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‘Christus als een mantel aantrekken’ (Jean de Labadie)
buitenkerkelijke mystieke Christusvroomheid in de zeventiende eeuw
Wim Moehn
Inleiding
In het boek Handelingen schetst de evangelist Lukas een fascinerend beeld van de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. ‘Op die dag breidde het aantal leerlingen zich
uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen,
vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de
tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van
eenvoud en vol vreugde’ (Handelingen 2:41-46).
Zo’n tekst kunnen wij lezen als een boeiend inkijkje in het dagelijks leven van
de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem. Door de eeuwen heen is deze tekst echter
ook op een andere manier gelezen. Namelijk als een normatieve tekst, waarin verteld
wordt aan welke criteria een kerk moet voldoen. Jeruzalem toont dan het beeld van de
kerk in haar meest zuivere vorm; wat hier gebeurt, is een blauwdruk voor hoe kerkelijk
leven eruit moet zien. Ik volsta met één citaat uit de preek die de reformator Johannes
Calvijn [DIA] in Genève over deze woorden van Lukas heeft gehouden: ‘Door de dingen die hij zegt, kun je vaststellen of de kerk is zoals zij behoort te zijn (…) Wanneer
we echt een kenmerk willen hebben om te kunnen onderscheiden of een kerk van God
is of niet, dan komen we terecht in deze passage en onderzoeken we of zij beantwoordt
aan wat ik zojuist genoemd heb.’ In de context van de stadsstaat Genève heeft Calvijn
in de zestiende eeuw al zijn energie en werkkracht ingezet om het beeld dat Lukas geschetst heeft van de oerchristelijke gemeente over te plaatsen naar zijn eigen tijd.
Van de gemeente in Jeruzalem naar de Genève ten tijde van Calvijn is een reuzensprong van ruim vijftienhonderd jaar. Om bij de hoofdpersoon van vanavond te komen moet we nog een kleinere sprong van een ongeveer een eeuw maken. Zo’n honderd jaar nadat Calvijn zijn preek over Handelingen hield, komen we in Genève Jean de
Labadie tegen. Een boeiende persoonlijkheid met een levensgang die meer dan voldoende voer voor psychologen oplevert, maar daartoe acht ik mij niet capabel, dus concentreer ik me op De Labadie als predikant, theoloog en geestelijk leider. Niet minder
dan Calvijn was De Labadie gegrepen door het beeld van de gemeente dat door Lukas
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geschetst wordt. Hartstochtelijk verlangde hij naar een zuivere, christelijke gemeente,
die – met een beeld van de apostel Paulus in Efeze 5:27 – een bruid is ‘zonder vlek of
rimpel of iets dergelijks’.
We hebben hiermee een spanningsveld op tafel liggen dat we door heel de geschiedenis van de kerk kunnen aanwijzen. Ik bedoel de spanning tussen de kerk zoals
zij zich op een bepaald moment in de geschiedenis voordoet en het verlangen naar een
zuivere kerk waarin de ziel geheel op God gericht kan zijn. We kunnen hier denken aan
de woestijnvaders in Egypte [DIA]. Vanaf de 3e eeuw trokken kleine groepjes christenen zich terug in de woestijn. Eenzaamheid en ontberingen boden in hun ogen ideale
omstandigheden om, ver van het wereldse lawaai en de prikkels van aards genot, zich
geheel op God te richten door middel van bidden, vasten en meditatie. Ik noem nu alleen nog de naam van de Donatisten t.t.v. kerkvader Augustinus, die een soort tegenkerk vormden die zuiverder was dan de gevestigde kerk.
Van De Labadie [DIA] loopt er een directe lijn naar de vroomheidsbeweging in
de Nederlanden die we kennen als de Nadere Reformatie. De nazaten zijn deze zomer
nadrukkelijk op de kaart gezet door de tentoonstelling in het Catharijneconvent in
Utrecht onder de titel: ‘Bij ons de in de Biblebelt’. [DIA] Gemeten naar bezoekersaantallen per dag is het de meest succesvolle tentoonstelling in de geschiedenis van het
museum geweest. In plaats van de gebruikelijke 500 bezoekers, kwamen dagelijks zo’n
1000 bezoekers over de drempel van het museum.
Voor een goed begrip is het nodig eerst aandacht te schenken aan de term ‘Nadere Reformatie’. Dit is de naam voor die beweging binnen de Gereformeerde Kerk van
de 17e en 18e eeuw. Predikanten en theologen die zich hiertoe rekenden, erkenden wel
de betekenis van de Reformatie in de 16e eeuw, maar waren van mening dat bij velen in
hun dagen er slechts sprake was van een uiterlijke rechtzinnigheid. Voor een goede
maatschappelijke positie moest je nu eenmaal lid van de kerk zijn. Met profetische
kracht drongen de vertegenwoordigers aan op een innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en op de persoonlijke en publieke levensheiliging in gezin, samenleving,
kerk, politiek en staat. Deze beweging was geen exclusief Nederlands verschijnsel,
maar maakt deel uit van een veel bredere vroomheidsbeweging binnen Europa. In de
Angelsaksische wereld kennen we die beweging onder de naam Puritanisme en in het
Duitse Lutheranisme het Piëtisme.
Ondertussen boeit de vraag hoe een fransman van geboorte, die geen Nederlands sprak en amper tien jaar in ons land verbleef, toch zoveel aandacht heeft gekregen.
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Levensloop
De fransman Jean de Labadie werd in 1610 geboren in Bourg-sur-Gironde (even ten
noorden van Bordeaux) [DIA]. Al gauw wordt duidelijk dat hij zeer leergierig en
vroom is. Hij is zeven jaar als hij met zijn broers les krijgt op het jezuïeten-college in
Bordeaux. Als tiener van 15 wordt hij noviet in het klooster van gelijknamige orde en
vervolgens doet hij een jaar of tien dienst als rondtrekkend prediker. In die periode had
hij verschillende visioenen, die hem bevestigden in zijn overtuiging dat hem een bijzondere taak was toebedeeld. Als een andere Johannes de Doper wist hij zich de ‘heraut
van de grote Koning Jezus’ en geroepen om de christelijke kerk te zuiveren. Ware spiritualiteit, intens geestelijke leven, zou daarvoor het middel zijn. Keer op keer stuitte hij
echter op de onwil van kerkvolk en kerkleiders. Hij voelde zich miskend, als een roepende in de woestijn. Maar hij liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Zijn eigenwaarde als geroepene van Godswege werd juist versterkt door deze tegenstand. Hij ziet zich
als de door God gezonden prediker om de kerk op te roepen tot vernieuwing. In deze
tijd krijgt hij vele visioenen en zelfs ontvangt hij in die visioenen een nieuwe naam:
Jean de Jésus-Christ.
Wanneer de tegenwerking vanuit de rooms-katholieke Kerk te sterk wordt,
vlucht hij naar Zuid-Frankrijk en houdt zich schuil aan de grens met Spanje. Daar krijgt
hij het hoofdwerk van Johannes Calvijn in handen [DIA]: Institutie of onderwijzing in
de christelijke godsdienst. Hij leest het met veel instemming. Hij komt in contact met
een protestantse predikant, die hem zelfs laat preken. Op zijn zwerftochten ontmoet hij
Calvinisten en uiteindelijk besluit hij de overgang te maken naar de Gereformeerde
Kerk. We praten dan over Montauban, 1651. Hij is bepaald geen ootmoedige bekeerling, maar ziet zich als de profeet, op wie de kerk wachtte. Hij trad tot die kerk toe in de
overtuiging dat van daaruit de reformatie van het christendom, door hem geleid, zou
beginnen. Zijn prediking vond ingang, maar ook zijn rooms-katholieke tegenstanders
zaten niet stil. Om veiligheidsredenen moest hij Montauban verlaten, en via het Zuid
Franse prinsdom Orange kwam hij in Genève [DIA].
Al gauw wist deze gedreven prediker ook hier zijn gehoor letterlijk uren achtereen te boeien. De kerken puilden uit, zodat er een acuut zitplaatsenprobleem ontstond.
Een preek van 3 uur hoorde niet tot de uitzonderingen. Daarnaast belegde hij conventikels of huissamenkomsten naast de reguliere erediensten in de kerkgebouwen, om de
persoonlijke vroomheid te bevorderen. Aan de persoonlijke devotie ontbrak het in de
protestantse kerken, meende hij.
Van heinde en ver kwamen mensen hem beluisteren. Een van die bezoekers was
Jan Gottschalck van Schurman, broer van de beroemde Anna Maria, die toen student in
Basel was. [DIA] Van Schurman kennen we als de eerste vrouwelijke studente in Nederland. Zij was een hoogbegaafde humaniste, taalkundige, theologe, dichteres en kun3

stenares. Hij raakte zeer bevriend met De Labadie. Via hem hoorden de Nederlandse
vrienden van de Nadere Reformatie over deze ‘tweede Calvijn’. We ontdekken in zijn
levensgang een patroon dat zich steeds weer zal herhalen: eerst is hij de gevierde man,
maar daarna roept hij zoveel verzet op dat zijn positie onhoudbaar wordt. In Genève
loopt hij aan tegen de structuur van de kerk en het verbod om in huis samenkomsten te
beleggen. De onderlinge verhouding tussen de predikanten bekoelde ook, omdat De
Labadie de vergadering van de predikanten niet meer bezocht. Hij trok zich steeds meer
terug uit het officiële kerkelijke en gemeentelijke leven en gaf zijn energie vooral aan
zijn conventikel-gemeente in eigen huis. Veelzeggend is het dat hij in deze tijd werkt
aan een boek over het verschil tussen een ware en een valse kerk. Tot zijn teleurstelling
ontdekte hij dat ook de kerk die voortgekomen was uit de Reformatie de ware kerk niet
was. Tegelijk werd nu voor hem duidelijk dat de ware kerk alleen uit wedergeborenen
bestaat. Wedergeboorte is het woord dat Jezus in Johannes 3 gebruikt in een gesprek
dat Hij ’s nachts gevoerd heeft met de Joodse leider Nicodemus.
Wanneer niet alleen de vergadering van predikanten in Genève, maar ook de gemeenteraad zich tegen hem keert, wordt het tijd voor De Labadie om elders een veilig heenkomen te zoeken. Hij durft het niet aan om zomaar op reis te gaan, maar verkleedt zich
als boer. Daaraan hebben we zelfs een volksliedje te danken: ‘Er kwam een boer uit
Zwitserland, kadee, kadolleke, kada, hij had ’nen ezel aan zijn hand, labadie, labeda,
labedonia.’
Een nieuwe kans dient zich aan. Toen in 1665 in de Waalse kerk te Middelburg
een vacature ontstond, werd een beroep op De Labadie uitgebracht [DIA]. Dat nam hij
aan. Hij werd met open armen ontvangen. In Utrecht ontmoette hij mannen als Voetius
en Van Lodenstein, en op zijn reis naar Middelburg werd hij voorgesteld aan vooraanstaande mensen als Johan de Witt, Constantijn Huygens en de latere stadhouder Willem
III.
We kunnen ons afvragen waarom de aandacht zozeer op De Labadie was gevestigd. Natuurlijk hebben daar de positieve geruchten vanuit Genève aan bijgedragen.
Daarbij moeten we ook bedenken dat men nog niet wist dat de berichtgeving nogal
eenzijdig was. De diepste reden voor leidinggevende theologen als Gisbertus Voetius
[DIA], Jodocus van Lodenstein en niet te vergeten Anna Maria van Schurman is echter
de twijfel die zij koesteren of een nadere reformatie in de volkskerk van hun dagen wel
een haalbare zaak is. Van Schurman had zich in Lexmond teruggetrokken in een eigen
huisgemeente, die vrijwel geheel afgesloten was van de wereld.
Er was veel tegenwerking van de kant van de overheid en de gemeenten. Lodenstein en Van Schurman zuchtten onder het verval van de kerk – in hun ogen. Nu er zulke berichten uit Genève kwamen, kregen zij weer hoop. Vandaar de uitbundigheid
4

waarmee De Labadie in eerste instantie in Nederland ontvangen werd. De titels van een
tweetal boeken uit de kring van de Nadere Reformatie spreken voor zich [DIA]:
Noodtwendigh Vertoogh aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet van Godts
volck en Twist des Heeren met zynen wyngaart (Willem Teellinck).
Net als in Genève presenteert De Labadie zich in Middelburg van meet aan als
de door God gezondene, die geroepen is om de hervorming van de kerk ter hand te nemen. In de eerste preken die hij houdt zet hij al zijn reformatieprogramma uiteen. Wat
opvalt is de wijze waarop hij zijn eigen persoon centraal stelt. Heel zijn optreden kenmerkt zich door een profetisch zelfbewustzijn. Vandaag de dag zouden we het typeren
als een opvallend superioriteitsgevoel. Dat wordt versterkt door de ongezouten kritiek
die hij heeft op zijn collega-predikanten. Zij laten de reformatie van de kerk er in zijn
ogen schromelijk bij zitten. Wat gemist wordt is een gevoel van solidariteit en gezamenlijk schuldig staan aan het verval van de kerk. Steeds duidelijker wordt dat De Labadie wel bezield is met een profetische hervormingsijver, maar dat hij geen liefde
heeft tot de kerk en dat hij ook niet het inzicht heeft in welke positie de kerk in Nederland zich bevindt.
Weer zien we het patroon van de gevierde man, die korte tijd later reeds ergernis
oproept. Het gaat dan niet alleen om de inhoud van zijn preken, maar ook om het feit
dat hij zo eigenmachtig optreedt en weigert het gezag van classis en synode te erkennen. Deze irritaties groeiden uit tot een conflict dat drie jaar na zijn intrede in Middelburg uitliep op zijn afzetting door de Waalse synode. Hij mocht zijn werk als predikant
dus niet meer doen. Vooral nadat De Labadie op zondag 13 april 1669 de kerk kraakte
en daar tegen alle regels in zelfs het Heilig Avondmaal bediende, was er voor hem in
Middelburg geen plaats meer.
Deze crisis had ook haar weerslag op de Nadere Reformatie. Want nu zag men
veel scherper waar dat hele streven naar reformatie van het publieke en persoonlijke
leven op uitliep... De voormannen van de Nadere Reformatie, zoals Voetius, Van Lodenstein, Koelman en A Brakel, wendden zich teleurgesteld van hem af. Zij beijverden
zich voor verdieping van de toewijding aan God binnen de kerk, terwijl De Labadie de
kerk vaarwel zei en een eigen, zuivere gemeente ging vormen.
De Labadie week uit naar Veere, waar hij een huisgemeente begon. De Staten van
Zeeland grepen echter in en hij verhuisde met een aantal getrouwen naar Amsterdam.
Daar werd hij verwelkomd door burgemeester Coenraad van Beuningen en sloot ook
Anna Maria van Schurman zich voorgoed bij zijn gemeente aan. Een stap die velen
verbaasde, maar zij had in De Labadie de man gevonden die de ware kerk zou herstellen. Uitvoerig heeft zij haar keuze gemotiveerd in Eucleria of uitkiezing van het beste
deel. De titel verwijst naar Luk. 10, Martha en Maria en Maria heeft het beste deel uit5

gekozen [DIA]. Met droeve ogen heeft zij het verval van het christendom aanschouwd.
Hoop op herstel ziet zij niet meer. Moet zij nu de weg naar ‘het oorspronkelijk evangelisch leven’ niet volgen?
De gemeente ontplooide een veelheid aan activiteiten. Zij richtte zich op het
ideaal van de eerste christengemeente, inclusief de gemeenschap van goederen. In Amsterdam onderneemt hij geen pogingen meer om een plek te krijgen binnen de kerk. Nu
beschouwt hij de huisgemeente als de ware kerk [DIA].
Het verblijf van deze kloosterachtige gemeenschap in Amsterdam was echter
maar van korte duur. Daarna verbleef men twee jaar in Herford (tussen Münster en
Hannover) en vervolgens twee jaar in Altona bij Hamburg. Hier sterft De Labadie op
13 februari 1674 op zijn 64e verjaardag. Kort daarna staat Cornelis van Aerssen van
Sommelsdijck de gemeenschap toe zich te vestigen op Waltastate bij Wieuwerd [DIA] .
Onder de geestelijke leiding van Anna Maria van Schurman beleefde de huisgemeente
hier haar grootste bloei, al telde zij nooit meer dan 400 leden. Verschillende van hen
behoorden echter tot een aanzienlijke familie. Daarnaast was er een grote kring van
sympathisanten. De gemeente noemt zich in Wieuwerd: ‘de gereformeerde en van de
werelt afgesonderde gemeente tot Wiewert in Friesland’.
Vanuit Waltastate werd een poging gedaan om in Suriname, dat onder gezag
van gouverneur Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck stond, een kolonie te stichten
met de naam ”La Providence”, de Voorzienigheid. Ook in Maryland (in de huidige
Verenigde Staten) werd dat geprobeerd. Beide pogingen liepen op niets uit.
De labadistische huisgemeente telde tal van vooraanstaande personen. Onder
hen waren de dochter van Constantijn Huygens, de zuster van de Amsterdamse burgemeester Coenraad van Beuningen, twee zusters van de gouverneur van Suriname, Van
Aerssen van Sommelsdijck, en de bekende arts Hendrik van Deventer. Nog een naam
noem ik in dit verband: Maria Sibylla Merian [DIA] voegde zich in 1685 bij deze gemeenschap. Zij was in 1647 in Frankfurt geboren en een zeer bekwame natuurschilderes met enkele fraaie uitgaven op haar naam. Planten, rupsen en vlinders waren haar
favoriete onderwerpen. Via Van Aerssen van Sommelsdijck maakte zij op Waltastate in
eerste instantie kennis met de flora en fauna van Suriname. Op 52-jarige leeftijd maakte
ze zelf een tocht naar Suriname. Het resultaat van deze reis was een fraaie uitgave over
het leven van Surinaamse insecten.
Geleidelijk aan kalfde de gemeenschap af en kort na 1730 kwam er een einde
aan de labadistische beweging.
Christusvroomheid
Na een uiterst summiere schets van de bewogen levensgang van De Labadie willen we
ons nu concentreren op zijn visie op Jezus. We gaan daarvoor te rade bij zijn Kort6

Begryp van ’t rechte en ware Christendom. Centraal staat de mystieke vereniging met
Christus. Kennis van Christus is bevindelijke, gevoelige kennisse. Het geboren worden
van Christus in ons staat centraal, net als het opgroeien van Christus in ons.
De Labadie heeft hoofdstuk 9 als titel meegegeven: ‘Van de kennisse Jesu
Christi, van zijn aandoeninge, waardoor de Christen zijn beelt en levendig uytdrucksel
wort’. De inzet is klassiek gereformeerd, wanneer hij spreekt over het middelaarschap
van Christus als priester, profeet en koning. In de uitwerking gaat De Labadie zijn eigen weg door enerzijds sterk de nadruk te leggen op de mystieke vereniging van de ziel
met Christus en anderzijds de actieve navolging van Jezus, die een volmaakt leven
heeft geleid. Hij is het grote voorbeeld. In het klassiek gereformeerd belijden staat juist
centraal de vrijspraak en de vergeving van de zonden. De nadruk ligt dan op Jezus als
Verlosser. Waar het volgens De Labadie op aankomt is het innerlijk aandoen van Christus. Dan beeldt de christen Christus uit. Met de olie van Christus is hij beschilderd om
Hem goed uit te beelden. Geen beter schilder van Christus is er dan een gelovige en
geen levendiger schilderij van Hem dan een christelijk leven:
‘O wat is de ziele aangedaan met een schoon kleed als zij met Christus aangedaan is! Was er wel ooit (een) kleed van kostelijker stoffe? De hemel heeft het
geheel wit, schoon en blinkende gemaakt. Geen zijde, noch goud of zilverlaken
is er mee te vergelijken. Nooit was er kleed bekwamer voor ons gesneden, rijker
gestoffeerd, noch beter gemaakt. Het is gemaakt door de hand van God de Vader en door de H. Geest. Het is een rok zonder naad, geheel geestelijk en ondeelbaar ten onzen aanzien. Het is overdekt met genade, bezaaid met alle deugden, als zoveel kostelijke diamanten en heeft alle bevalligheden van de hemel.
Ook kunnen wij daarin alleen God behagen.’
Het hoofdstuk eindigt met: ‘Wij moeten dan onze armen openen om Christus te ontvangen, onze schoot om Hem te behouden, ons hart om Hem te huisvesten. Jezus onze
en geheel voor ons zijnde, laat ons Hem dan als onze nemen en wel bewaren.’ Het is er
De Labadie om te doen om de eenheid en eenwording met God tot het uiterste na te
streven. Degenen die dit niveau bereiken, vormen de kleine gemeente van de ware gelovigen.
Te grote verschillen
Een van de breekpunten tussen Jean de Labadie en de Nederlandse pleitbezorgers van
de Nadere Reformatie was hun verschil in visie op de kerk. Bij De Labadie is er geen
enkele ruimte meer voor de breedte van een volkskerk. De gemeente van De Labadie
keert zich af van de samenleving.
Ook gaan de visies op het geestelijke leven teveel uiteenlopen. In zijn ‘Handboekje der godzaligheid’ beschrijft De Labadie de manieren waarop God tot Zijn kin7

deren spreekt. God spreekt volgens hem met de ziel door haar aan te raken door een
woord, een lichtglans of een heilige kus. Hij verlicht de ziel zodat die de Goddelijke
geheimen leert, Hij heft haar op in een extase, Hij doordringt de ziel van de gelovige
met Zichzelf. Hij brengt haar in een Goddelijke slaap, Hij doorwondt haar met Zijn
Goddelijke pijl zodat zij als dood aan Zijn voeten valt. Hij doorgloeit haar met Zijn
aanwezigheid, Hij doet haar bezwijken van verlangen, Hij maakt haar dronken van
Goddelijke overvloed. Hij doet haar opspringen door een heilige ‘bezetenheid’, of Hij
doet de ziel met Zichzelf versmelten tot een Goddelijke eenheid als een druppel water
in de oceaan. Zo is de ziel, verzonken en verloren in God, enigszins geheel in Hem, ja
zo dat zij in die gelukkige staat niet meer voelt dat zij is of immers ergens in van Hem
verschilt of afgescheiden is.’ De predikant Jacobus Koelman was er, na een zorgvuldige
studie van de opvattingen van De Labadie duidelijk over: ‘Al deze dingen zijn zeer
onzuiver, bevatten verschillende dwalingen en gefantaseerde kloosterlijke ervaringen.’
In feite wilde De Labadie met zijn ‘zuivere kerk’ vooruitgrijpen op de toekomstige heerlijkheid van het Koninkrijk van God. Wat als toekomstbeeld wordt voorgesteld – de gemeente van Christus als een bruid zonder vlek of rimpel – wil hij in de tijd
realiseren. In zijn intense heimwee naar de vroege christengemeente van Handelingen 2
en zijn vooruitgrijpen op het Koninkrijk van God kunnen we De Labadie rekenen tot de
radicale vleugel van de Reformatie. In een van de beelden die Jezus in zijn onderwijs
gebruikt heeft: hij wilde nu al het onkruid en de tarwe scheiden.
Betekenis
Het is niet gemakkelijk om tot een goed oordeel te komen over de persoon en het werk
van Jean de Labadie. Enkele boeiende aanzetten heeft de Poolse cultuurhistoricus
[DIA] L. Kolakowski gegeven in Chrétiens sans Eglise. Hij noemt hem profeet, maar
legt vooral nadruk op een psychologische beoordeling: sleutel tot het verstaan van de
beweging rond zijn persoon is het inzicht dat hij alles laat draaien om zichzelf, waaraan
een abnormale eigenzinnigheid is gekoppeld. Boeiend is in dit verband de observatie
dat de huisgemeente van De Labadie vooral in trek was bij alleenstaande vrouwen uit
de sociale elite. Kolakowski ziet in hem vooral een uiting van anticonfessionele spiritualiteit, waarbij de nadruk ligt op de zuivere belijders die met elkaar de ware kerk vormen.
Opmerkelijk is het oordeel van dr. G. Oorthuys die in de vorige eeuw een verhandeling het licht liet zien over De Labadie en het Labadisme. Hij stelt de vraag naar
de betekenis van het Labadisme voor het heden. Hij noemt dan ‘de Doopersche onderstrooming bij het Gereformeerde volk in de Vaderlandsche Gereformeerde Kerk’,
waarbij alle nadruk komt te liggen op de onzichtbare kerk van Gods ware kinderen. Het
zicht op de breedte van een kerk voor heel het volk is daarmee verloren gegaan. Heilige
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mensen vonden elkaar in hun gemeenschappelijke ervaring. Het zicht op het geheel van
de samenleving is hiermee verloren gegaan. Terugkijkend kunnen we zeggen dat de
weg die De Labadie door Europa en door de kerk gegaan is fascineert. We zien ook de
kwetsbaarheid van een gemeenschap waarin de geestelijk leider een dermate centrale
positie inneemt. Ten slotte staat de kerk – ondanks de scheiding van kerk en staat – nog
steeds voor de vraag hoe zij zich verhoudt tot de samenleving waarbinnen zij gestalte
geeft aan het volgen van Jezus.
wmoehn@kpnmail.nl

Stellingen en vragen
1. Snelgroeiende religieuze gemeenschappen – denk bijv. aan Godfashion in Zwolle – dienen
vandaag de dag met een zelfde scepsis bekeken worden als het historische fenomeen van het
Labadisme.
2. Wat spreekt u aan in de visie van De Labadie op Jezus en de eerste gemeente. Herkent u de
aantrekkingskracht ervan?
3. Hebt u een verklaring voor het ‘succes’ van de tentoonstelling ‘Bij ons in de Biblebelt’?
4. Het model van het conventikel – de kleine, overzichtelijke samenkomst van de gelovigen –
is beter geschikt om vorm te geven aan het volgeling-zijn van Jezus, dan een kerkelijke gemeente.
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“Christus als een
mantel aantrekken” –
Jean de Labadie

{

Bijbelcafé 13 november 2019

Jean de Labadie
1610-1674

Bourg sur Gironde
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Genève

Schurman

Middelburg & Veere

Gisbertus Voetius - hoogleraar
theologie van de Universiteit Utrecht
van 1641 tot 1645 rector magnificus

Noodtwendigh Vertoogh
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* = Wiewerd
‘de gereformeerde en van de werelt
afgesonderde gemeente tot Wiewert
in Friesland’

Waltastate bij Wieuwerd

Maria Sibylla Merian

Stellingen en vragen

1. Snelgroeiende religieuze gemeenschappen – denk bijv. aan Godfashion in
Zwolle – dienen vandaag de dag met een zelfde scepsis bekeken worden
als het historische fenomeen van het Labadisme.
2. Wat spreekt u aan in de visie van De Labadie op Jezus en de eerste
gemeente. Herkent u de aantrekkingskracht ervan?
3. Hebt u een verklaring voor het ‘succes’ van de tentoonstelling ‘Bij ons in
de Biblebelt’?
4. Het model van het conventikel – de kleine, overzichtelijke samenkomst
van de gelovigen – is beter geschikt om vorm te geven aan het volgelingzijn van Jezus, dan een kerkelijke gemeente.
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