvalbre bestanddeel van hun vroomheid. Daarin speelden de 

vrouwen een grote rol. Ze hebben de psalmen niet alleen in de kerk, maar ook op 

de veld in de bedrijf of ook op de brandstapel gezongen. 

19. het gezinseredinst-huismeditatie.(ik weet niet precies hoe dit in het Nederlands 

vertaald moet worden) Dit bestond uit beibellezen, zingen van een psalm en een 

gebed. Zo elke calvinistische gezin is een kleine gemeente ook. 



20. strijd tegen het vloeken. Calcijn nam alle geboden heel ernstig, maar de derde 

misschien het meest. Hij voerde een sterke strijd tegen het misbruik van Gods 

heilige naam. Het vloeken was ene van de zwarste zonden, de vloekers kwamen 

vóór de kerkenraad en waren soms van het avondmaal ook verwijderd. 

Als we dit allemaal lezen, kunnen we de vraag stellen:wie kann aan deze allemaal 

voldoen, wie kon van zich beweren dat hij alle eigenschappen heeft. Zeker er zijn niet 

vele zulkan na Calvijn geboren. Calvijn had zeker al deze eigenschappen en nog 

meerdere. Ik durf het niet te beweren van mij. Maar dit is niet het meest belangrijke. 

Het belangrijke is, dat we inzien: hoe rijke erfenis we erin hebben, en dat zo een mens 

wil God ook in ons uitwerken.. Het kann voor ons een levensprograamma zijn : wees 

tot die, die je bent. Wees een ware calvinistische mens. Het is een grote voorrecht tot 

de familie van de calvinisten te horen, daar mogen we trots op zijn in het goede zin 

van het woord. God moge deze lezing ook gebruiken om betere calvinisten te worden, 

en als dit op enig manier en mate mij door deze lezing gelukt is, dan zij ook daarvoor 

alleen God die eer. 

Lieve vrienden dit zou samengevat mijn lezing zijn, ik hoop Jullie ermee iets betekent 

te hebben. Wat kon ik nog van dit jaar Jullie vertellen? Het was een mooi een rustig 

jaar in ons leven. De grote genade en blijdschap dat de gezondheid van mijn vrouw is 

door het hele jaar goed gebleven, we hadden mooie belevenissen met elkaar. We 

hebben dit jaar weer een onvergetelijke vakantie In Nederland gehad, we hebben 

Nederland weer van Dan tot Beerscheba doorgewandeld dit betekent vertaald van 

Groningen tot Middelharnis. Met onze kinderen gaat het ook goed, de twee dochters 

zijn niet thuis, Beata zit voor één jaar in New York, daar werkt ze als oberes in een 

restaurant en ook sinds een paar weken als programaateur. Maria is vanaf oktober in 

Nederland, ze wil daar werken en studeren, het is allemaal niet makkelijk een 

eenvoudig voor haar deze doelen te bereiken. Agoston onze oudste zoon werkt nu bij 

de bakker van onze gemeente als boekhouder, Peter eindigt dit jaar de middelbare 

school, en hij moet van volgend jaar een univeritaire studie beginnen, hij wil dit in 

informatika doen, hopenlijk in onze stad. In de gemeente beleven we veel vreugde, in 

de kerkenraad is goede vrede, de kerk is vol, ik kreeg ter gelegenheid van mijn 15 

jarige ambstjubileum in deze gemeente een splitternieuwe toga. Ja in deze gemeente 

heb ik al bijna zoveel gepreekt als Calvijn in Geneve, samen met Turea en Viisoara al 

veel meer, mischien de kwaliteit was niet zo hoog, dan die van hem. Maar ik ben 

geen Calvijn, alleen een calvinist. Hoe Jullie zien de humor heeft me nog niet 

verlaten, en ik hoop dat binnenkort wil ook niet doen. 

Tenslotte wil ik Jullie meedelen, dat we binnenkort weer in Israel van Europa, dus in 

Nederland zijn, met een groep gemeenteleden gaan we naar Schoonhoven, onze lieve 

zustergemeente. Als Jullie mijn 6000 en hoeveelste preek willen beluisteren dan 

mogen jullie dit doen op 1 januarie in de grote kerk van Schoonhoven van 10 uur en 

op 3 januarie in Polsbroek van 18,30. Het zou fijn zijn Jullie in een van deze twee 

diensten te zien en even persoonlijk groeten met een heilige kus. 

Met deze gedachten wil ik mijn rondbrief sluiten, ik hoop dat Jullie tijd en geduld 

zullen hebben helmaal door te lezen. Ik wens Jullie een Gezegende Kerstfeest en een 

Voorspoedig 2010 in Gods nabijheid. 

 

Met een hartelijke groet Jullie vriend Istvan uit de verte 


