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“Hij roept en ik ga;
ik weet niet waarheen.
'k Volg Abraham na;
'k geloof slechts alleen.
Ik heb tot geleide
een Engel, van Wien
ook Abraham zeide:
de Heer zal voorzien.
Een vogel heeft niets
toch kent hij geen nood;
en ik heb nog iets:
Zijn woord, voor mijn brood,
Zijn woord, voor mijn beker,
dat God mij komt biên.
Want dit is mij zeker:
de Heer zal voorzien.”
Johannes Elias Feisser1

“Ik verblijde mij nu in mijn lijden voor U, en vervuIIe in mijn vleesch de overblijfselen van de verdrukkingen Christi
voor Zijn Iigchaam, 't welk de Gemeente is.”
Kolossenzen 1:242

*

De afbeelding op de voorkant is afkomstig uit: Bijleveld, Seminarium als roeping, 9

1

Dit gedicht is geschreven door Johannes Elias Feisser na zijn afzetting als Hervormd predikant in Gasselternijveen aan het
einde van 1843: Van Dam, Geschiedenis van het Baptisme, 6
2

Een Bijbeltekst die J.E. Feisser op de voorkant van een aantal van zijn geschriften vermeldde.
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING
§1 SAMENVATTING
Deze Bachelorproef bevat een onderzoek naar het geloof en het leven van de persoon die als grondlegger van
het Nederlandse baptisme wordt beschouwd: Johannes Elias Feisser. Dit wordt onderzocht aan de hand van de
volgende probleemstelling: “Onder invloed van welke factoren uit de eerste helft van de 19e eeuw en langs welk
spoor kwam Johannes Elias Feisser tot een andere visie op de doop?” Met behulp van primaire, secundaire en
tertiaire bronnen wordt hier een verklaring voor gezocht. Aan de hand van diverse deelvragen, wordt vervolgens
een beschrijving gegeven van de volgende onderdelen: Feissers levensloop, Nederland aan het begin van de 19e
eeuw, invloedrijke bewegingen in Nederland in die periode, belangrijke contacten en geschriften voor Feisser en
stappen in zijn geloofsontwikkeling, die tot zijn nieuwe visie op de doop hebben geleid. Geconcludeerd wordt
dat Feisser – die eerst onder invloed van het oud-liberale supranaturalisme en de Groninger Theologie stond –
dankzij Cardiphonia van de calvinistische methodist John Newton tot een theologische ommekeer kwam, wat
leidde tot een nieuwe visie op de soteriologie en christologie. Vervolgens beïnvloedde dat ook zijn
pneumatologie en ecclesiologie en hij ging streven naar een zuivere gemeente van gelovigen. Dat streven ging
zich steeds meer toespitsen op de zuivere toepassing van het Avondmaal en vervolgens ook op de doop. Hij kreeg
steeds meer moeite met de kinderdoop, omdat hij vond dat de doop pas bediend kon worden als iemand al tot
geloof was gekomen. Door het contact met Duitse baptisten, kwam hij tot de conclusie dat hij zelf ook opnieuw
gedoopt moest worden, iets waar hij op 15 mei 1845 gehoor aan gaf. Tevens werd daarmee de eerste
Nederlandse baptistengemeente gesticht. Op de achtergrond van deze ommekeer spelen de Afscheiding en het
Réveil een rol, twee bewegingen die vanuit een orthodoxe geloofsvisie ingingen tegen het heersende liberalisme.
§2 INLEIDING
§2.1 INTRODUCTIE
Op 15 mei 1845 werden er in een veenvaart in Gasselternijveen zeven mensen op basis van hun geloof door
onderdompeling gedoopt. Daarmee was de eerste Gemeente van Gedoopte Christenen in Nederland een feit.
Onder hen bevond zich Dr. Johannes Elias Feisser, die als herder en leraar van deze kleine gemeente werd
aangesteld. Deze voormalige Hervormde predikant maakte in de jaren daarvoor een geloofsontwikkeling mee,
die zijn leven beslissend zou beïnvloeden. Dit Bachelor onderzoek tracht zicht te bieden op de ontwikkeling die
hij heeft meegemaakt en de factoren die hem daarbij beïnvloed hebben.
In dit inleidende hoofdstuk worden eerst het kennisgebied (§2.2) en het theoretisch kader (§2.3) nader
toegelicht. Daarna worden de hoofdvraag en deelvragen uiteen gezet (§3) en tot slot komt de
onderzoeksmethodiek aan de orde (§4). In hoofdstuk 2 t/m 6 worden achtereenvolgens de verschillende
deelvragen behandeld: de levensloop van J.E. Feisser (hoofdstuk 2), de Nederlandse context van de eerste helft
van de 19e eeuw (hoofdstuk 3), invloedrijke bewegingen in de eerste helft van de 19 e eeuw (hoofdstuk 4),
belangrijke contacten en geschriften voor J.E. Feisser (hoofdstuk 5) en stappen in de geloofsontwikkeling van J.E.
Feisser (hoofdstuk 6). Vervolgens vindt u een concluderend hoofdstuk (7), waar er aan de hand van de deelvragen
een antwoord zal worden gegeven op de hoofdvraag. En tot slot volgt er nog een literatuurlijst.
§2.2 KENNISGEBIED
Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Mapping Baptist Identity van prof. dr. Henk Bakker,
bijzonder hoogleraar op de leerstoel Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. In dit onderzoeksprogramma wordt de baptistenidentiteit in Nederland in kaart
gebracht, waarbij er drie onderzoekslijnen worden onderscheiden: 1. praktisch theologische (empirische)
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onderzoeken, 2. historische onderzoeken en 3. theologische onderzoeken. Dit onderzoek naar Feisser kunnen
we onderbrengen bij de historische onderzoeken, waarbij er sprake is van een nadrukkelijke theologische
component. In feite is er dus sprake van historisch-theologisch onderzoek. Daarbij is de ecclesiologie theologisch
het meest onderscheidend voor baptisten. Als specifieke historisch-theologische onderzoeksvelden kunnen
congregationalisme, doop, ambt, discerning the mind of Christ en conciliarisme worden aangewezen.3
§2.3 THEORETISCH KADER EN CONTEXT
De secularisatie die anno 2016 in Nederland plaatsvindt, stelt vragen aan de toekomstbestendigheid van kerken.
Ook de Unie van Baptistengemeenten ontkomt hier niet aan. Dit heeft ervoor gezorgd dat de blik meer naar
buiten is gericht, zowel naar andere kerkgenootschappen (oecumene) als naar niet-gelovigen (missionair).
Gemeenten zoeken meer de samenwerking met andere kerken, er worden gemeentestichtingsinitiatieven op
touw gezet en er wordt geëvalueerd hoe missionair de bestaande gemeenten zijn. Ook het curriculum van het
Baptisten Seminarium is op de schop gegaan en het heeft een stevige missionaire doordeseming gekregen.
Een spannende vraag bij dit soort veranderingen is hoe je je verhoudt tot je eigen traditie. Naast andere
belangrijke onderdelen, roept het voor baptisten de vraag op wat voor gevolgen het zal hebben voor de omgang
met de doop. De geloofsdoop is in de praktijk vaak verbonden met het lidmaatschap van de gemeente. De vraag
is of dat vol te houden is in deze huidige tijd. Zo wordt er binnen de gemeentestichting soms nauw samengewerkt
met kerken die een andere doopvisie hebben of is er bij dergelijke initiatieven zelfs in het geheel geen sprake
van lidmaatschap. De vraag is hoe daarbij de verschillende blikrichtingen met elkaar verbonden kunnen worden:
boven (theologie/Bijbelvisie), binnen (eigen gemeenschap/traditie) en buiten (niet-gelovigen/andere kerken).4
Hoewel de traditie nooit dwingend kan zijn voor hoe we invulling geven aan het kerkzijn van vandaag de dag, kan
het ons wel helpen reflecteren op waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Binnen het Nederlandse
baptisme wordt Johannes Elias Feisser beschouwd als de grondlegger. Een interessant gegeven is dat hij
eveneens leefde in een tijd waarin er sprake was van secularisatie, aangezien de Verlichting destijds ook in de
kerk zijn sporen begon achter te laten. Het is daarom goed om te kijken langs welke route hij tot zijn overtuiging
van de geloofsdoop kwam, hoe hij dat verbond aan zijn gemeentevisie en waarom dat zo belangrijk voor hem
was. Om hem daarbij goed te verstaan is het belangrijk om hem in zijn context te plaatsen en om te kijken wat
hem heeft beïnvloed in zijn geloofsontwikkeling. Daarmee is dit onderzoek bedoeld als een stuk herbronning,
waarbij Feissers weg en denken als een voorbeeld binnen het baptisme kan worden gezien van iemand die de
weg van de Heer heeft getracht te zoeken binnen zijn eigen context. 5
Dit onderzoek geeft dus niet direct de antwoorden die gezocht worden op de vragen van de huidige
baptistengemeenschap in Nederland. Wel vormt het een bouwsteen binnen een groter bouwwerk (lees:
Mapping Baptist Identity). Daarmee hoop ik dat het een bijdrage zal leveren aan het zelfverstaan van onze
gemeenschap en aan onze zoektocht naar het onderscheiden van de wil van Christus in de huidige tijd.
§3 PROBLEEMSTELLING
§3.1 HOOFDVRAAG
*

Onder invloed van welke factoren uit de eerste helft van de 19e eeuw en langs welk spoor** kwam Johannes
Elias Feisser tot een andere visie op de doop***?

3

Voor meer informatie over dit onderzoeksprogramma, zie: baptisten.nl/okbi, het laatst geraadpleegd op 23 juni 2016.

4

Deze vragen rondom doop en lidmaatschap worden besproken in het vijfde deel van de Baptistica Reeks: De Jong en Van
der Leer, Land in zicht!
5

De doopdiscussie tussen Feisser en De Liefde wordt in het bovenstaande boekje ook genoemd: idem, 55-57
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* Omstandigheden, personen, kerkelijke/theologische bewegingen en geschriften.
** Te onderscheiden stappen in de geloofsontwikkeling.
*** Geloofsdoop door onderdompeling.

§3.2 DEELVRAGEN
1.
2.
3.
4.
5.

Wie was Johannes Elias Feisser en hoe zag zijn levensloop er in grote lijnen uit, met concentratie op de
periode tot en met zijn theologische en geestelijke verandering?
Hoe zag Nederland er in de eerste helft van de 19e eeuw uit en de kerkelijke situatie in het bijzonder?
Welke invloedrijke kerkelijke/theologische/sociale (tegen)bewegingen waren er in de eerste helft van
de 19e eeuw in Nederland en in de regio Friesland/Groningen/Drenthe in het bijzonder?
Welke contacten had Johannes Elias Feisser met personen of bewegingen en welke geschriften heeft hij
gelezen, die zijn geloofsleven mogelijk hebben beïnvloed?
a. Welke stappen kunnen we onderscheiden in de geloofsontwikkeling van Johannes Elias Feisser, die
uiteindelijk hebben geleid tot zijn visie van de doop als geloofsdoop door onderdompeling?
b. Op welke wijze heeft hij deze stappen verantwoord, c.q. uitgedragen?
§4 ONDERZOEKSMETHODE

Bij dit onderzoek is er sprake van een verklarende probleemstelling, het is een vraag naar de oorzaken van een
verschijnsel. Deze probleemstelling is onderzocht met behulp van literatuuronderzoek, waarbij gebruik gemaakt
is van primaire, secundaire en tertiaire bronnen. De primaire bronnen zijn de geschreven werken van Feisser zelf,
de secundaire bronnen zijn werken die over Feisser en zijn tijd gaan en de tertiaire bronnen zijn overzichtswerken
van de kerkgeschiedenis in Nederland of met specifieke aandacht voor een regio of een theologische beweging.
Bij deelvraag 1 en 4 is vooral gebruik gemaakt van secundaire bronnen die de levensloop van Feisser beschrijven
en van primaire bronnen, vooral waar sprake was van autobiografische beschrijvingen. Deelvraag 2 en 3 zijn
beantwoord door gebruik te maken van tertiaire bronnen en daarop aanvullend van secundaire bronnen. Bij
deelvraag 5 is in het bijzonder gebruik gemaakt van primaire bronnen en daarnaast van secundaire bronnen.

HOOFDSTUK 2
DE LEVENSLOOP VAN JOHANNES ELIAS FEISSER
§1 JONGE JAREN EN ST UDIETIJD (1805-1828)
Op 10 december 1805 werd Johannes Elias Feisser geboren in Winsum als de oudste zoon van Johannes Feisser
(1773-1848) en Anna Maria Bouer (1775-1847). Later zouden er in het gezin nog een dochter en drie zoons
volgen, waarvan er één al na een paar maanden overleed. De familie Feisser was van oorsprong van Duitse
komaf, maar de grootvader (1747-1813) van Johannes Elias – die dezelfde naam had – vestigde zich in 1773
Nederland om als sergeant in Nederlandse militaire dienst te dienen, wat in die tijd een natuurlijke bondgenoot
was.6 In datzelfde jaar trouwde hij met Anna Carsjens (1755-1833), afkomstig uit Middelstum bij Delfzijl. 7
Zowel de vader als grootvader van Feisser zaten in militaire dienst. Zij hadden het Beleg van Maastricht in 1793
meegemaakt, grootvader Feisser als kapitein-kwartiermeester en vader Feisser als vaandrig. Dit beleg betrof een

6

Dit blijkt uit de ingreep van het Oostenrijks-Pruisische leger bij het Beleg van Maastricht, vermeld in de volgende alinea.

7

Onbekend, Register Feisser, 25-30; hij was geboren in Homburg bij Frankfurt am Main, onder de naam Feusser.
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aanval van Frankrijk – die begin februari 1793 de oorlog aan Nederland had verklaard – op Maastricht in februari
en maart van dat jaar. Dankzij het ingrijpen van het Oostenrijks-Pruisische leger, kwam er een einde aan dit
beleg.8 Waarschijnlijk heeft Johannes Feisser in 1805 de militaire dienst verlaten om als rijksontvanger in Winsum
te gaan werken. Toen Johannes Elias 2 jaar oud was, is het gezin naar Veendam verhuisd en daar heeft Johannes
Feisser tot aan zijn pensioen in 1840 als rijksontvanger gewerkt, waarna hij in zijn geboorteplaats Groningen is
gaan wonen. Het is dus de veenkolonie Veendam waar de jonge Feisser zijn jeugdjaren heeft doorgebracht.9
Johannes Elias kwam uit een militairengeslacht, dus het was de verwachting dat ook hij in militaire dienst ging.
Maar het was vermoedelijk zijn grootmoeder Anna Carsjens die wilde dat hij theologie ging studeren. Na het
overlijden van haar echtgenoot in 1813 trok zij in bij het gezin van haar zoon. Waar het geloof voor hen een zaak
van gewoonte was, daar deelde zij haar toegewijde geloof met de jonge Feisser.10 Dus op 16 mei 1823 meldde
hij zich aan bij de Academie van Groningen, waar hij op 3 juni 1824 zijn kandidaatsbul voor de Faculteit der
Theoretische Filosofie en Klassieke Letteren ontving, om zich te storten op de theologie. 11 In 1827 won hij een
gouden erepenning voor een prijsvraag over de goddelijke natuur van Christus, een werkje dat hij in 1830
uitbracht. 12 Op 3 mei 1827 kreeg hij van het provinciaal kerkbestuur in Leeuwarden de bevoegdheid om te
preken, door het behalen van zijn propopentsexamen. Maar eerst besloot hij een jaar in Leiden te studeren,
waarna hij op 21 juni 1828 zijn doctoraat in de theologie behaalde door te promoveren op een proefschrift over
het leven van Basilius de Grote. 13 Eigenlijk wilde hij een nieuwtestamentisch onderwerp kiezen, maar onder
invloed van zijn leermeester professor Th. A. Clarisse (1795-1828), koos hij toch voor de kerkgeschiedenis. 14
Deze Clarisse – zoon van de hoogleraar in Leiden, J. Clarisse (1770-1846) – studeerde theologie in Harderwijk en
Leiden, waar hij naast zijn vader onder invloed stond van J. H. van der Palm. In Leiden kreeg de kerkgeschiedenis
zijn interesse en hij won goud met een prijsvraag over Athenagoras. In 1819 promoveerde hij op de Psalmen
hammaaloth. In dat jaar werd hij ook als predikant bevestigd in Doorn en onder invloed van zijn studievriend J.
F. Van Oordt raakte hij geïnteresseerd in het werk van Ph. W. Van Heusde. In 1823 werd hij hoogleraar in
Groningen, ter assistentie van H. Muntinghe, die op zijn aanstelling had aangedrongen. In zijn colleges
kerkgeschiedenis, waarin hij vooral de Middeleeuwen en de patristiek behandelde, was met name de invloed
van Van Heusde merkbaar. Clarisses succesvolle carrière werd echter ruw doorbroken door zijn plotselinge en
vroegtijdige overlijden in 1828. Hij opereerde in de geest van het supranaturalisme, maar kan ook worden gezien
als een overgangsfiguur naar de Groninger Theologie. Hij combineerde inzichten uit de kritische filosofie en de
natuurkunde met een belangstelling voor het gemoed. Zijn promovendus en vriend P. Hofstede de Groot zou
hem opvolgen, bovendien zou niet lang na zijn overlijden Van Oordt naar Groningen komen. Deze mannen
zouden het onderwijs van Clarisse voortzetten en de grondleggers worden van de Groninger Theologie. Ook
Feisser zou in het begin van zijn carrière nadrukkelijk onder invloed staan van het gedachtengoed van Clarisse.15
Feisser studeerde af en werd op 3 augustus 1828 predikant van de Hervormde Kerk in Lekkum en Miedum.16

8

Idem, 25-26, 91-109; p. 91-109 betreft een dagverhaal van deze belegering van de hand van de vader van Feisser.

9

Idem, 30; Wumkes, Opkomst en vestiging, 2

10

Wumkes, Opkomst en vestiging, 2-3

11

Baerveldt, Bewijs van inschrijving; de theologische faculteit was destijds ondergebracht bij de faculteit filosofie en
letteren, conform een besluit van de regering uit de Franse tijd. Zoals ook in hoofdstuk 4 blijkt.
12

Feisser, Commentatio ad quaestionem

13

Feisser, Dissertatio Historico

14

Wumkes, Opkomst en vestiging, 3

15

Vree, Biografisch Lexicon, 118-120; op het supranaturalisme en de Groninger Theologie zal ik in hoofdstuk 4 verder
ingaan, daar zal ik onder meer kort iets over Muntinghe, Van der Palm, Van Heusde en Hofstede de Groot schrijven.
16

Onbekend, Register Feisser, 35
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§2 PREDIKANT IN LEKKUM & MIEDUM, WINSCHO TEN EN FRANEKER (1828-1839)
De eerste drie jaar als predikant bracht Feisser door in deze Friese dorpjes. Daar bleek hij al snel dat hij een goede
spreker was. Ook werd zijn leven verrijkt werd met een levensgezellin. Kort voor zijn vertrek trouwde hij met een
vrouw van voorname afkomst: Geertruide Elisabeth Barbara Orck (1812-1836), baronesse van Heeckeren. Zij was
de dochter van de baron van Heeckeren, die page van Willem V en opperstrandvonder van Ameland was. 17
Na een beroep uit Winschoten, vertrok Feisser op 31 oktober 1831 uit Lekkum en Miedum, om vanaf 8 november
zijn werkzaamheden in het Groningse stadje voort te zetten.18 Hoewel hij hier geen twee jaar zou blijven, bracht
hij er in augustus 1832 wel een boekwerkje uit, waarin hij aan de hand van de vier evangeliën het leven van Jezus
Christus beschrijft.19 In dit werkje zien we de invloed van zijn leermeester Clarisse. Met een nadruk op de rede
en de deugd, ademt dit boekje de geest van het supranaturalisme, wat in die tijd het denkklimaat binnen de kerk
beheerste. Bovendien zien we invloeden van de opkomende Groninger Theologie, aangezien Jezus als een
wijsheidsleraar wordt gepresenteerd, die gekomen is om het volk op te voeden. 20
Vanaf 9 juni 1833 werd Feisser voorganger in Franeker. Aangezien de oude universiteit in 1811 was opgeheven
en in 1815 ter compensatie door een Atheneum was vervangen, was er niet meer veel van de oude glorie over.
Toch mocht hij hier nog een tijd het professoraat waarnemen. Dat toont aan dat de jonge theoloog behoorlijk
wat in zijn mars had.21 Bovendien was hij een graag geziene gast in hogere kringen. Maar al snel zou hij met
tegenspoed te maken krijgen. Waar hij in oktober 1833 al zijn pasgeboren zoontje moest begraven, daar sloeg
het noodlot in 1836 toe: twee kinderen en zijn vrouw overleden in dit jaar. Ook fysieke malheur bleef hem niet
bespaard: in het voorjaar van 1838 werd hem het zicht in zijn rechteroog door een ontsteking grotendeels
ontnomen, bovendien was hij slecht bestand tegen het ruwe zeeklimaat. Door deze omstandigheden fysiek en
mentaal gebroken, vroeg hij zijn ontslag aan, wat hem op 27 september 1838 op eervolle wijze werd verleend. 22
Achtergebleven met één dochter, besloot Feisser terug te keren naar zijn ouderlijk huis in Veendam, om tot
herstel te komen. 23 Als hij later terugblikt op deze periode, dan stelt hij dat hier de “beginselen van de
verstandverlichtende en hartveranderende werking des heiligen Geestes” 24 in zijn leven zichtbaar werden. Het
lijden bracht hem dichter bij de echtheid van de goddelijke dingen, die niet van deze wereld zijn. Deze inzichten
zouden nog niet leiden tot een breuk met de theologie van die dagen, maar brachten hem wel tot een herstel
die hem in staat stelde om een nieuw beroep aan te nemen. Op 3 maart 1839 werd hij namelijk als predikant
aangesteld van de Hervormde Kerk te Gasselternijveen in Drenthe. Bovendien vond hij een diepe zielsvreugde,
die hij niet eerder had gekend, die hem de geesteskracht gaf om zijn werk met nieuwe bezieling uit te voeren.25
§3 DE GEBEURTENISSEN IN GASSELTERNIJVEEN (1839-1849)
Met zijn aanvaarding van het beroep uit Gasselternijveen komen we in een periode in Feissers leven waarin er
een grote ommekeer zou plaatsvinden, hoewel dat de eerste jaren nog niet direct zichtbaar was. De eerste
bevindingen van de voorganger waren namelijk positief: hij ondervond veel vriendelijkheid bij zijn huisbezoeken,
zijn prediking trok veel mensen, de catechisatie en de Avondmaalsvieringen werden goed bezocht, de meeste

17

Idem, 33-37; Wumkes, Opkomst en vestiging, 3-4

18

Idem, 35

19

Feisser, Jezus Christus of lotgevallen

20

Zie o.m.: voorwoord, p. 1, 50, 60, 112, 175; in hoofdstuk 6 ga ik dieper in op de theologische motieven van dit werk.

21

Helaas is er vrij weinig bekend over Feissers professoraat in Franeker.

22

Onbekend, Register Feisser, 35-36; Wumkes, Opkomst en vestiging, 4-5

23

Idem, 33-36

24

Feisser, Getrouw verhaal, 1

25

Wumkes, Opkomst en vestiging, 6
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mensen waren als lid aangemeld en brachten hun kinderen ter doop en van grove uitwendige zonden was er
geen sprake.26 Op zondagmorgen 3 maart werd Feisser door zijn voorganger H. K. Roessingh bevestigd met een
preek over Tit. 2:1, waarna hij ’s middags zelf sprak over Mat. 13:18. 27 Daarnaast gaf Roessingh hem mee dat er
in de gemeente “veel goedaardige menschen woonden, doch dat er geen geestelijk leven was”, iets wat Feisser
zelf ook al snel zou bemerken.28
De invloed van de Groninger Theologie op het denken van Feisser zou in deze periode nog nadrukkelijk blijken in
een werkje dat hij uitbracht in het voorjaar van 1841. 29 Vanuit een christocentrische benadering benadrukt hij
dat de mens zich tot volmaakbaarheid in geloof, liefde en hoop moet laten opleiden tot nut voor het huidige en
toekomstige leven. 30 Bovendien quote hij met instemming een artikel van professor Hofstede de Groot uit
Waarheid in Liefde31 en hij ontkent de erfzonde. 32 Maar in de herfst van 1841 – dezelfde periode als waarin hij
zou trouwen met Karsina Hovingh Wichers (1821-1909)33, één van zijn gemeenteleden – zou er definitief een
verandering plaatsvinden in het denken van de predikant van het Drentse dorp. Waarschijnlijk heeft hij toen
Cardiphonia 34 van de Engelse methodist John Newton gelezen. 35 Het belang van dit geschrift voor Feissers
ommekeer blijkt uit een werkje dat hij in 1843 schreef, als verantwoording van de omslag in zijn theologische
denken.36 Hierin schrijft hij: Prof. Hofstede de Groot moet “NEWTONS brieven vooral lezen en herlezen, en mogt
de Almagtige hem daardoor de oogen openen, dat hij regt zien kan.” 37 Bovendien herroept hij alles wat hij
daarvoor “tegen de waarheid gesproken en geschreven” heeft. 38 Ook stelt hij: “Onze natuur is geen schoon
papier, waarop het goede maar zoo weggeschreven kan worden, want dat papier is gansch bemorst en beklad
door den Vorst der duisternis, onder wiens heerschappij allen korter of langer als slaven hebben moeten leven.” 39
Feissers nieuwe inzichten zouden hem al snel voor problemen plaatsen in zijn gemeente. In de winter van
1842/1843 zouden er een aantal conflicten plaatsvinden die zorgden voor verwijdering tussen de voorganger en
een groot deel van de gemeenteleden. Het eerste conflict vond plaats toen de kerkenraad op zaterdagmiddag
27 november 1842 bijeen was voor de benoeming van nieuwe kerkenraadsleden. Zoals gebruikelijk stelde de
aftredende ouderling zijn opvolger voor. Zo stelde Hendrik Luis voor dat Hendrik Theeuwes hem zou opvolgen.
Maar Feisser vond hem niet geschikt, omdat hij de kenmerken der genade niet bezat en hij stelde Hendrik Reiling
voor als alternatief. Toen de andere ouderlingen toch hun voorkeur uitspraken voor Theeuwes, stortte Feisser
na afloop van de vergadering zijn teleurstelling uit bij een gezin uit de gemeente. Toen er bij hen een bezoeker
langskwam, zette dit gesprek zich gewoon door. De voorganger besloot dat hij de benoemde ouderling ertoe zou
bewegen om toch af te zien van zijn benoeming. Toen hij hem de volgende ochtend sprak en Theeuwes ervan
overtuigde om te bedanken voor zijn taak als oudste, ging Feisser er vanuit dat alles in kannen en kruiken was.

26

Feisser, Getrouw verhaal, 2-3

27

Wumkes, Opkomst en vestiging, 6

28

Feisser, Getrouw verhaal, 2

29

Feisser, Eéne en altoos noodige

30

Zie o.m.: p. 3, 36, 37; in hoofdstuk 6 ga ik dieper in op dit werk.

31

Hoewel hij een kritische noot plaatst bij diens hautaine manier van schrijven: p. 46. Waarheid in Liefde is het tijdschrift
van de Groninger School. Overigens haalt hij op p. 49 ook zijn oude leermeester Clarisse aan.
32

Idem, 60

33

Onbekend, Register Feisser, 33

34

Newton, Cardiphonia

35

Wumkes, Opkomst en vestiging, 8-9

36

Feisser, Eene roepstem; in hoofdstuk 6 zal ik dieper ingaan op de theologische implicaties van dit werkje.

37

Idem, 24

38

Idem, IV

39

Idem, 26
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Maar toen de kerkenraad de volgende vrijdag bijeen was, hoorde hij tot zijn verbazing dat Theeuwes niet had
bedankt. Nu bleek dat de persoon die bij het vertrouwelijke gesprek tussen de voorganger en het gezin aanwezig
was geweest, zijn mond voorbij had gepraat tegen de zoon van Theeuwes. Toen Feisser en de andere ouderlingen
poolshoogte gingen nemen bij Theeuwes, werd de voorganger met smaad overladen. Hij probeerde Theeuwes
en de andere ouderlingen ertoe te bewegen alsnog een andere ouderling te kiezen, maar het was al te laat.40
Feisser – die streefde naar een zuivere gemeente van gelovigen – had daarmee graag willen beginnen door een
kerkenraad van “waarheidlievende en godvreezende mannen” 41 samen te stellen. Daarna zou dit streven zich
gaan toespitsen in een conflict rondom het Heilig Avondmaal. Toen in maart 1843 de tijd naderde dat het
Avondmaal zou worden gevierd, kwam de kerkenraad bijeen. Feisser gaf aan dat hij een aantal leden vanwege
volharding in hun zonde wilde weigeren van de Avondmaalstafel en hij wilde hen onder censuur stellen, de
andere kerkenraadsleden wilden hem hierin echter niet volgen. Toen één van de leden die hij onder censuur had
willen stellen nog steeds geen berouw toonde, was het de voorganger onmogelijk het Avondmaal te bedienen
en hij vroeg een collega om voor hem in te vallen. In mei 1843 deed een soortgelijke gebeurtenis zich voor in de
voorbereiding op het Avondmaal, weer weigerden de kerkeraadsleden in te stemmen met de censuur. En toen
er na de voorbereidingsprediking een van de censurabele leden opstond om deel te nemen aan het Avondmaal,
ontbrak het Feisser aan de vrijmoedigheid het uit te delen. Dus na het breken van het brood en het inschenken
van de wijn, stelde hij: “dat degenen die vrijmoedigheid vonden om het te gebruiken, het nemen konden.” 42
Achteraf had de voorganger hier berouw van en hij ging gebroken naar huis.43
Het was duidelijk dat de situatie op deze manier niet aan kon houden. Toen hij op de schriftelijke visitatie van 21
mei 1843 de tussenkomst van het klassikaal bestuur inriep, zodat hij de gemeente “naar Gods Woord en de
regelen van onze Hervormde kerk mogt kunnen leiden”,44 bleef antwoord uit. Toen hij ruim een maand later bij
een klassikale vergadering in Assen na een referaat over Welk begrip behooren wij ons te vormen van de
gemeente des Heeren?45 vroeg of het voldoende was om een mondelinge aanklacht in te dienen, kreeg hij een
ontkennend antwoord. Daarop stuurde hij de volgende dag een missive, die er toe leidde dat er op 18 augustus
een kerkvisitatie plaatsvond. Feisser pleitte voor de afzetting van een aantal ouderlingen en voor hun
censurering, totdat ze tot bekering zouden komen. Daarnaast wilde hij van het klassikale bestuur bevestigd
krijgen dat de leden die hij als censurabel aanmerkte, dat ook daadwerkelijk waren. En hij wilde vrijgesteld
worden van de bediening van de doop en het Avondmaal, totdat er een kerkenraad geformeerd zou zijn die hem
zou ondersteunen in het beoordelen van gemeenteleden, in hoeverre de tekenen van het genadeverbond bij
hen aanwezig waren. Maar er was weinig gehoor voor de woorden van de voorganger.46
Toen vervolgens de tijd van het herfstavondmaal aanbrak en de situatie ongewijzigd bleef, gaf Feisser in een brief
aan het klassikale bestuur te kennen zich niet vrij te voelen het Avondmaal te bedienen. Bovendien benoemde
hij in dezelfde brief gewetensbezwaren te hebben rondom het dopen van kinderen, waarvan hij ook vrijgesteld
wenste te worden “tot dat de Heer mij door het een of ander middel van het geoorloofde dezer zaak zal overtuigd
hebben”.47 Het is in deze periode dat Feisser zijn eerder genoemde werkje Eene roepstem uitbracht. Hierin geeft
hij aan dat “alleen geloovigen mogen gedoopt worden. De kinderdoop is lang na de Apostolische tijden, tegen
het bevel des Heeren aan, in de kerk ingeslopen, en het stand te brengen, gefundeerd op den Heere Jezus en de

40

Feisser, Getrouw verhaal, 8-13; Wumkes, Opkomst en vestiging, 10-11

41

Idem, 8

42

Idem, 25

43

Idem, 16-25; Wumkes, Opkomst en vestiging, 12-14

44

Idem, 26; Feisser volgt hier de procedure van het algemeen reglement uit 1816, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken.

45

Wumkes, Opkomst en vestiging, 15

46

Idem, 14-16; Feisser, Getrouw verhaal, 26-34

47

Feisser, Getrouw verhaal, 36
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Apostelen, ook wel eene der eerste bepalingen bij die kerk worden, dat men alleen de geloovigen doope.”48 In
september 1843 gaat hij dieper op deze materie in wanneer hij zijn Beknopte aanwijzing van het ongeoorloofde
in den doop der kleine kinderen uitbrengt.49 Hierin geeft hij Bijbelse, historische en kerkelijke bezwaren tegen de
kinderdoop. Als Feisser vervolgens weigert het kind van een gemeentelid te dopen, dan verschijnt deze met twee
ouderlingen voor zijn deur. Daar overhandigen ze hem een missive van het klassikaal bestuur, waarin hij
opgewekt wordt in overeenkomst met zijn eens gedane belofte de doop en het Avondmaal te bedienen. In
antwoord schrijft hij deze belofte in onwetendheid te hebben gedaan. 50
De weigering van de voorganger bracht veel beroering met zich mee. Op een oktoberavond werden de ramen
van de pastorie ingegooid. En inmiddels breidde het gerucht dat hij kinderen niet meer wilde dopen zich uit tot
buiten de landsgrenzen. Zo kreeg hij op een zekere dag een paar mannen uit Velthuizen in Bentheim op bezoek,
die hem als oudste predikant wilden aanstellen, met vrijstelling van de doop. Maar omdat Feisser er een
verzoeking van de Heer in zag, weigerde hij. Ook kreeg hij een bezoek van een paar Afgescheiden broeders –
onder wie ds. Brummelkamp51 – maar hij vond hen te schools en zij vonden hem te vrij en konden niet meekomen
in zijn doopsopvatting. Vervolgens kwam er op 9 november opnieuw een bezoek van het klassikaal bestuur,
waarin hij zijn bezwaren herhaalde. Drie weken later kreeg het provinciaal kerkbestuur de zaak in handen en op
19 december moest Feisser voor de commissie verschijnen. Toen hem gevraagd werd of hij kon beoordelen wie
er gerechtigd waren om bij het Heilig Avondmaal aan te gaan, zei hij dat hij dit “door genade, dat als ik eenige
jaren met iemand omgegaan had, zijnen wandel gadeslaande, en meermalen met hem sprekende over den weg
des heils en het leven des geestes, dat ik mij dan wel eenigzins bekwaam gevoelde, om te verklaren, of zoo
iemand onder de bekeerden of onbekeerden geteld moest worden.” 52 Diezelfde avond besloot het provinciaal
kerkbestuur hem uit zijn ambt te ontzetten wegens stellige weigering van een gedeelte van zijn dienst en het
stichten van ergernis en wanorde. Hij mocht de feestbeurten nog waarnemen en kreeg zijn traktement tot 1
januari uitbetaald. Op nieuwjaarsmorgen 1844 werd het vonnis van zijn afzetting door een collega predikant aan
de gemeente voorgelezen. Feisser en zijn gezin stonden letterlijk op straat. 53
Vermoedelijk is het echtpaar tijdelijk bij de ouders van Feissers echtgenoot gaan wonen. En al gauw vatte hij de
pen op, dus op 20 februari 1844 zag Eene noodige waarschuwing 54 het licht. Hierin schrijft Feisser over het
wezen, de namen en het werk van de Heilige Geest, over het belang van de Geest om tot wedergeboorte te
komen en deel uit te maken van de gemeente en de rol die de doop daarbij speelt. Later in dat jaar volgt Getrouw
verhaal55, waarin hij een verantwoording geeft van de voorliggende periode en de verwikkelingen die daarin
plaatsvonden tussen hem en zijn gemeente. Inmiddels kwam Feisser met een handvol getrouwen op zondagen
samen in zijn huis. Maar dan staan er in november 1844 opeens twee Duitse broeders voor de deur: J. Köbner
uit Hamburg en A. F. Remmers uit Jever. Door de voorganger van de Baptistengemeente in Hamburg – J. G.
Oncken – waren zij naar Gasselternijveen gestuurd, omdat ze lucht hadden gekregen van de verwikkelingen
rondom Feisser. Omdat zij zich pas in de avond meldden, vroegen ze na enige tijd met Feisser gesproken te
hebben, of zij bij hem konden blijven slapen. Na enig twijfelen stemde zijn vrouw hiermee in. Hoewel Feisser nog
nooit van het Baptisme had gehoord, brachten de gesprekken met de broeders hem tot de overtuiging dat hij

48

Idem, 21

49

Feisser, Beknopte aanwijzing; in hoofdstuk 6 ga ik dieper op dit werkje in.

50

Feisser, Getrouw verhaal, 35-40; Wumkes, Opkomst en vestiging, 16-20

51

Ds. Brummelkamp was een van de leidinggevende mannen binnen de Afscheiding, die tevens nauwe betrekkingen had
met het Réveil. Hij ijverde al vroeg voor een eigen gereformeerde opleiding, die er in 1844 kwam met een kleine
theologische school in Arnhem en in 1854 met de Theologische School in Kampen: Te Velde, Biografisch Lexicon, 74-77
52

Feisser, Getrouw verhaal, 62

53

Idem, 40-68; Wumkes, Opkomst en vestiging, 20-22

54

Feisser, Eene noodige waarschuwing; in hoofdstuk 6 ga ik hier dieper op in.

55

Feisser, Getrouw verhaal; reeds veelvuldig aangehaald in de voorgaande beschrijving.
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zich als ongedoopt moest beschouwen en zich door onderdompeling diende te laten dopen. Omdat hij hierover
eerst wilde overleggen met zijn getrouwen, namen de broeders biddend afscheid. Na wat briefwisselingen werd
er besloten dat Feisser in mei 1845 naar Hamburg zou komen, om met Oncken te spreken. Toen hij hen daar al
snel van zijn zuivere geloof overtuigde, reisde Köbner met hem mee terug naar Gasselternijveen. En op 15 mei
1845 werd Feisser, samen met zes van zijn medestanders, gedoopt door onderdompeling op grond van zijn
geloof. Daarna sprak Köbner over Psalm 92 en Feisser werd tot herder en leraar, en Roelof Reiling tot diaken van
de nieuwgeboren Gemeente van Gedoopte Christenen aangesteld. Al snel werd er een adres tot de koning gericht
met het verzoek tot erkenning van een Christelijk Afgescheiden Gemeente, met een gereformeerde belijdenis,
met uitzondering van de doop. Op 13 augustus 1845 kregen ze deze erkenning. 56
In september van dat jaar, was er wederom een feestelijke gebeurtenis: Feissers echtgenote, die vanwege haar
zwangerschap niet eerder gedoopt kon worden, werd door Oncken in Gasselternijveen gedoopt. 57 Toch viel het
Feisser zwaar dat de deuren om op andere plekken te preken, voor hem gesloten waren en dat hij zijn traktaten
nergens kwijtraakte. Bovendien bleven aanhoudende lichaamskwalen hem kwellen, waardoor hij in 1846 voor
twee maanden een waterkuur onderging in de Bohemen. Hoewel hij zich hierdoor wel beter voelde, herstelde
hij niet volledig. Daarnaast lukte het niet echt om tot uitbreiding van de gemeente te komen. Hierdoor besloot
hij uiteindelijk om in 1849 naar Nieuwe Pekela te verhuizen, in de hoop daar meer vruchtbare grond te vinden. 58
§4 DE STILLE PERIODE (1849-1865)
Na de zeer onstuimige periode in Gasselternijveen, lijkt het alsof Feissers leven in de laatste jaren als een
nachtkaars uitbrandde. In 1850 is hij nog een korte periode in Amsterdam geweest om daar als voorganger van
de gemeente te fungeren (in 1845 zijn Feisser en Köbner na de doopplechtigheid in Gasselternijveen doorgereisd
naar Zutphen en Amsterdam om daar anderen te dopen 59). Maar al gauw bleek dat de gemeente er nog niet
klaar voor was om een voorganger te onderhouden, bovendien waren ze te onvolwassen in hun geloof. Dus na
een paar weken vertrok Feisser, een illusie armer, weer terug naar Nieuwe Pekela. In de jaren erna heeft hij op
afstand de gemeenten in Gasselternijveen en Nieuwe Pekela gediend. Bovendien was hij in Nieuwe Pekela nog
actief op maatschappelijk gebied als lid van de schoolcommissie en de gemeenteraad, als ambtenaar van de
burgerlijke stand en tijdelijk als wethouder. In 1858 vertaalde hij nog een werkje uit het Duits onder de titel De
Levenswekker,60 wat misschien wel het meest tekenend is voor zijn toestand in die periode. Het betreft namelijk
een medicijn voor diverse ongesteldheden. In zijn voorwoord benoemd hij zelf “van langdurig en smartelijk
ligchaamslijden door het gebruik van den Levenswekker verlost”61 is. Tot aan zijn dood op 2 juni 1865 zou Feisser
gekweld blijven door fysiek lijden. Ook binnen zijn gezin zou hij veelvuldig met lijden te maken blijven houden.
Waren uit zijn eerste huwelijk al drie kinderen gestorven, ook zijn laatste kind uit dat huwelijk stierf al op 21jarige leeftijd. Eveneens uit zijn tweede huwelijk zouden vier van zijn acht kinderen op zeer jonge leeftijd
overlijden.62

56

Wumkes, Opkomst en vestiging, 25-29

57

Het is de vraag waarom ze haar niet tijdens haar zwangerschap hebben gedoopt. Had het met schaamte te maken? Een
brief van Köbner aan Feisser van 11 april 1845 wijst hier mogelijk op, daar gaat Köbner in op een vraag van Feisser over het
schaamtegevoel van vrouwen bij de doop: Wumkes, Opkomst en vestiging, 303. Een andere optie zou gezondheidsschade
kunnen zijn, daar refereert Feisser aan in zijn Toespraak over den H. Doop, 11. Hoewel hij daar stelt dat het geen probleem
is voor de gezondheid. Een derde optie zou kunnen zijn dat ze niet wilden dat met de moeder ook het kind werd gedoopt.
58

Wumkes, Opkomst en vestiging, 30-35

59

Waarover in hoofdstuk 5 meer.

60

Feisser, De Levenswekker

61

Idem, 3

62

Wumkes, Opkomst en vestiging, 35-39, 80-82; Onbekend, Register Feisser, 33-37
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HOOFDSTUK 3
NEDERLAND IN DE EERS TE HELFT VAN DE 19E EEUW
§1 DE BATAAFSE EN FRANSE TIJD (1795-1813)
Om de kerkelijke en politiek-maatschappelijke situatie van Nederland aan het begin van de 19e eeuw goed te
kunnen begrijpen moeten we terug naar de Franse Revolutie van 1789. Deze revolutie leidde er namelijk toe dat
er een einde kwam aan het ancien régime in Frankrijk: de standenmaatschappij, waarbij geestelijke en wereldlijke
macht samengingen. Net als in Amerika (1776) kwam er een constitutie waarin godsdienstvrijheid en de
scheiding van kerk en staat werden vastgelegd, bovendien kreeg het volk meer macht ten opzichte van de
heersende machthebbers. In Frankrijk heerste er in die tijd onder invloed van de Verlichting een antichristelijke
geest en er werd een eredienst van de rede ingevoerd. Hoewel in Nederland gematigdheid de boventoon voerde
en de situatie dus lang niet zo ingrijpend zou zijn als in Frankrijk, werden de invloeden van de Franse situatie er
toch wel degelijk zichtbaar. In 1795 was namelijk de Bataafse Revolutie: met behulp van Franse troepen lukte
het de patriottistisch ingestelde Nederlanders om de macht over te nemen in de zeven provinciën van Nederland.
Stadhouder Willem V vluchtte naar Engeland en de Bataafse Republiek was een feit. Hoewel Nederland officieel
onafhankelijk was, bleek al snel dat zij de Franse belangen moesten dienen. 63
Op 1 maart 1796 kwam de eerste Nationale Vergadering in Den Haag bijeen om een nieuwe grondwet te
ontwerpen, welke op 23 april 1798 gereed kwam. Vooral de eenheid van de staat werd benadrukt en er kwam
een einde aan de federalistische structuur van de oude Republiek. Hoewel men godsdienstige handelingen op
het gebied van de staat wilde uitbannen, werd er toch een door de Verlichting beïnvloed formuliergebed
opgesteld waarmee vergaderingen werden geopend. Daarin werd het “Algenoegzaam Opperwezen” 64
opgeroepen het Vaderland met wijsheid en liefde te besturen. Bovendien werd godsdienst gezien als de “eenige
bron van eeuwig heil, grondslag van Deugd, van goede zeden en daarvan onafscheidelijk volksgeluk.” 65 Daarom
zou de overheid ervoor zorgen dat godsdienstig onderwijs bevorderd werd en dat kerkelijke leraren behoorlijk
betaald zouden worden. Maar na een overgangstermijn van drie jaar, zouden de kerken hier zelf
verantwoordelijk voor worden. Bovendien werd er gesteld dat er geen bevoorrechte kerken meer mochten zijn.
Dit zou met name voor de Hervormde Kerk een achteruitgang betekenen, maar voor de andere groepen zoals de
katholieken, kleine protestantse kerken en de Israëlieten zou er eindelijk verandering komen in hun eeuwenlange
achtergestelde positie. Wel nam de overheid er de tijd voor om deze verandering plaats te laten vinden. 66
Uiteindelijk zouden niet alle nieuwe wetten worden uitgevoerd, door de veranderingen die er in Frankrijk
plaatsvonden. Napoleon kwam in 1801 namelijk als eerste consul aan de macht en onder zijn invloed kwam er
een nieuwe constitutie in Nederland. En aangezien hij de christelijke godsdienst bevorderlijk vond voor het
staatsbelang, ging hij zich meer met de kerk bemoeien. De scheiding van kerk en staat bleef dus alleen op papier
bestaan. Dit had onder meer gevolgen voor het vervallen van de traktementen van voorgangers: dit werd
ingetrokken. Bovendien moest iedere burger van boven de 14 jaar zich bij een kerk inschrijven en verplicht een
jaarlijkse bijdrage betalen. Toen Napoleon in 1804 keizer werd, wilde hij ook dat er in de andere van Frankrijk
afhankelijke landen een eenhoofdig bestuur kwam. Zo werd R. J. Schimmelpenninck in 1805 als raadpensionaris
aangesteld. In dat jaar werd er gestart met een evangelische gezangbundel, die uiteindelijk uitkwam op
nieuwjaarsdag 1807. In deze bundel werd het nationalistisch gekleurde voorzienigheidsgeloof van die dagen

63

Selderhuis, Handboek NL Kerkgeschiedenis, 570-571; Rasker, NL Hervormde Kerk, 19; in tegenstelling tot de
Oranjegezinden, zagen de Patriotten de Fransen als bondgenoot en huldigden zij hun revolutionaire ideeën.
64

Rasker, NL Hervormde Kerk, 20; dit is een typisch deïstische manier om over het goddelijke te spreken, die past bij de
Franse eredienst van de rede, zie: Kluit, Protestants Réveil, 13-14
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duidelijk zichtbaar, het zou dan ook op nogal wat verzet stuiten. Het bewind van Schimmelpenninck zou van
korte duur zijn, na een jaar moest hij al plaats maken voor Lodewijk Napoleon, die koning van Holland werd. Dit
betekende meteen het einde van de Bataafse Republiek en het begin van het Koninkrijk Holland.67
Lodewijk had als ideaal om de verdeeldheid tussen de kerkgenootschappen te reduceren. Op dat moment was
ruim de helft van de 2,2 miljoen Nederlanders hervormd, ruim 38% was katholiek, 3% lutheraans, 1,41%
doopsgezind, 1,79% was Israëliet en de rest bestond vooral uit kleine protestantse groepen. Hoewel er in het
nieuwe koninkrijk beloofd werd dat predikanten hun traktement zouden behouden en dat ook geestelijken uit
andere gezindten een toelage zouden ontvangen, gebeurde de betaling daarvan maar in beperkte mate, wegens
de slechte economische omstandigheden van het land. In 1808 werd er een Ministerie van Eredienst opgericht,
geleid door de minister van Binnenlandse zaken Mollerus. Als hoofdcommies van dit ministerie werd de theoloog
J. D. Janssen aangesteld, die ook onder Willem I een grote invloed op dit ministerie – en daarmee op het bestuur
van de Hervormde Kerk – zou uitoefenen. Hij zag de staat als totaalverband van de menselijke samenleving,
waarbinnen andere bestanddelen hun plaats hadden, waaronder ook de kerk. Binnen de kerk moest volgens
hem de godsdienst zelf vrij worden gelaten en alleen het uitwendig kerkbestuur worden geregeld. 68
In juli 1810 werd Lodewijk afgezet en werd ons land ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk. Deze bezetting werd
gelaten ondergaan, hoewel het destructief was voor de economie van Nederland, omdat het geld in Franse
belangen werd gestoken. In deze periode heeft Napoleon voor centralisatie van het bestuur, de wetgeving en de
financiën van het land gezorgd. Dit wilde hij ook in de kerk realiseren, door de katholieke en protestantse groepen
onderling te verenigen. Maar de kerken stonden hier niet voor open. In oktober 1813 zou Napoleon ten val
komen en verbannen worden naar Elba. Dit opende in Nederland de mogelijkheid voor een nieuwe situatie, die
al snel tot stand zou komen met de terugkeer van de prins van Oranje vanuit Engeland op 30 november 1813.69
§2 KONING WILLEM I ( 1813-1840)
Deze prins – Willem Frederik (1772-1843) – de zoon van stadhouder Willem V, liet zich op 2 december tot
soevereine vorst uitroepen. Wel moest hij daarbij een constitutie accepteren. Toch zou Willem I al snel alle
trekken van een verlicht despoot vertonen: hoewel hij openstond voor nieuwe denkbeelden, kon hij niet goed
uit de voeten met het constitutionele denken. Maar omdat het volk na de woelige Bataafse en Franse tijd – die
destructief was voor de Nederlandse economie – behoefte had aan een zelfstandige natie, werd hij als verlosser
binnengehaald. Was Nederland voor 1795 nog een gereformeerde natie, na een verlicht-revolutionair
intermezzo was het verlicht-protestant geworden: God, Nederland en Oranje werden zo met elkaar verweven.
Willem I liet zich daarbij gelden als opperkerkvoogd. Hoewel er geen sprake meer was van een staatskerk of een
bevoorrechte kerk, was er wel intensieve bemoeienis met kerkzaken. Bovendien werd er een afzonderlijk
departement voor erediensten ingesteld, waarbij J. D. Janssen betrokken was als secretaris en adviseur.70
In het congres van Wenen in 1815 deed Willem een succesvolle lobby om België bij zijn rijk te voegen. Oostenrijk
en Pruisen hadden weinig belangstelling voor het land en het leek de geallieerden goed om een stevige
bufferstaat op te werpen tegen de expansiedrift van de Fransen. Toen Napoleon in de zomer van 1815 echter
ontsnapte van Elba en snel naar het noorden optrok, stond dit onder druk. Maar Napoleon werd gestuit toen hij
de Slag bij Waterloo verloor, waardoor hij volledig van het wereldtoneel verdween. Willem I had dus wat hij
wilde: het Koninkrijk der Nederlanden was een feit. In datzelfde jaar werd de nieuwe grondwet aan de
vertegenwoordigers van het noordelijke en zuidelijke volksdeel voorgelegd. Hierin werd de macht tussen de vorst
en de volksvertegenwoordiging verdeeld, naar verlichte beginselen. Vanwege de gelijkstelling van de
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verschillende kerken, stemde een minderheidsgroep onder leiding van de Gentse bisschop M. de Broglie echter
tegen. Zij wilden het katholieke karakter van België vast laten leggen in de grondwet. In het noordelijke volksdeel
werd de nieuwe grondwet juist omarmd vanwege zijn liberale karakter. Door de afwezigen in België bij de
voorstemmers op te tellen, behaalde de grondwet echter toch een meerderheid. Omdat er geen
noemenswaardig verzet kwam, kon de koning zo zijn liberale bewind in Nederland voortzetten. 71
Zoals bij Napoleon, hadden de kerken in de ogen van de staat vooral betekenis als opvoeders in de algemeenchristelijke deugden. Om dit te bevorderen trachtte de koning de kerkgenootschappen algemene reglementen
op te leggen, hoewel hij liever één nationaal kerkgenootschap had gezien. En aangezien de staat de traktementen
van de predikanten betaalde, voelde Willem zich vrij om zich met kerkelijke zaken te bemoeien. In 1816 werd
aan de Nederlandse Hervormde Kerk een reglement opgelegd, waarin “de bevordering van christelijke zeden, de
bewaring van orde en eendragt, en de aankweeking van liefde voor Koning en Vaderland” 72 centraal stonden. Zo
werd deze kerk een bestuurlijke eenheid, die – in tegenstelling tot het presbyteriale systeem – feitelijk top-down
was gestructureerd: het zwaartepunt lag bij de algemene synode, vervolgens bij de provinciale kerkbesturen, de
klassikale besturen en uiteindelijk bij de kerkenraden. Als iemand vanuit de lagere besturen bezwaar wilde
maken, dan kon dat op een niveau hoger, die hem zo nodig nog een niveau hoger konden sturen. Verder kwamen
veel ideeën van J. D. Janssen in het reglement terecht: de kerk zou gaan functioneren in een nutsfunctie onder
de staat en alleen over uitwendig bestuur werden er uitspraken gedaan door de diverse bestuurlijke lagen, zaken
met betrekking tot de leer werden vrijgelaten. Deze relativering van de leer kwam onder meer terug in een
strijdpunt rondom de nieuwe proponentsformule: was het “overeenkomstig” in de formule omdat (quia) of voor
zover (quatenus) de leer van Gods Heilig Woord in de Formulieren van Enigheid was vervat? Deze inhoudelijke
kwesties zouden de gemoederen in de Nederlands Hervormde Kerk gedurende de hele 19e eeuw bezighouden.73
Hoewel de Belgen zich in eerste instantie hadden neergelegd bij het bewind van de koning, bleek er toch latente
onvrede te zijn. Met name Willems onderwijscontrole stuitte op weerstand bij de overwegend katholieke ZuidNederlanders. Omdat de kerk van oudsher veel bemoeienis had met het onderwijs, had men moeite met de
liberale onderwijspolitiek van de staat. Omdat er op de opleidingen een verlichte geest heerste en particuliere
scholen zoals de kleinseminaries vanaf 1825 werden verboden, kwam er protest. Na een golf van petities
probeerde de koning het tij nog te keren door de middelbare scholen weer vrij te geven, maar toen was het al te
laat. Een verbond tussen de katholieken en de liberalen in België leidden tot de Belgische Opstand en kostten
Willem in 1830 uiteindelijk de helft van zijn rijk. Pas in 1839 zou hij zich hier bij neer leggen en de pogingen om
het zuidelijke deel weer bij zijn rijk te voegen, zouden voornamelijk nadelig blijken te zijn voor de economie van
het land, vanwege de oorlogsschuld die hij er mee opbouwde tegen het door Frankrijk gesteunde België. 74
§3 KONING WILLEM II (1840-1849)
Willem I – teleurgesteld over de splitsing van zijn rijk – deed op 7 oktober 1840 afstand van de troon. In 1841
trouwde hij – tot verbazing van het protestantse volksdeel – met een Belgische, die katholiek was. Zo kon koning
Willem II de troon bestijgen. De zoon van Willem I – die een aantal jaren in Brussel had gewoond – was meer
vertrouwd met de rooms-katholieken. Hij zou al snel voor meer godsdienstvrijheid in zijn land zorgen en zich
minder bemoeien met kerkelijke zaken. Ook op scholen zou er meer vrijheid komen, waardoor de Hervormde
Kerk minder invloed zou krijgen en er zelfs stemmen waren om het christelijk onderwijs volledig uit te bannen.
Later zou dit tot de schoolstrijd leiden, waarin de roep om bijzonder onderwijs een stem kreeg.75
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Door de afscheiding van België in 1839 moest er een nieuwe grondwet komen, deze kwam er in 1848. De vader
van deze grondwet was de Leidse hoogleraar J. R. Thorbecke. Hoewel hij van lutherse komaf was, liet hij zich
vooral door liberale ideeën leiden. Aangezien Willem II vanwege internationale woelingen vreesde voor
revoluties in zijn land, zag hij zich genoodzaakt tot een volledige staatkundige hervorming. Deze kreeg vorm in
de nieuwe grondwet en bracht ons in grote lijnen de constitutionele monarchie zoals we die nu kennen. De
belangrijkste aanpassing was dat de volksvertegenwoordiging nu soeverein tegenover de koning stond.
Bovendien werd de godsdienstvrijheid veel nadrukkelijker vorm gegeven. Het belang van de kerken voor de staat
werd door Thorbecke sterk gerelativeerd, hij sprak liever over het nut van een algemeen christendom als
bezielende geest voor de maatschappij. Voor de Hervormde Kerk betekende dit dat de band met de staat nog
losser zou worden dan die al was en dat dus de invloed op het burgerlijk leven kleiner zou worden. Voor de
andere kerkelijke groepen betekende de nieuwe grondwet nog meer vrijheid. 76

HOOFDSTUK 4
INVLOEDRIJKE BEWEGINGEN IN NEDERLAND IN DE EERSTE HELFT VAN DE 19E EEUW
§1 DE OUD-LIBERALEN EN HET SUPRANATURALISME
Veel kerkelijke leiders en hoogleraren in Nederland hingen aan het begin van de 19 e eeuw het supranaturalisme
aan. Deze stroming die letterlijk boven de natuur betekent, geloofde dat God zich via het verstand aan de mens
openbaarde. Wonderen en profetieën uit de Bijbel waren achteraf via het verstand te begrijpen. Toch nam men
nadrukkelijk afstand van het harde rationalisme van de Duitse theologie en filosofie. Volgens H. Muntinghe
mocht men zich niet verlagen tot een godsdienst van de rede, want wat zou dan nog de plaats van de openbaring
en het mysterie zijn? In feite werd er gezocht naar een via media tussen de oud-protestantse orthodoxe kerkleer
en het deïsme waarin de christelijke geloofsovertuiging geen plaats had. Zo kreeg het verlichtingsdenken binnen
de theologie in Nederland een geheel eigen gematigd karakter. Daarmee onderscheidde het zich van de moderne
theologie die in de tweede helft van de 19e eeuw zou opkomen, waarin er veel nadrukkelijker afstand werd
genomen van de orthodoxe kerkleer en het gezag van de Bijbel. We kunnen daarom ook wel spreken van het
oud-liberalisme. Bovendien toonde het een sterk vooruitgangsgeloof, al het beste van vroeger zat erin vervat. In
feite was het verbonden aan de godsdienstige idealen van de vrijzinnig-protestantse elite, het christendom
diende boven geloofsverdeeldheid verheven te worden. Beschaving, opvoeding en deugd stonden centraal en
daarmee sloot het nauw aan bij de godsdienstige idealen van Willem I.77
Een aantal belangrijke representanten van het supranaturalisme waren de hoogleraren J. Heringa (1765-1840),
H. Muntinghe (1752-1824), J. H. Van der Palm (1763-1840) en Ph. W. van Heusde (1778-1839). Elk van hen was
op zijn eigen wijze een belangrijke voorvechter van deze manier van theologiseren. Heringa was in 1794 als
hoogleraar in Utrecht benoemd. Toen de theologische faculteiten vanwege verminderde financiële middelen bij
de filosofisch-literaire faculteiten werden ondergebracht, weigerden zijn collega’s in Utrecht een eed van trouw
aan het nieuwe bewind te zweren. Alleen Heringa – die de nieuwe en vrijere opvattingen huldigde – had geen
moeite met de eed. In de ruim veertig jaar dat hij in Utrecht professor was, zou hij uitgroeien tot de leider van
het gematigde supranaturalisme. Muntinghe – die tussen 1780-1798 hoogleraar was in Harderwijk – kwam aan
het eind van die periode naar Groningen, waar hij tot zijn dood in 1824 een leidinggevende positie zou hebben.
Met een rationalistisch supranaturalisme wilde hij tegemoetkomen aan de bezwaren tegen de heersende
orthodoxie. Zijn idee over Gods opvoeding van de mensheid in de Bijbel zou later door Van Heusde en de
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Groninger Godgeleerden verder worden uitgewerkt. Van der Palm – die zich in de jaren tussen 1799-1806 op het
politieke toneel onder andere had beziggehouden met de eerste lager onderwijswet (1801) – kwam in 1806 naar
de Leidse academie. Hoewel hij niet tot de theologische faculteit behoorde, heeft hij door zijn homiletische
scholing veel jonge predikanten beïnvloed. Zijn supranaturalisme was sterk chauvinistisch gekleurd: hij huldigde
een nationalistisch gekleurd voorzienigheidsgeloof. De Utrechtse hoogleraar Van Heusde was naast theoloog
tevens platonist en hij stond een praktisch christendom voor, waarin alle mensen van nature goed waren. Hoewel
hij de bijzondere openbaring niet ontkende, geloofde hij in een geleidelijke ontwikkeling van de mens tot
gelijkvormigheid met God. Zijn theologie was in sterke mate beïnvloed door de moraal: beschaving werd bereikt
door opvoeding en onderwijs. Dit paste bij de vele nutsorganisaties die in die tijd waren opgericht. Dogmatische
verschillen stonden op de achtergrond en het christendom was vooral tot nut van de maatschappij.78
§2 HET RÉVEIL
§2.1 VOORGESCHIEDENIS
Hoewel het supranaturalisme veel aanhangers had, riep het ook weerstand op. De voornaamste tegenbeweging
was het Réveil. Om een goed beeld te krijgen van hoe het Réveil in Nederland is ontstaan, kijken we eerst naar
hoe het gestalte kreeg in Europa en Nederland. In hoofdstuk 3 zagen we dat de doorwerking van de Verlichting
in de Franse Revolutie van 1789 een belangrijke invloed had op het ontstaan van de Bataafse Republiek en de
ontwikkelingen die daarna plaatsvonden. Ook het supranaturalisme kende daarin haar voedingsbodem, hoewel
het dus niet meeging in het scherpe Franse rationalisme, maar meer zocht naar een middenweg tussen
rationalisme en orthodoxie. In andere delen van Europa was eveneens de invloed van de Franse Revolutie
zichtbaar. Het revolutionaire denken bracht in veel gevallen een antichristelijke geest met zich mee en was sterk
rationalistisch getint. In reactie hierop ontstonden antirevolutionaire bewegingen, die meer romantisch van aard
waren en meer ruimte gaven aan het gevoel. Het is bij deze bewegingen waar het Réveil haar ingang vond.79
De wortels van het Réveil liggen bij het Duitse piëtisme van de 17e en 18e eeuw. Onder invloed van mannen als
Ph. J. Spener (1635-1705) – die op zijn beurt was beïnvloed door J. de Labadie (1610-1674), die onder meer
predikant in Middelburg was – en A. H. Francke (1663-1727) was de persoonlijke bekering van de mens centraal
komen te staan. Daarnaast kende het piëtisme onder invloed van J. A. Bengel (1687-1752) een Bijbelvisie die
haaks stond op de historisch kritische visie: men wilde dicht bij de Bijbelwoorden blijven. Ook kende het een
gevoeligheid voor mystieke invloeden, dit mede dankzij J. Böhme (1575-1624), die de vader was van de
Philadelphische stroming, waarin naast de mystieke bevinding de broederliefde centraal stond. Deze gedachte
van broederliefde werd opgepakt door N. L. Graf von Zinzendorf (1700-1760), die in contact kwam met de
Moravische broeders, een verdrukte groep uit de Bohemen die gedwongen was weggevlucht. Zij kenden een
sterke vroomheid, wat ze verbonden met een gemeenschapsideaal. In 1727 stichten zij gezamenlijk de
Evangelische Broeder-Uniteit, die zich vestigde op Zinzendorfs grondgebied, dat de naam Herrnhut had. Deze
groep – die de naam Hernhutters met zich meedroeg en die een sterke zendingsdrang kende – verspreidde zich
al spoedig over het Europese continent, waaronder in Nederland, waar ze zich vestigden in Zeist. 80
In 1735 voeren er twee schepen vanuit Engeland naar Noord-Amerika, naar de kolonie Georgia. Hierop bevonden
zich onder meer John (1703-1791) en Charles (1707-1788) Wesley. Onderweg kwamen ze in contact met de
Moravische broeders, die hen fascineerden met hun liederen, bidden en vrolijk gedrag. Dit zou er uiteindelijk toe
leiden dat de Wesleys in 1738 tot een levend geloof kwamen. Hoewel John Wesley geen Hernhutter werd, zou
hij wel de grote aanjager worden van het methodisme. Samen met G. Whitefield (1714-1770) zou hij met deze
opwekkingsbeweging een grote invloed uitoefenen in de Engelstalige wereld. In het methodisme staat de nadruk
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op wedergeboorte centraal en daaruit komt de rechtvaardiging voort. Maar ook aan de heiliging wordt er
nadrukkelijk aandacht geschonken. De rechtvaardiging is geen eindpunt in het leven, het leven van een christen
kenmerkt zich door dankbaarheid, dat in goede werken zichtbaar wordt. Hiermee had het methodisme een
belangrijke uitwerking op de sociale bewogenheid van haar aanhangers. Aan de hand J. G. de la Fléchère (17291785) zou het methodisme in Zwitserland terecht komen. De la Fléchère – die als student vanuit Zwitserland naar
Engeland was gekomen – werd een belangrijke voorvechter van het Wesleyaanse methodisme. Vanwege zijn
gezondheid verbleef hij tussen 1777-1781 in Zwitserland, waardoor het methodisme ook daar terecht kwam.81
Het was in Zwitserland waar het Réveil begon, onder invloed van het piëtisme en het methodisme. In het tweede
decennium van de 19e eeuw ontstonden er in verschillende Zwitserse steden kringen van theologische studenten
die zich tegen de heersende liberale geloofsvoorstellingen keerden. Hoewel het hen verboden werd om samen
te komen, lieten zij zich niet ontmoedigen. Hierin werden ze vanaf 1816 gesteund door Engelse methodistische
zendelingen, waaronder de Schotse baptist Robert Haldane. Onder de studenten bevond zich J. H. Merle
d’Aubigné (1794-1872) die na zijn studie vanaf 1818 in Hamburg als predikant zou fungeren. Daar zou hij in
botsing komen met de liberaal-rationalistische kerkenraad, waardoor hij in de zomer van 1822 vertrok. In 1823
werd hij in Brussel geroepen, waar hij onder meer hofpredikant van Willem I was. Van hieruit zou hij zijn invloed
op het Nederlandse Réveil uitoefenen, met name in Brussel en Den Haag. Ook via andere wegen zou de Zwitserse
invloed in Nederland binnenkomen, zo is reeds J. de Labadie genoemd, die al in de 17 e eeuw een invloed had op
het conventikelwezen in Nederland. Ook de naam van J. K. Lavater (1741-1801) moet hier genoemd worden, hij
had met diverse Nederlanders briefwisselingen en liet via zijn Handbibliothek kleine boekjes onder zijn
vriendenkring rondsturen, waarin onder meer de werken van John Newton waren opgenomen. 82
Als laatste onderdeel in de voorgeschiedenis van het Réveil in Nederland, moet er nog één belangrijke naam
worden genoemd: Willem Bilderdijk (1756-1831). Bilderdijk was een contrarevolutionair en romanticus die
verwant was aan Lavater. Met deze denkbeelden was hij in het Nederland van het einde van de 18 e en het begin
van de 19e eeuw een uitzondering. De grondslag van zijn wijsgerig-godsdienstig stelsel was dat hij alles zag vanuit
de eenheid in God, die zich openbaarde vanuit de natuur en de Bijbel. Zijn staatsbesef hing hier nauw mee samen:
de koning was door God aangesteld als soevereine leider van het land, inmenging van het volk paste daar niet
bij. Naast zijn interesse voor het staatkundig bestel, was Bilderdijk taalkundige en dichter en ook de geschiedenis
had zijn interesse. In mei 1817 opende hij een privaat-college in Leiden. Dit privatissimum was bedoeld om de
leerlingen voor te bereiden op een academische studie. Van zijn leerlingen bestond de eerste groep onder andere
uit Isaäc Da Costa en diens neef Abraham Capadose. Hoewel de colleges bedoeld waren voor de bestudering van
de vaderlandse geschiedenis, kwamen er ook allerlei andere zaken ter sprake, omdat Bilderdijk het moeilijk vond
lijn te houden in zijn lessen. Zijn visie op de geschiedenis was gecentreerd rond de openbaring van God. Zijn
geloofsstandpunten stemden in grote lijnen overeen met de orthodoxe kerkleer, hoewel hij als romanticus ook
veel aandacht had voor de gevoelskant van het geloof. Daarnaast had hij de neiging zijn denkbeelden sterk te
romantiseren, waardoor hij er een bijna dromerig Oranjegezinde vaderlandsliefde op nahield. Het was deze
mengeling van christelijke, contrarevolutionaire en romantische denkbeelden die hij op zijn leerlingen
overbracht. Uit die groep leerlingen zouden de belangrijkste leiders van het Nederlandse Réveil voortkomen. 83
§2.2 AARD VAN HET RÉVEIL
Hoewel het Réveil zich in ieder land op een eigen wijze ontwikkelde, zijn er wel een aantal belangrijke
overeenkomsten te benoemen die de aard van het Réveil typeren. Zoals genoemd, ontstond het als
tegenbeweging op het rationalistische denken dat vooral in revolutionaire kringen sterk aanwezig was. Hierdoor
kreeg het Réveil in een antirevolutionaire lading, hoewel dat in de praktijk weer kon leiden tot een revolutionair
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karakter ten opzichte van nieuwe leiders. Daarnaast was de romantiek een belangrijke voedingsbodem, met haar
aandacht voor het gevoelsleven van de mens. Tegenover het gevonden hebben van het rationalisme, werd het
gevonden zijn geplaatst. Maar zoals we reeds in haar piëtistische en methodistische wortels hebben gezien, was
het Réveil nadrukkelijk ook een geloofsbeweging. In veel gevallen ging zij niet zozeer uit van geestelijken, maar
van leken. Daarbij bleef zij niet binnen de kerkelijke muren, maar had veel aandacht voor maatschappelijke zorg
voor de minder bedeelden. Veel mensen hadden er niet genoeg aan deel te hebben aan een kerkgemeenschap
rondom het Woord en het sacrament. Men wilde persoonlijk aangesproken worden en het persoonlijke contact
met Jezus Christus – Gods Zoon – eigen maken door bevinding. Daarmee kwam de bekering centraal te staan en
in het leven na de bekering wilde men zich van smetten vrijhouden. Om dat te bewerkstelligen, sloten mensen
zich in kleine groepen – conventikels – aaneen, om samen de praxis van de vroomheid (praxis pietatis) vorm te
geven. Bovendien sloot het in veel landen aan bij de heersende orthodoxie vanuit de Reformatie en ging het in
tegen de vrijzinnigheid in de staatskerken, waar in veel gevallen de Verlichting zijn invloed kende.84
Om een goed beeld te krijgen van het Réveil in Nederland, wordt hieronder aan de hand van een aantal
sleutelpersonen uiteen gezet welke rol het Réveil in hun leven speelde. Hierbij reageerden ze op de vrijzinnigprotestantse context zoals die op dat moment heerste in Nederland, met name onder invloed van het
supranaturalisme. Daarmee kunnen we het Réveil typeren als een tegenbeweging in de context van Nederland
aan het begin van de 19e eeuw. Als zodanig was het iets wat in de lucht hing en wat zich vanuit Amsterdam en
Den Haag langzaam over het land uitspreidde. Zo zouden ook belangrijke contacten van Feisser onder invloed
komen van het gedachtengoed van het Réveil, zoals Jan de Liefde, Jacob Benjamin de Pinto en Hendrik Gerardus
Tekelenburg. In hoofdstuk 5 worden deze contacten dieper uitgewerkt.
§2.3 INVLOEDRIJKE PERSONEN BINNEN HET NEDERLANDSE RÉVEIL
§2.3.1 ISAÄC DA COSTA (1798-1860)
In 1817 ging Isaäc Da Costa lessen volgen aan het privatissimum van Bilderdijk. Nadat hij daarop zijn studie
rechten afrondde, vestigde hij zich in Amsterdam. Onder invloed van het werk van een Messias-belijdende Jood,
ging hij de profeten van het Oude Testament bestuderen en hij werd overtuigd dat Jezus de Joodse Messias was.
Dit zorgde voor een worsteling bij hem, omdat het hem vervreemdde van zijn Joods-Portugese context. Maar in
1820 kwam hij tot volle overgave aan Christus. Twee jaar later liet hij zich met zijn vrouw en zijn neef Capadose
dopen in de Hervormde Kerk. In 1823 viel Da Costa zijn leermeester Bilderdijk bij in diens strijd tegen de tijdsgeest
met zijn werkje Bezwaren tegen den Geest der Eeuw. Hierin ontketende hij een klaagzang over de toenmalige
tijd, waarbij hij telkens teruggreep naar de betere tijden van vroeger. Dit zou tot een stroom van reacties leiden,
waarbij met name Da Costa’s anticonstitutionele denkbeelden veel protest opriep. De Nederlandse burger – die
het zo met zichzelf getroffen had – zat niet te wachten op een Joodse bekeerling die hen met zijn calvinistische
inzichten de les las. We zouden Bezwaren kunnen beschouwen als de ijsbreker van het Réveil in Nederland. Door
zijn bekering kwam Da Costa tot een nieuwe oriëntatie op het evangelie van Jezus Christus. Het is vanuit deze
nieuwe inzichten – die het Réveil kenmerken – dat zijn boekje tot stand kwam. In de jaren daarop zou hij
uitgroeien tot de grote leider van het Amsterdamse Réveil, die zich kenmerkte door een meer dichterlijke en
profetische toon dan het Haagse Réveil, dat meer kerkelijk, confessioneel en politiek ingesteld was. 85
In 1824 vond bij Da Costa de eerste huissamenkomst plaats, wat vanaf 1826 zou worden voortgezet in vaste
zondagavondbijeenkomsten, waar gezamenlijk de Bijbel werd bestudeerd. Het zijn deze zondagavonden –
geïnspireerd door het bezoek van de Zwitserse predikant Chavannes – die het ware hart van het Réveil in
Amsterdam zouden vormen. In deze periode zou Da Costa van een fervent strijder veranderen in een oefenaar
(lekenpredikant) die met zijn medestanders bijeen kwam om met elkaar het geloof te delen. Dit samenkomen
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van leken rondom het Woord van God was de geest van het Réveil die ook in andere landen haar ingang had
gevonden in protest tegen de invloed van het verlichtingsdenken in de kerken. Meestal bestonden deze groepen
– die we kunnen vergelijken met de conventikels van de Nadere Reformatie – naast de kerk. Men was er niet op
uit om zich af te scheiden van de gevestigde kerk, hoewel er ook groepen waren waar het separatisme veel
sterker heerste. Binnen het Nederlandse Réveil heeft het een ondergeschikte rol gespeeld, hoewel er wel lijnen
liepen tussen het Réveil en de Afscheiding. De zondagavonden van Da Costa zouden in ieder geval een belangrijk
tegenwicht vormen tegen de rationalistische prediking die binnen veel kerken voorkwam.86
§2.3.2 ABRAHAM CAPADOSE (1795-1874)
Abraham Capadose volgde net als Da Costa het privatissimum van Bilderdijk en liet zich ook in 1822 dopen, omdat
hij zich bekeerd had tot het christendom. De arts maakte zich niet populair toen hij in 1823 een geschrift tegen
de koepokinenting uitbracht. Nadat hij er zijn medische bezwaren tegenin had gebracht, stelde hij dat het ingreep
op de voorzienigheid van God was. Op dezelfde wijze verzette hij zich later tegen de stoomboot en de stoomtrein,
verzekeringsmaatschappijen en de bliksemafleider. Binnen het Réveil zou hij met deze denkbeelden een
zonderlinge positie innemen, maar onder de minder hoog opgeleide gelovigen zou hij meer weerklank vinden.
Dit zou vooral vorm krijgen in de periode tussen 1831-1833 in Scherpenzeel, waar Capadose heen verhuisde
nadat hij vanwege zijn gezondheid zijn ambt als arts in Amsterdam had moeten neerleggen. Hier zou hij een
groep volgelingen om zich heen krijgen in de oefeningen die bij hem thuis plaatsvonden. Maar het zou hem ook
in conflict brengen met de kerkleiding, wat er in 1833 toe leidde dat hij naar Den Haag verhuisde. Daar heeft
voornamelijk zijn ijver voor de inwendige zending een belangrijke invloed gehad. Hij stichtte naar Engels
voorbeeld de evangeliserende zondagsschool en richtte in 1866 de Nederlandse zondagsschoolvereniging op.
Daarnaast hield hij bidstonden voor Israël en stichtte in 1846 in samenwerking met de Vrije Schotse Kerk het
Nederlands Genootschap van Vrienden van Israël. Bovendien is hij de oprichter van de Nederlandse afdeling van
de Evangelische Alliantie. Onder invloed van Capadose zou een andere Jood – Jacob Benjamin de Pinto – tot het
christelijk geloof overgaan. Met hem zou Feisser later in contact komen, waar hoofdstuk 5 dieper op ingaat.87
§2.3.3 GUILLAUME GROEN VAN PRINSTERER (1801-1876)
Guillaume Groen van Prinsterer zou tijdens zijn Leidse studiejaren een tijdje het privatissimum van Bilderdijk
volgen. Nadat hij was gepromoveerd in de klassieke letteren en de rechten, vestigde hij zich in 1823 als advocaat
in Den Haag. In 1827 werd hij referendaris en later secretaris van het kabinet van de koning in Brussel. Daar
heerste de sfeer van de revolutie, waartegen Groen het tegengif vond bij de hofpredikant Merle d’Aubigné en
bij de adviseur van de koning, Willem de Clercq. Na de afscheiding van België vestigde Groen zich weer in Den
Haag, waar hij zich opwerkte tot een christelijk staatsman, die zich vanuit de beginselen van het evangelie in de
politieke strijd mengde. Hiermee zocht hij meer de verbinding met de maatschappij dan de eerder genoemde
Réveilmannen. Op het politieke front ijverde hij als Tweede Kamerlid voor christelijke overheidsscholen en streed
hij tegen de slavernij. Ook op kerkelijk gebied liet Groen zich niet onbetuigd, zoals in het Adres van de Zeven
Haagsche Heeren aan de synode van de Hervormde Kerk. Daarin zette hij zich op grond van de Formulieren van
Enigheid af tegen de liberale geest die er heerste op de universiteiten onder invloed van de Groninger
Godgeleerden. Deze confessionele inslag zou ook in zijn politieke optreden telkens een belangrijke grond zijn.
Daarnaast zou Groen in de periode tussen 1845-1854 voorzitter zijn van de Christelijke Vrienden, waarin de
voormannen van het Nederlands Réveil zich verenigden. Deze vereniging kwam tot stand onder invloed van O.G.
Heldring (1804-1876), die predikant in Hemmen was. Het was deze Heldring die het Réveil voor een belangrijk
deel naar het oosten van Nederland haalde. Bovendien had hij een belangrijke invloed op de maatschappelijke
betrokkenheid van de Réveilvrienden, door scholen voor armen op te richten en aan drankbestrijding te doen.
Het is onder meer dit maatschappelijk werk wat ter sprake kwam in de vergaderingen van de Christelijke
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Vrienden, maar ook de verhouding tot de kerk speelde een belangrijke rol. De breuk van deze Vrienden op haar
twintigste vergadering – waarbij Jan de Liefde88 een rol zou spelen – zou achteraf de inzet van het verval van het
Nederlandse Réveil blijken te zijn. Maar Groen zou tot zijn dood in 1876 een belangrijke pleitbezorger voor het
christelijk onderwijs blijven. Het belang dat hij in het onderwijs stelde, zou onder meer blijken toen hij in 1838
samen met onder meer Capadose een Klein-kinderschool zou oprichten. Het echtpaar dat deze school een tijd
lang zou leiden, was het echtpaar Tekelenburg uit Amsterdam. Met dit echtpaar zou Feisser in contact komen en
onder zijn invloed zouden zij later baptisten worden, zoals we in hoofdstuk 5 zullen zien. 89
§3 DE GRONINGER THEOLOGIE
Waar het Réveil zich keerde tegen de supranaturalistische geest binnen de kerk en maatschappij, daar kunnen
we de Groninger Theologie beschouwen als een voortzetting ervan, zij het met eigen accenten. De Groninger
Theologie – ook wel de Groninger Richting of School genoemd – is onlosmakelijk verbonden met Petrus Hofstede
de Groot (1802-1886). De Groot studeerde vanaf 1819 in Groningen, waar hij in 1826 promoveerde met een
proefschrift over Clemens Alexandrinus als christenwijsgeer. 90 In datzelfde jaar werd hij predikant in Ulrum.
Vervolgens werd hij in 1829 hoogleraar in Groningen als opvolger van Th. A. Clarisse, die op zijn beurt De Groots
oom en leermeester Muntinghe had opgevolgd. In hetzelfde jaar zou Van Oordt naar Groningen komen, totdat
die in 1839 naar Leiden vertrok en opgevolgd werd door W. Muurling (1805-1882). Bovendien zou L. G. Pareau
(1800-1866) in 1831 in Groningen bij hen aansluiten. Onder leiding van Hofstede de Groot zouden zij een hechte
vriendenkring vormen. In 1835 zou dit vormkrijgen met de start van een godgeleerd gezelschap dat zij met enkele
predikanten oprichtten en vanaf 1837 brachten zij het tijdschrift Waarheid in Liefde uit. Overigens kregen zij van
anderen de naam Groninger Godgeleerden, zelf noemden zij hun theologie liever evangelisch, omdat het direct
op de Bijbel was gebaseerd en niet op belijdenissen. Met hun theologie wilden ze leiders van het volk zijn, hun
prediking was redelijk, gemoedelijk, ethisch en praktisch. Bovendien was De Groot maatschappelijk erg
betrokken – onder meer als schoolopziener – vanwege zijn grote belangstelling voor opvoeding en onderwijs. 91
Met een hang naar de romantische fase van het humanisme, had de Groninger Theologie veel belangstelling
voor een historisch bewustzijn en het gemoedsleven. Hiermee vertoonden zijn overeenkomsten met het Réveil,
maar vanwege een andere nadruk qua confessie, zagen zij elkaar toch als tegenstanders op theologisch gebied.
Met hun historisch bewustzijn, zagen de Groningers zich als de voortzetters van de oudvaderlandse traditie van
het christelijk humanistisch gedachtengoed van onder meer Erasmus, de doopsgezinden en de Coccejanen. Dit
werd doorbroken door de Dordtse synode van 1619, waarin de Remonstranten onterecht de kerk uit waren
gezet. Vanaf die tijd tot 1795 had er volgens hen een vreemde theologische geest in Nederland geheerst,
beïnvloed door de Zwitserse en Duitse theologie van onder meer Calvijn. Hun interesse voor het gemoedsleven
kwam volgens De Groot bij Benjamin Constant – in 1824 – vandaan. Pas in 1831 zouden zij in aanraking komen
met Schleiermacher, die hen op dit punt verder zou beïnvloeden. Hoewel zij afstand namen van diens voorstelling
van het geloof als een schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl. Dit was wel een eerste trap, maar daarna moesten
ook een trap van gemis en van liefde volgen. Naast het historisch bewustzijn en de nadruk op het gemoedsleven,
kan als derde grondgedachte voor de Groninger Theologie de opvoedingsgedachte worden genoemd. Deze
gedachte vinden we ook terug bij Muntinghe, die stelde dat zowel het Oude Testament als de Griekse filosofie
op Christus uitliepen. Voor hem was dat het punt waar de ontwikkeling van de geschiedenis stopte en vanaf waar
de leer van Christus en de apostelen zou gelden. Daarin gingen de Groningers verder, door te stellen dat de
voortgang van de geschiedenis ook na het Nieuwe Testament doorging. Nog belangrijker was de invloed van Van

88

Tussen Jan de Liefde en Feisser ontstond er vanaf de zomer van 1844 intensief contact, zie hoofdstuk 5.

89

Kluit, Protestants Réveil, 202-204, 428, 439-490; Rasker, NL Hervormde Kerk, 89-96

90

Het is interessant om te zien dat De Groot een patristisch onderwerp behandelde, net als Feisser. Kennelijk moedigde
Clarisse zijn studenten aan om op dergelijke onderwerpen te promoveren.
91

Rasker, NL Hervormde Kerk, 46; Selderhuis, Handboek NL Kerkgeschiedenis, 638-640

- 22 -

Johannes Elias Feisser: Nederlandse baptistenpionier in Gasselternijveen

Heusde, die een harmonische ontwikkeling tot wijsheid en gelijkvormigheid aan God in de geschiedenis van de
mens zag. Daarnaast moet de Duitser J. G. Herder (1744-1803) genoemd worden, die tussen de bijzondere en
algemene openbaring geen principieel verschil zag. En tot slot G. E. Lessing (1729-1781), die de opvoeding van
de enkele mens vergeleek met de openbaring bij het gehele mensengeslacht. Voor de Groningers was de
opvoedingsgedachte niet zozeer een leer, zij omvatte de hele mens. Zij zagen Gods openbaring in Christus als de
opvoeding en onderwijzing van het menselijk geslacht, om gestadig op te klimmen naar Gods gelijkvormigheid. 92
Christus beschouwden zij als een gewone mens die aan verzoekingen onderhevig was. Maar Hij onderscheidde
zich door zijn volmaaktheid en zondeloosheid. Dit kwam omdat Hij goddelijk gegenereerd was, als mens uit een
maagd geboren. Door Zijn volmaaktheid en heiligheid werd Hij bij uitstek Gods Zoon genoemd. Vanwege Zijn
pre-existentie bij de Vader had Hij een voorbereidingstijd gehad, wat hem in staat stelde een volmaakt leven te
leiden tot voorbeeld voor andere mensen. De Groningers leerden niet de twee-naturenleer, zij zagen in Jezus
één natuur: de god-menselijke. Volgens hen was er geen paradox tussen het menselijke en het goddelijke, het
menselijke was in staat het goddelijke te omvatten. De meest volmaakte mens was goddelijk. Met de
Johanneïsche Logosleer konden zij niet zoveel, hun Christus hield zowel voor als na Zijn leven op aarde menselijke
trekjes. Vanuit deze christologie wezen zij ook de leer van de Drie-eenheid af, zij zagen Christus als ondergeschikt
aan de Vader. Dit zagen zij in verschillende Bijbelteksten bevestigd en bovendien in de vroege kerk: het was
Athanasius die het homo-ousios erdoor had gedrukt. Bovendien was er in hun denkwijze weinig plaats voor de
pneumatologie, de Geest zagen zij als een kracht van God. Daardoor werd het goddelijke leven en de goddelijke
liefde medegedeeld. Of men Hem als persoon moest aanduiden, was volgens hen een exegetische kwestie. Ook
de antropologie en soteriologie bekeken zij christocentrisch: in Christus vond de mens zijn ware bestemming,
ook in de mens lag een goddelijke aanleg. Vóór Christus was het bewustzijn van de bedorven menselijke natuur
al aanwezig, maar door het evangelie werd dit in het volle licht gesteld. De straf op de zonde kwam er
automatisch uit voort in de vorm van allerlei ellende. De verlossing door Christus was geen straf dragen in
wettische zin, maar had een zedelijk doel: de mens die naar Gods beeld is geschapen zijn verloren geluk
terugbrengen. Hieruit volgt automatisch de soteriologie: Christus’ leven – en in het bijzonder diens sterven en
opstanding – was bedoeld om de mens zijn zondige natuur te laten doorzien. Dit leidde tot een nieuw leven, dat
zich door oefening en strijd ontplooide, om zo tot volmaaktheid te groeien. De verzoeningsleer van Anselmus
werd door hen bestreden, zij zagen Christus’ plaatsbekleding meer als solidariteit. Tot slot vloeide uit deze
soteriologie ook hun ecclesiologie voort: zij zagen de kerk – in het verlengde van hun opvoedingsgedachte – als
heilsinstituut. In de kerk maakten mensen zich de openbaring en opvoeding van God door Christus eigen. Dit had
een eschatologisch perspectief: wanneer het menselijk geslacht voldoende zou zijn gevormd, dan zou de aardse
toestand worden vervangen door een nieuwe toestand, die paste bij de oneindig voortgaande vervolmaking. 93
Met zijn openbaringsbegrip kunnen we de Groninger Theologie dynamischer noemen dan het supranaturalisme,
waar vooral een leer centraal stond. Het ging hen om het gebeuren tussen God en de mens, vanuit een
christocentrische benadering. Bovendien was het een theologie zonder paradoxen en crisissen, er was geen
radicale breuk in de verhouding tussen God en de mens. Er waren wel storingen in de relatie, maar geen
wezenlijke discontinuïteit. De Groninger School was een gemoedelijke theologie, het bevatte niet de harde kritiek
van het rationalisme en ook niet de geloofsnood van het Réveil of de Afscheiding. Uiteindelijk zou deze manier
van theologiseren op de lange termijn niet standhouden. Van de rechtzinnige kant werd hen verweten dat ze de
centrale waarheden van de Bijbel verlieten, zoals we zagen in het Adres van de Zeven Haagsche Heeren. De
moderne theologie – die in de tweede helft van de 19e eeuw opkwam – verweet hen onkritisch biblicisme. Was
het in de jaren ’30 een krachtige vernieuwingspartij, in de jaren ’60 bleef hier een gematigde conservatieve
middenpartij van over. Voor de gematigde gelovigen hebben ze daarmee wel een jarenlange betekenis gehad.94
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§4 DE AFSCHEIDING VAN 1834
Zoals de Groninger Theologie verbonden is met Petrus Hofstede de Groot, zo kunnen we de Afscheiding 95
verbinden aan Hendrik de Cock (1801-1842). Beide heren kenden elkaar vanuit hun studietijd in Groningen en
bovendien volgde De Cock Hofstede de Groot in 1829 op als dominee in Ulrum. Naar de inlichtingen van De Groot
bestond de gemeente zowel uit mensen die zich richtten naar de Dordtse leerregels als vrijzinnigen. Het was de
tweede groep waar De Cock als supranaturalist de meeste aansluiting bij vond, hoewel dat in de jaren erna zou
veranderen. Onder invloed van de bevindelijke gelovigen in Ulrum, zou De Cock in aanraking komen met de
gereformeerde belijdenis en door een collega zou hij de Institutie van Calvijn leren kennen. Bovendien kwam hij
in contact met mensen uit de Réveilkring. Al snel zouden zijn veranderde inzichten merkbaar worden in zijn
prediking en uit de wijde omgeving mensen trekken. In 1832 zou de Cock een werkje uitbrengen tegen twee van
zijn collega’s, met de titel Verdediging van de ware Gereformeerde leer en als ondertitel De Schaapskooi van
Christus aangetast door twee wolven en verdedigd door H. de Cock, gereformeerd leeraar te Ulrum. Hierin
betoogde hij op felle toon dat zijn collega’s Brouwer en Redengius het ware christendom bestreden. Het zal niet
verbazen dat dit opschudding teweeg bracht, onder meer De Groot reageerde in een werkje waarin hij openlijk
de Formulieren van Enigheid afviel. Vervolgens kwam alles nog meer op scherp te staan, omdat De Cock werd
verzocht om kinderen te dopen van ouders die hen niet in hun eigen kerk wilden laten dopen, omdat ze de
predikant niet rechtzinnig genoeg vonden. Hoewel hij eerst twijfelde, besloot hij het toch te doen en later zou
hij dat meerdere malen herhalen. Dit riep protest op bij zijn collega’s, hoewel De Cock feitelijk geen kerkelijk
reglement overtrad. Op 19 december 1832 moest hij vanwege De Schaapskooi en de doopbedieningen voor het
klassikaal bestuur verschijnen, omdat hij de collegialiteit had geschonden. Naar het algemeen reglement van
1816 was er geen ruimte om er inhoudelijk op in te gaan, alleen zijn gedrag kwam ter sprake. Het leidde tot een
schorsing voor onbepaalde tijd – totdat hij tot inkeer zou komen – met behoud van zijn traktement. De Cock
besloot in hoger beroep te gaan bij het provinciaal kerkbestuur, hij was er niet op uit om zich af te scheiden.96
Het conflict zou verder escaleren doordat De Cock een voorwoord schreef bij een geschrift dat protesteerde
tegen de Evangelische Gezangen uit 1807. De schrijver – Jacobus Klok – vond de gezangen “Sirenische
minneliederen, om de Gereformeerden al zingende van hun zaligmakende leer af te helpen, en een valsche en
leugenleer in te voeren.”97 Toen De Cock op 11 maart 1833 voor het provinciaal kerkbestuur verscheen, werd de
uitspraak van het klassikaal bestuur bevestigd. Het vonnis werd echter aanzienlijk verzwaard, vanaf 20 december
1833 zou hij geschorst worden voor twee jaar, met verlies van zijn traktement. Bovendien moest hij op 5 mei
opnieuw voor het provinciaal kerkbestuur verschijnen, vanwege het boekje over de gezangen. Maar hij vroeg
uitstel, omdat hij door zijn kerkenraad was afgevaardigd naar de koning. In de reis daar naartoe ontmoette hij
allerlei gelijkgezinden. Maar toen op 14 mei de audiëntie plaatsvond, liep het op een teleurstelling uit, want de
koning stond niet open voor zijn denkbeelden. 21 mei moest hij voor het provinciaal bestuur verschijnen, wat
leidde tot zijn afzetting als predikant. Wederom had hij de goede orde van de kerk verstoord en ook nu stond
het bestuur niet open voor een inhoudelijk verhaal. De Cock ging in hoger beroep bij de synode, die uitspraak
deed in haar zitting van 14 juli 1834. In principe gaf dat een verlichting op de straf van het provinciaal bestuur,
omdat De Cock een half jaar bedenktijd kreeg om tot berouw te komen. Dit gold overigens alleen voor de
uitspraak met betrekking tot zijn afzetting, zijn tweejarige schorsing bleef van kracht, omdat het een andere
uitspraak betrof, waartegen hij niet in beroep was gegaan. 98
Op 9 oktober kwam H. P. Scholte (1805-1868) opeens op bezoek. Scholte – met wie De Cock al eerder
briefwisselingen had gehad – had een meer separatistische inslag dan De Cock. Op verzoek van de kerkenraad
sprak Scholte de dag erna – op een vrijdagavond – inclusief doopbediening. Reglementair was dit niet in orde,
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omdat de gemeente onder de hoede van een consulent stond, bij wie men toestemming had moeten vragen.
Zondagmiddag wilde hij opnieuw preken, maar de consulent weigerde, dus daarom preekte hij in de open lucht.
Hij had dit weekend veel gesproken met De Cock, maar van een plan tot afscheiding was geen sprake geweest.
Het zal dus ook Scholte verbaasd hebben dat De Cock die maandagavond zijn Acte van Afscheiding of
Wederkeering aan zijn kerkenraad voorlegde. Omdat zij hier al eerder op hadden aangedrongen, ondertekenden
zij het document direct. Ook het grote merendeel van de gemeente ondertekende de acte.99 Zij verklaarden:
“uit dit alles tezamen genomen is het nu meer als duidelijk geworden, dat de Nederlandsche Hervormde
Kerk niet de ware, maar de valsche Kerk is volgens Gods Woord en Art 29 van onze belijdenis, weshalve
de ondergetekenden met dezen verklaren dat zij overeenkomstig het ampt aller gelovigen Art 28 zich
afscheiden van de gene die niet van de Kerk zijn, en dus geen gemeenschap meer te willen hebben, met
de Nederlandsche Hervormde Kerk, tot dat deze terug keert tot de waarachtige dienst des Heeren en
verklaren tevens gemeenschap te willen uitoefenen met alle ware Gereformeerde ledematen, en zich
te willen vereenigen met elke op Gods onfeilbaar woord gegronde vergadering, aan wat plaatze God
dezelve ook vereenigd heeft, betuigende met dezen, dat wij ons in alles houden aan onze aloude
Formulieren van eenigheid NL: de belijdenis des geloofs, de Heidelbergsche Catechismus en Canones
van de Sinode van Dordrecht gehouden in den jare 1618, 1619 onze openbare Godsdienstoefeningen
te richten naar de aloude kerkelijke Liturgie en ten opzichte der Kerkdienst en bestuur ons voor het
tegenwoordige te houden aan de Kerkenordening opgesteld door de voornoemde Dortrechtsche
Sinode, eindelijk verklaren wij bij dezen dat wij onzen onrechtmatig geschorsten Predikant als onzen
wettig geroepen en geordenden Herder en Leeraar blijven erkennen.” 100
Uit deze acte blijkt afscheiding en wederkering één daad waren: ze scheidden zich af van de valse kerk en
vormden samen de ware Gereformeerde Kerk, totdat de Hervormde Kerk weer tot inkeer kwam. Bovendien zag
men de hele Hervormde Kerk als valse kerk, zonder onderscheid. Doordat de Afgescheidenen zichzelf als de ware
voortzetters van de Gereformeerde Kerk zagen, waren ze ook van mening de eigenaars van het kerkgebouw en
de bezittingen te zijn. De acte werd in een afschrift naar de kerkelijke besturen, de koning en de burgemeester
gestuurd. Slechts een afschrift, omdat het ter kennisgeving was bedoeld. Toen De Cock echter op 19 oktober de
stampvolle kerk wilde betreden, werd hij tegengehouden door veldwachters. Zijn vervanger werd door de
gemeenteleden tegengehouden. Uiteindelijk mocht De Cock vanaf de kerkbanken spreken. De gebeurtenissen
leidden er echter toe dat er 150 militairen naar Ulrum kwamen, waarvan er twaalf in de pastorie van De Cock
werden gehuisvest. De gemeente – die zich op het ambt aller gelovigen beriep – werd door de overheid niet
erkend, omdat dit ambt niet in het algemeen reglement stond. Op 7 november moest de voorganger voor de
rechtbank van Appingedam verschijnen wegens ordeverstoring. Hij kreeg een straf van 150 gulden boete en drie
maanden celstraf, wat in het hoger beroep van 28 november werd bevestigd. Op diezelfde dag werd De Cock
nog vastgezet. Bovendien verliep in die periode de gestelde termijn van zijn berouw, waardoor hij als predikant
werd afgezet. Zijn vrouw kreeg de opdracht de pastorie binnen vier weken te ontruimen. Toen De Cock vrij kwam,
durfde niemand in Ulrum hem een ruimte te verhuren, waardoor hij verhuisde naar vrienden in Smilde.101
De Afscheiding zou daarna razendsnel om zich heen grijpen, voornamelijk in de drie noordelijke provincies. Daar
was door de jaren heen een sterk conventikelwezen opgekomen, waar mensen in de geest van de Nadere
Reformatie samenkwamen om Gods Woord te bestuderen. Bij deze groepen was er een grote openheid voor de
zaak van de Afscheiding. Uit de wijde omgeving sloten allerlei mensen zich aan bij de gemeente in Ulrum. En ook
zou De Cock in Groningen en Smilde nieuwe gemeenten stichten en apostolische reizen maken om gelijkgezinden
op te zoeken. Bovendien werd in april 1835 al de eerste algemene vergadering gehouden, waarvan er meerdere
zouden volgen. Ook Scholte had kort na De Cocks acte een afscheiding doorgezet in zijn gemeente in Genderen
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en Doeveren. Ook uit gemeenten die de synode om een nadere interpretatie van de proponentsformule 102
hadden gevraagd – waar geen bevredigend antwoord op kwam – zouden weldra afgescheiden gemeentes
voortkomen, met jonge predikanten als A. Brummelkamp. Het is overigens opvallend dat een groot deel van de
aanhangers van de Afscheiding uit mensen bestond die uit de onderlagen van de bevolking kwam. Zij voelden
dat er door predikanten en aanzienlijken op hen neer werd gekeken. Een probleem voor deze beweging was dat
ze een tekort aan goed opgeleide voorgangers hadden, er gingen daarom geregeld oefenaars voor.103
De bijeenkomsten van de aanhangers van de Afscheiding gaven problemen met de overheid, vanwege artikel
291 van het Code Pénal (de strafwet) die in 1811 door Napoleon was ingevoerd. Hierin stond dat er geen
bijeenkomsten van boven de twintig personen mochten worden georganiseerd, als hier geen toestemming voor
was van de overheid. Hoewel er godsdienstvrijheid was voor bestaande geloofsgemeenschappen, gold dat niet
voor nieuwe groepen. Keer op keer werden dus de bijeenkomsten uiteengejaagd en werden er boetes opgelegd
aan hen die ze organiseerden. Erkenning werd bemoeilijkt omdat de Afgescheiden kerken zichzelf als de ware
voortzetting van de Gereformeerde Kerk beschouwden, zij wilden niet als een nieuw kerkgenootschap worden
aangemerkt. Dus verzoeken om hun godsdienstoefeningen toe te staan werden door de koning van de hand
gewezen. Toen er in 1836 een koninklijk besluit kwam dat gemeentes zich afzonderlijk tot de koning konden
richten tot gemeentevorming – maar dat de Gereformeerde Kerk zou worden ontbonden – zou dat in eerste
instantie niet tot reacties leiden. Maar in 1839 werd de gemeente van Scholte als eerste Christelijk Afgescheiden
Gemeente erkend, daarna zouden er meer volgen. Het gevolg was echter dat er onderlinge verdeeldheid en
scheuringen kwamen, omdat andere gemeenten hierin niet mee wilden gaan. Zij verenigden zich in 1844 in de
Gereformeerden onder het Kruis. Bovendien kwam er in 1840 een scheiding tussen de groep gemeenten rondom
De Cock en de gemeenten rondom Scholte. De eersten wilden zich formeren rondom de Formulieren van
Enigheid, de tweede groep achtte dit minder van belang. In 1842 stierf De Cock aan de pokken.104

HOOFDSTUK 5
BELANGRIJKE CONTACTE N EN GESCHRIFTEN VOO R JOHANNES ELIAS FEI SSER
§1 CARDIPHONIA VAN JOHN NEWTON
In hoofdstuk 2 zagen we dat Feisser Cardiphonia waarschijnlijk in de herfst van 1841 las. In Eene roepstem – in
1843 door Feisser geschreven als verantwoording voor zijn ommekeer – raadt hij P. Hofstede de Groot aan het
ook te lezen, zoals we zagen. Hieruit kunnen we opmaken dat het een belangrijke invloed had op de nieuwe weg
die Feisser insloeg. Overigens is Cardiphonia niet het enige werk dat Feisser vanuit de Angelsaksisch puriteinsevangelicale traditie heeft gelezen. Zo geeft hij er blijk van ook Pilgrims Progress van John Bunyan105 en A Treatise
Concerning Religious Affections van Jonathan Edwards106 te hebben gelezen. Bovendien was hij bekend met het
werk van Ph. J. Spener. Hij liet zijn zoon namelijk na diens schooljaren een werk van Spener vertalen om aan zijn
Duits te werken en om zijn aandacht op godsdienstige onderwerpen te richten.107 Hieruit blijkt dat Feisser was
geïnspireerd door de piëtistische en evangelicale traditie, dezelfde voorlopers als van het Réveil. Hoe hij in
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106

Dit haalt Feisser aan in zijn werk van februari 1844: Feisser, Eene noodige waarschuwing, 23-24
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aanraking kwam met deze werken, is niet duidelijk. Wel weten we dat er in 1783 al een Nederlandse vertaling
van Cardiphonia bestond.108 Bovendien zagen we in hoofdstuk 4 dat J. K. Lavater aan het einde van de 18e eeuw
boekjes naar zijn vriendenkring in Nederland stuurde, waaronder de werken van Newton. Ook in de Réveilkring
duikt hij op, we lezen namelijk dat baron C. van Zuylen van Nijevelt in 1820 een lijst met aanbevolen boeken aan
zijn broer op diens reis naar Indië meestuurt. Hierin noemt hij ook de werken van Newton. 109 We mogen dus
veronderstellen dat Newtons werken in Nederland aan het begin van de 19e eeuw een redelijke bekendheid
hebben gehad, waardoor Feisser er mee in aanraking kwam.
Cardiphonia bestaat uit een verzameling brieven die Newton naar verschillende mensen stuurde. In de brieven
bespreekt de calvinistische methodist diverse onderwerpen die met het christelijk geloof te maken hebben.
Daarin is een duidelijke tendens waar te nemen: de mens heeft een compleet verdorven natuur door zijn val in
de zonde, maar de gelovige wordt gered door Gods vrije genade. Dit wordt bewerkt door Jezus Christus, die met
zijn sterven en opstanding de Middelaar is tussen God en mensen. Ook na diens bekering – die wordt gemarkeerd
door wedergeboorte – blijft de mens vatbaar voor de zonde. Het leven van een christen kenmerkt zich dan ook
door geestelijke strijd. Eigen inspanningen helpen hem daarbij niet. Heiliging is alleen mogelijk doordat God het
schenkt, die met zijn Geest door de gelovigen heen werkt. Een dieper besef van de zonde zal de gelovige naar
God leiden, hij wordt gekenmerkt door kracht in zwakheid. Het besef dat hij afhankelijk is van de hulp van God,
zorgt ervoor dat hij zijn vreugde in God vindt. 110 Hierin herkennen we de nadrukken van het calvinisme,
waaronder het schema van ellende, verlossing en dankbaarheid van de Heidelbergse Catechismus. Bovendien
zien we kenmerken van het puritanisme in de nadruk op geestelijke strijd, die een blijvende rol speelt in het leven
van de christen. In de Nederlandse context komen de puriteinse kenmerken als geestelijke strijd en heiliging
vooral terug in de traditie van de Nadere Reformatie van de 17e en 18e eeuw, waarin niet alleen de leer van de
Reformatie, maar ook de bevinding van de gelovige de aandacht kreeg.
Het moet voor Feisser – die tot het voorjaar van 1841 111 in zijn denken nog sterk onder invloed van het
supranaturalisme en de Groninger Theologie stond – behoorlijk ingrijpend zijn geweest om dit werk te lezen. Het
gemoedelijke en burgerlijke geloof, waarin de mens langzaam opklimt tot volmaaktheid, werd door Newton met
een scherpe bijl omver geslagen. De mens was diep zondig en compleet verloren, alleen door de genade van God
kon hij gered worden. Maar voordat het zover was, moest hij door een diepe crisis van zondebesef en berouw
heen. Als voormalig slavenhandelaar had Newton dit zelf meegemaakt. Hij was tot het besef gekomen dat het
fout was wat hij deed en de rest van zijn leven zou hij daardoor gekweld worden. Hij zag zichzelf als de diepste
zondaar en alleen door Gods genade werd hij gered, zoals zijn bekende lied ons laat zien: “Amazing grace, how
sweet the sound, that saved a wretch like me! I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see.”
Had Feisser ook zo’n bekeringsmoment meegemaakt? Als we zijn radicale woorden in Eene roepstem lezen, dan
lijkt het daar wel op. Met zijn verwerping van wat hij eerder gezegd en geschreven heeft, zoals in hoofdstuk 2 is
aangehaald, lijkt hij met een schone lij te willen beginnen. Een nieuwe richting, die past bij zijn nieuwe denkwijze.
Opvallend is ook dat zijn ijveren naar een zuivere gemeente – die we vanaf 1842 bij hem zie – telkens te maken
heeft met het zichtbare geloof van zijn gemeenteleden. Hij wil ook bij hen de gevolgen van de wedergeboorte
terugvinden: een geloofsovergave aan Christus die zichtbaar wordt in berouw over zonden en het verlangen om
Hem in alles te volgen. Bovendien plaatst hij zich in de traditie van Luther en Calvijn 112 en hij noemt zijn werk een
“Reformatie van de Reformatie,”113 waarmee hij zich in de lijn van de Nadere Reformatie plaatst.
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We zien dus dat Feisser een sterke omslag maakte in zijn soteriologie. In hoofdstuk 6 zullen we dieper ingaan op
zijn theologische ommezwaai, maar als voorproefje kijken we alvast kort naar zijn godsleer, christologie en
pneumatologie. In Jezus Christus of lotgevallen, is God: de God der waarheid en liefde, een wijze opvoeder die
niet toornig kan worden, omdat Hij liefde is. 114 Jezus is Gods Zoon, omdat Hij het nauwst in betrekking staat tot
God en omdat Hij goddelijke kracht had.115 De Vader staat echter boven de Zoon, Zij zijn niet gelijk in wezen.116
Met de Heilige Geest wordt vooral de kracht of macht van God bedoelt. 117 De leer van de Drie-eenheid wordt
hier dus feitelijk ontkend: Jezus wordt op Ariaanse wijze als hoogste schepsel aangeduid, die op de wijze van de
Groninger Godgeleerden zowel goddelijk als menselijk is (niet op de wijze van de twee-naturenleer) en de Heilige
Geest wordt niet als een persoon aangeduid. In Cardiphonia wordt ons een heel ander beeld gegeven: hoewel
God zeker een liefdevolle en genadige God is, kan Hij ook toornig zijn op de mens.118 In tegenstelling tot wat de
Socinianen en Arius zeggen, is Jezus de Jehova: Hij is onmededeelbaar Goddelijk, onze leidsman en onze God. 119
En de Heilige Geest heeft beloofd om in ons te werken, Hij opent in ons de ogen voor de Schrift. 120 Wat voor
invloed heeft dit op Feisser gehad? In Eene roepstem is vooral de rol van de Geest opvallend: Hij is de Geest die
in waarheid leidt, 121 de oorzaak (vis vitalis) die de gemeente tot leven heeft gewekt en die haar leden leidt,
bestuurd, troost, heiligt en aan ieder uitdeelt wat die wil.122 En in Eene noodige waarschuwing – geschreven in
februari 1844 – schrijft hij: “Immers, den H. Geest te ontkennen in Zijn wezen en werken, of zóó van Hem te
spreken of te schrijven, dat er geen kracht of heerlijkheid meer van overblijft, is bij mij het zelfde als ook tevens
den Vader en den Zoon metterdaad uit den weg te ruimen, schoon men er de namen van behouden moge.
Daarom wensch ik bij deze, naar de mij verleende gaven, in de mogendheid des Heeren, eene zwakke poging
aantewenden tot verhooging van den Drieëenigen God van onze Vaderen en van de ware Christenheid.” Hier
klinkt Feisser heel anders dan hij in Jezus Christus of lotgevallen had gedaan. Hoe groot de rol van Cardiphonia
daarin was, valt moeilijk te zeggen. Maar we kunnen stellen dat zijn visie op de Drie-eenheid in de periode na
1841 veel beter paste bij Newtons visie dan bij zijn eigen oude visie. Dus naast zijn soteriologie, waren ook zijn
godsleer, christologie en pneumatologie sterk veranderd, waarbij de invloed van Newton zeer waarschijnlijk is.
§2 DE VERHOUDINGEN M ET AANHANGERS VAN DE AFSCHEIDING
Feisser woonde en werkte in de regio waar de Afscheiding plaatsvond en zijn sterkste invloed kende, namelijk in
de drie noordelijke provincies. In 1834 – het jaar waarin de Afscheiding plaatsvond – was hij ongeveer een jaar
predikant in Franeker. Aangezien Feisser tot 1838 in Franeker zou blijven, is de kans groot dat hij iets meekreeg
van deze beweging. Maar zoals we zagen, kwam Feissers theologische ommekeer pas in Gasselternijveen tot
stand en we hebben in hoofdstuk 2 gezien dat hij in die periode ook daadwerkelijk in contact kwam met
aanhangers van de Afscheiding. Deze ontmoeting vond plaats in de herfst van 1843, doordat het in de wijdere
omgeving van Gasselternijveen bekend werd dat Feisser weigerde kinderen te dopen. Zoals we in hoofdstuk 4
lazen, speelde ook bij de Afgescheidenen de zuiverheid van de sacramenten een rol. Wellicht was dat de
aanleiding voor ds. Brummelkamp en de zijnen om poolshoogte te nemen bij Feisser, of zij in hem misschien een
gelijkgezinde gevonden hadden. Maar het liep anders: volgens Feisser zat het hun “anderhalve voet te hoog”, hij
vond ze te schools. Voor de gereformeerde broeders was Feisser te vrij en vooral zijn doopopvatting bleek een
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sta in de weg voor verdere samenwerking. 123 Dit wordt bevestigd door het gegeven dat de Afgescheiden
gemeente van Sappemeer vroeg of Feisser bij hen mocht preken, maar dit werd door de classis verboden, omdat
ze moeite hadden met zijn doopopvatting. Ook op andere plekken waren er Afgescheidenen die sympathiek
stonden tegenover Feisser en diens doopopvatting, maar de leiders van de Afscheiding gingen hier niet in mee.124
Ook andersom moeten we stellen dat Feisser niet erg gecharmeerd was van de Afgescheidenen. Hij stelde dat
ze wel waren afgescheiden van de valse kerk, maar dat ze zich niet hadden samengevoegd.125 Hij wees hierbij op
de vele twisten die er onder hun waren, waardoor ze geen eenheid met elkaar vormden. 126 Maar fundamenteler
was voor hem dat ze de kinderdoop bedienden, wat ervoor zorgde dat de gemeente uit zowel ongelovigen als
gelovigen bestond, iets wat in Feissers ogen problematisch was. In zijn streven naar een zuivere gemeente was
er alleen ruimte voor gelovigen in de kerk. Daarom moest de doop aan gelovigen bediend worden, die zich in de
gemeente konden invoegen. Met hun visie op de doop vond Feisser de Afgescheidenen te toegeeflijk. Ook al was
het met het Avondmaal bij hen iets beter gesteld, in de doop handelden ze toch echt on-Bijbels in zijn ogen.127
Het is de vraag of Feisser met zijn kritiek de Afgescheidenen wel helemaal recht deed. Zeker als we bedenken
dat hij bij de stichting van zijn nieuwe gemeente in zijn adres aan de koning vroeg om een Christelijk Afgescheiden
Gemeente te erkennen. Zoals we in hoofdstuk 4 lazen, was het Scholte die in 1839 als eerste een gemeente onder
die naam liet erkennen. Op zijn minst had Feisser mogen erkennen dat het door de Afscheiding was dat hij
überhaupt de mogelijkheid kreeg om een nieuw type gemeente te starten. We zouden de Afscheiding dus als
een ijsbreker kunnen beschouwen die het Feisser mogelijk maakte om zijn nieuwe gemeente te stichten.
Waarschijnlijk was het meeliften op de erkenning van Scholtens gemeente overigens meer een pragmatische
keuze dan dat Feisser zich ermee wilde verbinden aan de Afscheiding, als we kijken naar zijn bovenstaande
kritiek. Bovendien voerden zij zelf de naam Gemeente van Gedoopte Christenen.128
Een tweede invloed die er mogelijk vanuit de Afscheiding op Feissers denken is geweest, is de
verandering in zijn visie op de sacramenten. We zagen in hoofdstuk 4 dat De Cock werd gevraagd om kinderen
van ouders uit andere gemeenten te dopen. Daarin zien we het streven naar een zuivere bediening van de doop.
Hoewel dit streven bij Feisser een andere invulling kreeg, valt het niet uit te sluiten dat de verandering in zijn
doopvisie begonnen is doordat hij ergens opgevangen heeft dat er bij de Afgescheidenen werd gestreefd naar
een zuivere toepassing van de doop. Over het Avondmaal dachten zij bovendien in grote lijnen hetzelfde. Helaas
is deze invloed vanuit Feissers werken niet direct aan te wijzen, we kunnen er dus slechts over speculeren.
Een derde mogelijke invloed is aan te wijzen in de belijdenis die Feisser opgaf bij zijn aanvraag van
erkenning van zijn nieuwe gemeente. Hij stelde namelijk de gereformeerde belijdenis aan te hangen, met
uitzondering van de doop. Het is opvallend dat Feisser ook in zijn werken vaak onderdelen aanhaalt uit de
gereformeerde formulieren. Hierin zien we een overeenkomst met de Afgescheidenen, die de drie Formulieren
van Enigheid als uitgangspunt kenden van hun belijdenis. Wel was Feisser losser in zijn omgang met deze
formulieren. Hoewel hij ze in grote lijnen erkende, zag hij het niet als noodzaak alles letterlijk over te nemen.129
De vraag is hoe Feisser bij de gereformeerde leer terecht kwam. We zagen dat hij onder invloed van Cardiphonia
bepaald werd bij een puriteins-calvinistische visie en dat die visie bij hem in goede aarde viel. Was het zaad
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daarvoor wellicht al gestrooid, omdat hij via een andere weg op het belang van de gereformeerde belijdenissen
was gewezen? Ook hier kunnen we alleen maar gissen, aangezien Feisser er zelf geen uitlatingen over deed. Al
met al moeten we concluderen dat er tussen Feisser en de Afgescheidenen en haat-liefde verhouding bestond.
Hoewel zij in hun theologische visie veel overeenkomsten vertoonden, benadrukten ze van beide kanten eerder
de verschillen dan de overeenkomsten. Van onderlinge samenwerking is er dan ook niet echt sprake geweest.
§3 JAN DE LIEFDE (1814-1869) EN JACOB BENJAMIN DE PINTO (1809-1886)
Jan de Liefde was een doopsgezinde predikant die in 1839 in Zutphen terecht kwam. In zijn gemeente heerste
het Socinianisme – waarin de Drie-eenheid werd ontkend – zoals dat in die tijd veel voorkwam binnen
doopsgezinde kerken. Bovendien stond De Liefde zelf onder invloed van het supranaturalisme. Hij maakte echter
in de jaren in Zutphen een bekering door die hem leidde naar een orthodoxe geloofsvisie. Nu voelde hij zich
genoodzaakt om over de leer van de zaligheid te preken, wat hem in conflict zou brengen met zijn gemeente. In
zomer van 1843 leidde dit er toe dat een groot deel van zijn gemeenteleden zijn heil zocht bij de vrijzinnige
prediking van zijn Hervormde ambtsgenoten, terwijl de rechtzinnige Hervormden uit Zutphen en uit de wijde
omstreken naar De Liefde toekwamen om zijn prediking te horen. Omdat dit geen werkbare situatie was, besloot
de gemeente een tweede predikant te beroepen. Nu hoefde De Liefde maar een keer in de twee weken te
preken. In deze periode kwam Jacob Benjamin de Pinto bij hem inwonen. De Pinto was van Joodse komaf en
studeerde medicijnen in Leiden. Onder invloed van Capadose kwam hij tot bekering en na zijn doop in 1841 werd
hij lid van de Hervormde Kerk. Bovendien wilde hij predikant worden, maar die ambitie gaf hij al snel op en hij
voegde zich bij de Afgescheidenen. Maar ook bij hen hield hij het niet lang uit. Omdat hij al snel zo’n nauwe band
met De Liefde opbouwde, gingen zij onder een dak wonen. Samen onderzochten zij de profetieën van het Oude
Testament, waarbij De Pinto zijn vriend de ogen opende voor de toekomst van Israël. Bovendien lazen zij onder
meer de werken van Darby, waardoor hun verwachting van de wederkomst versterkt werd. 130
Niet lang daarna kwam De Liefde Feissers brochure Beknopte aanwijzing onder ogen, waardoor hij zich ertoe
gedrongen voelde om de kinderdoop in het openbaar te bestrijden. Hij deed dat door zijn vlugschrift Niet de
Kinderdoop, maar de Doop der Bejaarden is het Bondszegel des Nieuwen Verbonds, wat hij op 19 maart 1844
voltooide. Oorspronkelijk wilde hij met de Afgescheiden predikant H. P. Scholte een vriendschappelijke
briefwisseling over de doop te publiceren, maar omdat die in een tijdschrift een kritische beoordeling van
Feissers traktaat publiceerde, zag De Liefde de weg vrij om in het openbaar te treden met zijn vlugschrift. Hierin
betoogt hij dat de besnijdenis van het volk Israël een voorafschaduwing van de wedergeboorte was. De doop
mag echter alleen aan wedergeborenen worden bediend en niet aan kinderen, omdat zij nog niet wedergeboren
zijn.131 Niet lang daarna volgde er een tweede vlugschrift: Gevaar! Gevaar! en geen Vrede, waarin De Liefde zijn
doopsgezinde broeders en zusters waarschuwde dat hun eenheid niet uit Christus was. De doopsgezinden waren
volgens hem te gevoelig voor de kleur van de tijd en dat was schadelijk voor hun eenheid in Christus. Die dienden
zij te zoeken in het ware geloof, die op het Woord van God was gebouwd. Dit werkje vond veel instemming bij
Réveilmannen als Groen van Prinsterer en Capadose, die De Liefde beide kende en waarvan hij met Groen een
correspondentie onderhield. Ook Feisser had De Liefdes werken met instemming gelezen 132 en omdat hij in hem
een bondgenoot zag op het gebied van het gemeentewezen en de doop, zocht hij hem in de zomer van 1844 op.
Dit bezoek leidde tot een vriendschapsband en een levendige briefwisseling kwam op gang. 133 Bovendien kwam
Feisser rond 12 januari 1845 opnieuw naar Zutphen, omdat er na het bezoek van de Duitse baptisten in november
1844 veel te bespreken viel over de doop. Feisser was ervan overtuigd geraakt dat hij zich wilde laten dopen en
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Dat De Liefde en Scholte Feissers werk onder ogen kregen en Feisser De Liefdes werk, laat zien dat deze
rondzendtraktaten kennelijk door het hele land werden verspreid. Van daaruit is het zeer aannemelijk dat Feisser ook
traktaten uit de Réveilhoek moet hebben gekend.
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De Liefde gaf aan dat hij waarschijnlijk dezelfde weg zou bewandelen. Hoewel hij op zijn twintigste was gedoopt,
erkende hij deze doop niet meer, omdat zowel hij als de man die hem doopte ongelovig was. Voor hem was het
wel de vraag wie de doop zou bedienen, moest dat wel zo nodig gebeuren door een van de Duitse broeders?
Was er dan niet sprake van successie, zoals dat bij de rooms-katholieken speelde? Bovendien vond hij het
belangrijk om zijn chiliastische visie met Feisser en de Duitse baptist Köbner te delen. Maar dat De Liefde
overtuigd was van de geloofsdoop, dat zou hij nog eens bevestigen in zijn brochure Trouw aan het Woord!,
waarin hij de degens kruist met Scholte, die net een brochure over de doop had uitgegeven. In dit werkje
onderscheidt De Liefde twee verbonden: een aards verbond dat door vleselijke afkomst aan de Joden is gegeven
en een hemels verbond waarin men door geloof deel krijgt. Over het tweede verbond stelt hij: “Wie geloofd zal
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Eerst het inwendige en dan pas het uitwendige, eerst het
onzichtbare en daarna het zichtbare." 134 De Pinto was op het punt van de doop nog niet overtuigd, hij was
namelijk wel op een ware belijdenis gedoopt en bovendien door een gelovig man.135
Ook De Liefde bleef worstelen met de doop, want wat voor houding moest hij aannemen tegenover mannen als
Scholte, Capadose en Da Costa? Kon hij hen wel voor volle broeders aanzien? De Pinto vond hem hierin te
exclusief en dat leidde tot verhitte discussies. In een brief van 9 april136 aan Feisser is De Liefde bijzonder radicaal
in zijn doopvisie: hij ziet het als een vereiste tot zaligheid. Maar hij had er moeite mee dat de Duitse baptisten
niet meegingen in zijn chiliastische visie, voor wie dat punt meer openlag. Bovendien vergrootte de baptistische
visie het gat tussen hem en zijn gemeente. Door keelproblemen had hij al een tijdlang niet kunnen preken en in
de kerkenraadsvergaderingen waarbij hij afwezig was, werd onomwonden gesteld dat de gemeente hem wilde
ontslaan. Toen dit gerucht de ronde deed, werd er door hervormde vrienden voor hem een lokaal aangekocht
waar hij kon preken, maar door zijn keelproblemen nam De Pinto zijn plaats in. Inmiddels had op 15 mei 1845 de
doop van Feisser en zijn gemeenteleden plaatsgevonden. Nadien reisde die met Köbner door naar Zutphen in de
veronderstelling dat zij ook De Liefde en de zijnen zouden dopen. Hun bezoek vond waarschijnlijk plaats van 1719 mei. Feisser sprak tweemaal voor de broederkring en drong erop aan dat zij zich lieten dopen. Maar het werd
een grote teleurstelling: De Liefde vond zijn prediking te wettisch en niet in een geest van waarheid. Köbner
verweten ze de beginselen van Gods woord niet voldoende te kennen. De Pinto stelde zelfs dat er in
Gasselternijveen geen gemeente van Christus was. Verslagen verlieten Feisser en Köbner Zutphen. In de
briefwisseling die volgde werden de teleurstellingen gedeeld: Feisser verweet De Liefde en De Pinto dat zij God
bespot hadden en de gehoorzaamheid hadden opgeofferd aan fijn gesponnen redeneringen. Hoewel De Liefde
erkende dat hij de broeders teleurstelling had berokkend, wierp hij terug dat zij sektarische neigingen hadden en
dat hij Feisser ernstig wilde waarschuwen tegen de baptisten. Voor Feisser was het een raadsel waarom De
Liefdes houding tegenover de Duitse baptisten ineens was omgeslagen. Kennelijk vond hij hen te exclusief, hij
had moeite met hun vermeende successiedenken en dat zij zijn chiliastische visie niet deelden. Vanwege zijn
keelproblemen vertrok De Liefde niet lang daarna voor herstel naar een waterkuuroord in de Bohemen.137 Daar
zou hij tot 5 september blijven, waardoor het contact tussen hen tijdelijk op een laag pitje kwam te staan. 138
De Pinto sloeg in zijn brief van 23 juni echter een andere toon aan, hij had berouw van zijn gedrag ten opzichte
van Feisser en Köbner. Bovendien gaf hij aan dat hij op korte termijn zelf gedoopt wilde worden. Daar gaf hij
twee dagen later al gevolg aan, omdat er een broeder bij hem kwam die gedoopt wilde worden. De Pinto gaf aan
dat hij dan door deze broeder gedoopt wilde worden en toen er nog een derde broeder bijkwam, beleden zij
elkaar hun zonden, doopten zij elkaar en vierden ze met elkaar het Avondmaal. De dag erop schreef De Pinto aan
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Dit is hetzelfde kuuroord waar Feisser in 1846 heen is geweest, die deed dat namelijk op aanraden van De Liefde. Dat
toont aan dat hun contact in stand bleef, ondanks de verschillen van inzicht die er waren ontstaan.
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Feisser dat zijn zustergemeente in Zutphen hem de hand schudde. Feisser wenste hen in antwoord daarop
hartelijk geluk en vergaf hun alle smaad. Hij verwonderde zich er echter over dat ze zich niet door hem hadden
laten dopen. Al snel sloten twee andere mannen en twee vrouwen zich bij de kleine gemeente aan. Bovendien
doopte De Pinto een broeder in Den Haag, waar hij tijdelijk op bezoek was. Toen De Liefde op 5 september
terugkeerde, vroeg De Pinto of hij zich bij de gemeente wilde aansluiten. De Liefde voelde echter geen vrijheid
om zijn post in de doopsgezinde gemeente te verlaten. Hij wilde de betrekkingen met hen aanhouden en de
volgende dag het Avondmaal met hen vieren, wat voor De Pinto onbegrijpelijk was. Bovendien stelde De Liefde
dat hij zich afvroeg of zijn mennistendoop wel zo problematisch was en of het wel zo slecht was gesteld met zijn
gemeente. Hij vond dat De Pinto en de zijnen veel te ver gingen in hun standpunt over de gemeente, ze moesten
de Geest meer vrijheid geven en niet zo staan op te letter van het Woord. Toen De Pinto reageerde dat hij
daarmee goed terecht kon bij de Groninger leer, antwoorde De Liefde dat die inderdaad een substraat van
waarheid had. Hierop voelde De Pinto zich genoodzaakt alle gemeenschap met De Liefde af te breken. 139
Toch bleek de verhouding tussen De Liefde en diens gemeente te problematisch om de betrekkingen op lange
termijn voort te zetten, er werd dus een compromis gesloten dat De Liefde zou vertrekken – wat op 26 oktober
1845 gebeurde – en dat de gemeente vier jaar lang de helft van zijn traktement bleef betalen. Daarop stichtte
hij een Apostolisch Christelijk Afgescheiden Gemeente, waarbij in de geloofsartikelen de doop en het Avondmaal
niet tot de fundamenten van het heil werden gerekend, maar wel als belangrijke punten voor de samenstelling
van de gemeente. De kinderdoop werd daarbij in principe verworpen, maar gelovigen die de kinderdoop
aanhingen en de belijdenis van de gemeente onderschreven werden wel tot de gemeenschap toegelaten. Deze
gemeente heeft maar kort bestaan, omdat De Liefde na ruim een half jaar Zutphen verliet om zich te wijden aan
het christelijk onderwijs. Er was namelijk een directeur nodig voor de Christelijke Normaalschool die door enkele
Réveilmannen – waaronder Groen van Prinsterer – werd opgericht om christelijke onderwijzers op te leiden.
Voor De Liefde ging het echter niet door, vanwege zijn visie op de doop. Later zou hij in Amsterdam terecht
komen, waar hij uiteindelijk toch nog gedoopt is in de baptistengemeente aldaar. Maar ook daar zou hij vrij snel
vertrekken. Ook heeft hij nog een tijd onderdeel uitgemaakt van de Christelijke Vrienden van het Réveil en hij
heeft onder meer stichting Tot heil des volks en de Vrije Evangelische Gemeente opgericht. Met zijn
evangelistenscholen heeft hij later een belangrijke invloed uitgeoefend op het baptisme in Nederland.140
De kleine baptistengemeente in Zutphen hield haar bijeenkomsten nu in het huis van haar voorganger De Pinto.
Er zouden meer mensen zich bij de gemeente aansluiten. In december 1846 zou De Pinto een brochure over de
godsdienstige hervorming van Nederlandse Israëlieten schrijven. Hierin roept hij hen op om zich van de synagoge
af te wenden en het geloof in de Zoon van David te omarmen en zich te laten dopen. Daarna benoemt hij op
basis van zijn eigen levenservaring dat het er in de kerk nog slechter voorstaat dan de synagoge, waarbij ook de
verkeerde toepassing van de doop een rol speelt. Hij eindigt met het voorbeeld van zijn eigen gemeente, om te
laten zien hoe het ook kan. Toch zou De Pinto moeten erkennen dat het er in zijn gemeente niet rooskleurig
uitzag. In een brief aan Feisser gaf hij aan dat de ontwikkeling van zijn gemeenteleden zeer langzaam ging. In
1848 vertrok hij naar Den Haag. Binnen de baptistische beweging is er daarna nog weinig van hem vernomen.
Zijn vurige karakter deed hem telkens weer nieuwe wegen inslaan. Hij eindigde zijn leven in Gouda als een
kluizenaar. Van de gemeente die in Zutphen overbleef ging een deel over naar de Mormonen en een deel naar
de Darbisten. Feisser heeft hen hier nog voor willen behoeden, maar ze stonden niet open voor zijn adviezen.141
Wat was de invloed van De Liefde en De Pinto op Feisser? In ieder geval vond hij in hen medestanders in zijn
streven naar een zuiver geloof. En hij dacht in hen ook medestanders te hebben gevonden in zijn doop- en
gemeenteopvatting. Dit gold in ieder geval voor de periode van de zomer van 1844 tot 17 mei 1845. Dit moet
voor Feisser heel waardevol zijn geweest, omdat hij zich in een isolement bevond in Gasselternijveen. Bovendien
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zal het hem hebben bevestigd in zijn eigen opvattingen. We hebben al gezien dat hij het met de meest natuurlijke
bondgenoten in zijn omgeving – de Afgescheidenen – ook niet kon vinden. Het besluit om dus in de zomer van
1844 naar Zutphen af te reizen – nadat hij de vlugschriften van De Liefde had gelezen – zal ingegeven zijn door
de drang naar geestverwanten, die hij in De Liefde had gevonden. Dit blijkt ook uit de brieven die zij elkaar
schreven. Zo schrijft De Liefde op 2 februari 1845: “De Heere heeft ons door uw laatste bezoek eene ware en
blijvende vreugde bereid, waarin wij ons, herinnerende, nog menigmaal en dankbaar verlustigen.” 142 En: “De
Heere geve ons elkander spoedig te ontmoeten. Och, wat hunkeren die kinderen Gods naar elkaar!” 143 Ook in
De Pinto vond Feisser een tijdelijke bondgenoot en in diens gemeente een tijdelijke zustergemeente. Het zal voor
Feisser een grote teleurstelling zijn geweest dat dit allemaal niet lang heeft standgehouden.
Een tweede, meer inhoudelijke invloed van De Liefde en De Pinto op Feisser, is mogelijk dat ze hem iets
van hun interesse naar de eschatologie hebben meegegeven. In zijn Toespraak over den H. Doop – het enige
inhoudelijke werkje wat hij na zijn ontmoeting met De Liefde en De Pinto schreef144 – eindigt Feisser met een
eschatologisch perspectief, waarin hij aangeeft dat de komst van de Heer nabij is en dat zijn lezers moeten bidden
voor de bekering van Israël, die daaraan vooraf gaat. Dit zijn zeldzame uitspraken voor Feisser en we weten dat
De Liefde en De Pinto veel met elkaar over dit onderwerp spraken. Bovendien benoemd De Liefde in zijn brieven
het belang dat hij aan zijn eschatologische visie hechte. 145 Het is moeilijk te zeggen hoeveel invloed dit later op
Feissers theologie heeft gehad, aangezien we verder geen inhoudelijke werken van hem hebben.
Als derde punt waaruit een mogelijke invloed van De Liefde en De Pinto blijkt, is hun contact met de
Réveilvoormannen. Van De Pinto weten we dat hij onder invloed van Capadose tot geloof kwam en De Liefde
stond in correspondentie met Groen van Prinsterer. Bovendien vroeg hij zich in een brief aan Feisser af hoe hij
zich tot hen – inclusief Da Costa en Scholte – moest verhouden. Hieruit kunnen we opmaken dat Feisser op zijn
minst van hen moet hebben gehoord.146 Hebben De Liefde en De Pinto hem ook met deze mannen in contact
gebracht of hebben ze hem traktaten van hen laten lezen? Helaas moeten we hierover in het duister tasten. We
kunnen wel stellen dat Feisser via de Zutphense broeders indirect in contact kwam met het Nederlandse Réveil.
§4 DE DUITSE BAPTISTEN
In 1834 werd de baptistengemeente in Hamburg door Johann Gerhard Oncken (1800-1884) gesticht. Van daaruit
heeft hij een belangrijke invloed uitgeoefend op het continentale baptisme, waarvan we Oncken de grote
organisator kunnen noemen. Hij zocht contact met gemeenten tot in de verste uithoeken van Europa, die buiten
de gevestigde kerk op zoek gingen naar verdieping in hun geloof. Veel van zulke groepen heeft hij tot een
baptistische structurering van het gemeenteleven geleid, zo ook de groep rondom Feisser. Oncken verliet
Duitsland op 14-jarige leeftijd om als persoonlijk bediende van een Schotse zakenman te fungeren. In Schotland
leerde hij het strenge puritanisme kennen en tijdens een reis naar Londen kwam hij onder invloed van de
opwekkingsbeweging, wat zijn leven beslissend zou veranderen. Terug in zijn vaderland ging hij als zendeling
werken, dus in de jaren 1823-1834 bracht hij namens Britse zendingsgenootschappen vanuit Hamburg de Engelse
revival over naar het vaste land.147 In 1834 werd hij gedoopt door de Amerikaanse baptistische professor Barnas
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Vermoedelijk in het voorjaar van 1845, hij refereert namelijk aan het werkje dat Scholte in 1845 over de doop schreef en
benoemd dat De Liefde bezig is met een brochure die daar op zal reageren (iets waar De Liefde in zijn brief van 2 februari
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Dat Feisser de Afgescheiden broeder Scholte kende, kunnen we met zekerheid stellen, omdat hij hem in zijn Toespraak
over den H. doop, 5-6 noemt.
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Sears, die op studiereis in Europa was. Daarop volgde de stichting van de eerste Duitse baptistengemeente. Zo
zou Oncken de opwekkingsbeweging vanuit een baptistische gemeente- en doopvisie voortzetten.148
In hoofdstuk 2 lazen we dat er in november 1844 ineens twee Duitse broeders voor Feissers deur stonden.
Kennelijk hadden zij er lucht van gekregen dat hij moeite had met de gang van zaken in de Hervormde Kerk en
dat hij afgezet was. Misschien hadden ze zelfs zijn traktaten over de doop gelezen of ervan gehoord. Hoe het
precies ging, weten we niet, maar we weten wel dat Oncken erg alert was op dit soort gebeurtenissen en zodra
hij er lucht van kreeg, dan stuurde hij zijn mensen er op af. Ook het vervolg van het contact tussen Feisser en
met name Köbner hebben we gelezen. Feisser was zelf al tot andere inzichten over de doop gekomen – zoals
blijkt uit zijn geschriften van 1843 en 1844 – en hij verbond dat tevens aan zijn visie op de gemeente: met de
doop verbind je je aan de gemeente. Het waren Köbner en Remmers die hem tot het inzicht brachten dat hij ook
zichzelf als ongedoopt diende te beschouwen. Ook op het punt van de vorm van de doop brachten ze hem tot
een ander inzicht, namelijk de doop door onderdompeling. We hebben al kunnen zien dat dit er toe leidde dat
Feisser zich op 15 mei 1845 liet dopen door Julius Köbner en dat zij daarna doorreisden naar Zutphen om daar
ook De Liefde en zijn medestanders te dopen. Toen dit anders liep, verdedigde Feisser Köbner tegenover de
broeders in Zutphen als “geheel onderworpen aan ’t woord en een discipel en Apostel van zijnen Heer.” 149 Hieruit
blijkt dat Feisser zich nauw verbonden voelde met de Duitse broeders. Bovendien bleef Feisser tot aan zijn dood
vasthouden aan de baptistische beginselen, waarin doop en ecclesiologie nauw verbonden zijn. Toch betekende
het niet dat Feisser blind achter de Duitse baptisten aanliep. In een brief van oktober of november 1864 aan
Tekelenburg schreef hij: “Ik geloof niet dat de gemeenschap met hen op den duur bestaan kan. Of zij of wij
zouden dan vrij wat veranderen moeten. Zij staan geheel op het Afgescheiden standpunt, zooals het hier te lande
is en onderscheiden niet genoeg tusschen Oud en Nieuw. Bijaldien zij echter slechts oprecht zijn, zal alles wel
goed gaan en kan de liefde veel overzien en dragen.” 150 De band met de Duitsers zou dan ook losser worden, hij
kon bijvoorbeeld hun geloofsbelijdenis niet onderschrijven. In zijn laatste jaren zou Feissers sympathie meer
uitgaan naar het Engelse baptisme, die vrijer waren in hun opvattingen rondom een geloofsbelijdenis. 151
§5 HENDRIK GERARDUS TEKELENBURG (1805-1881)
In hoofdstuk 4 zagen we dat het echtpaar Tekelenburg leidinggaf aan de Klein-kinderschool van onder meer
Groen van Prinsterer en Capadose. Zij stonden dus in contact met de Réveilkring. Hendrik Gerardus Tekelenburg
was boekhouder van beroep. Hij had een onderzoekende instelling en een vriendelijk, bedachtzaam, doch beslist
karakter. Tekelenburg gaf vanaf 1840 leiding aan een groep in Amsterdam die elke week samenkwamen om de
Bijbel te bestuderen. Omdat er onder hen een doopsgezinde was, kwam bij hen ook al vrij snel de vraag naar de
doop aan de orde. Na onderzoek kwamen ze tot de conclusie: “De doop is een zinnebeeldige handeling, ingesteld
door den Heer ten behoeve van hen die hun gemeenschap aan Zijn dood, begraving en opstanding in het geloof
belijden.” 152 Aangezien sommigen voor zichzelf de conclusie trokken dat ze zich als ongedoopt moesten
beschouwen, is het gek dat niemand eraan dacht om dit in de praktijk te brengen. Toch zou hier verandering in
komen toen ze in mei 1845 bezoek kregen van Feisser en Köbner, die na hun teleurstellende bezoek in Zutphen
naar Amsterdam doorreisden en daar vier mensen van Tekelenburgs gezelschap doopten. Het is onduidelijk hoe
Feisser en Köbner wisten dat er binnen deze kring mensen waren die sympathiseerden met de geloofsdoop.
Wellicht dat de broeders in Zutphen hen er op hebben gewezen. 153 In ieder geval leidde de doop er niet toe dat
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er een gemeente werd gevormd, in tegenstelling tot Gasselternijveen. De Amsterdamse broeders hielden hun
doop geheim en bleven lid van de kerk waartoe zij behoorden. De Pinto en Feisser hebben hen er meermalen op
gewezen dat dit niet de juiste gang van zaken was. Dit leidde ertoe dat Tekelenburg in 1847 zijn lidmaatschap
van de Hervormde Kerk opzegde en er werd een kleine gemeente gevormd. Met de komst van Joseph Millard
groeide de gemeente, omdat hij in 1848 zeven mensen doopte. En we noemden reeds dat ook Jan de Liefde zich
tijdelijk bij de gemeente aansloot en zich liet dopen in 1849. Bij Millard en Tekelenburg vond hij meer een geest
van vrijheid dan dat hij bij Feisser en Köbner had gedaan. Toch zou hij ook al snel uit deze kring vertrekken, omdat
zijn doopvisie vrijer was: voor hem was het geen eis om toe te treden tot de gemeente. Door zijn vertrek slonk
de gemeente met de helft van zijn leden. Daarop werd Feisser in 1850 gevraagd om voorganger van de gemeente
te worden. Bovendien kregen zij daarvoor een subsidie vanuit Hamburg. Maar ook dit liep op een teleurstelling
uit, omdat de Amsterdamse broeders er in de ogen van Feisser niet klaar voor waren. Er was geen ruimte
geregeld, financieel konden ze hem niet onderhouden en in hun geloof waren ze nog te onvolwassen. Dus na
een paar weken vertrok Feisser weer en de leiding kwam weer in handen van Tekelenburg. Later zou de
gemeente opnieuw scheuren, onder invloed van het Darbisme. Tekelenburg bleef echter trouw zijn gemeente
dienen en zou tot de dood van Feisser een belangrijke steun voor hem blijven. 154
Helaas weten we niet wanneer het contact tussen Feisser en Tekelenburg is ontstaan, omdat we daar mogelijke
invloeden op Feissers denken aan kunnen wijzen. Als het contact van voor mei 1845 is en misschien zelfs van
voor Feissers ommekeer, dan zou het een verklaring kunnen zijn van zijn veranderde inzichten rondom de doop.
De groep in Amsterdam was namelijk in 1840 al met dit onderwerp bezig. Bij Feisser vinden we de eerste sporen
van een veranderde doopvisie in zijn werken van 1843, die waarschijnlijk na de herfst van 1841 in zijn denken
gerijpt zijn. Had Tekelenburg hem wellicht op dit spoor gezet? De kans is vrij klein, omdat het aannemelijk is dat
ze elkaar pas in 1845 ontmoet hebben. Een ander interessant gegeven is dat Tekelenburg in contact met de
Réveilkring stond. Aangezien hij in Amsterdam woonde, is dat overigens ook niet erg verwonderlijk. We kunnen
dezelfde vragen als bij De Liefde en De Pinto stellen: heeft Tekelenburg Feisser wellicht in contact met mannen
als Groen van Prinsterer, Capadose of Da Costa gebracht? En was Feisser überhaupt bekend met hun geschreven
werken? Helaas moeten we ook hier het antwoord in het midden laten, aangezien Feisser er zelf niets over losliet.

HOOFDSTUK 6
STAPPEN IN DE GELOOF SONTWIKKELING VAN JOHANNES ELIAS FEISSER
§1 ONTWIKKELING ZICH TBAAR IN DE WERKEN V AN FEISSER
Om een goed beeld te krijgen van Feissers theologische ontwikkeling, willen we eerst kijken welke veranderingen
er zichtbaar zijn in zijn werken. We hebben reeds geconstateerd dat hij in zijn vroege werken onder invloed stond
van het supranaturalisme en de Groninger Theologie. Deze invloeden zijn nog duidelijk merkbaar in zijn Eéne en
altoos noodige van 1841. Vanaf 1843 slaat Feisser een hele andere toon aan, hij verwerpt zelfs wat hij eerder
geschreven heeft in zijn eerste werkje van 1843: Eene roepstem. Deze nieuwe toon is ook zichtbaar in zijn andere
vlugschriften, die er in de volgende periode op volgen. Opvallend is dat Feisser in de jaren 1843-1845 vijf
traktaten heeft uitgebracht, terwijl hij daarvoor – afgezien van zijn beide werken in zijn studietijd – maar twee
werken heeft geschreven. Na 1845 heeft hij alleen nog een vertaling van een medisch werkje 155 gegeven. We
zitten in deze jaren dus in het brandpunt van Feissers geloofsontwikkeling, iets waar hij met de pen rekenschap
van af wil leggen. Dit vindt zijn climax in de doopplechtigheid van 15 mei 1845 en het institueren van de nieuwe
gemeente. Daarna lijkt het net of de inkt in de pen van Feisser is opgedroogd, los van de correspondentie die hij
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met diverse mensen bleef onderhouden. 156 Het is daarom interessant om zijn werken van 1832 en 1841 te
vergelijken met zijn werken tussen 1843-1845, om te zien wat de belangrijkste veranderingen in zijn denken zijn.
§1.1 JEZUS CHRISTUS EN LOTGEVALLEN (1832) EN ÉÉNE EN ALTOOS NOODIGE (1841)
§1.1.1 JEZUS CHRISTUS EN LOTGEVALLEN (1832)
In dit boekje beschrijft Feisser het leven van Jezus Christus aan de hand van de vier evangeliën, waarvan hij de
gebeurtenissen in een chronologische volgorde tracht te zetten. Hij onderscheidt daarbij vier tijdsvakken: 1. De
geboorte tot Zijn optreden als leraar in Israël, 2. De aanvaarding van Zijn leraarsambt tot Zijn reis naar het
verzoeningsfeest, 3. Zijn aankomst op het verzoeningsfeest in Jeruzalem, tot Zijn komst bij Jeruzalem om het
laatste paasfeest te vieren en 4. Lijdensgeschiedenis van de Heiland, gevolgd door Zijn verheerlijking. 157 Het
eerste wat opvalt, is dat Feisser Jezus primair presenteert als leraar, een nadruk die in hoofdstuk 2 ook is
benoemd.158 Daarnaast noemt hij hem de Heiland die verheerlijkt is. Dat sluit goed aan op het voorwoord, waarin
hij Jezus de Zaligmaker noemt. Het doel van het boekje is: “verspreiding van zuivere Evangelie-kennis, en waren
lust tot Christelijke deugd.”159 Bovendien kwam Jezus naar deze aarde om “afgedwaalde zondaars op het pad
der deugd en godsvrucht terug te brengen.” 160 Dit laat ons iets doorschemeren van Feissers supranaturalistische
opvattingen: enerzijds blijft hij dicht bij de orthodoxe leer, door te stellen dat Christus de verheerlijkte Heiland
is. Anderzijds gaat hij ook mee in het denken van zijn tijd, met een nadruk op kennis en deugd, die door de
wijsheidsleraar Jezus werd verspreid om de mensheid op te voeden.161 Dit is dan ook de strekking van het boekje.
Dat Feisser aan wil sluiten bij het heersende denkklimaat binnen de kerk, blijkt ook uit de verwijzingen die hij
maakt. Hij verwijst regelmatig naar de Evangelische Gezangen van 1807, die voor De Cock zo verwerpelijk
waren.162 Ook quote hij met instemming professor Heringa, die we als de aanjager van het supranaturalisme
kunnen beschouwen.163 En opvallend is zijn ontkenning van het bestaan van de duivel. Hij probeert rationele
verklaringen te geven, wanneer er sprake is van de uitdrijving van demonen.164 Ook hebben we in hoofdstuk 5 al
gezien dat hij een Ariaanse visie op Christus voorstond en dat hij de Geest als een kracht zag en niet zozeer als
een persoon. De leer van de Drie-eenheid wees hij dus feitelijk af. In zijn visie op de zondigheid van de mens
brengt hij een nuance aan: bij de een is het zichtbaarder dan bij de ander. 165 En wedergeboren zijn betekent
vooral dat je je verkeerde denkbeelden verandert door de leer van Jezus aan te nemen. 166 Hier krijgt de ratio
primaat over het gevoel en gedrag. Dat gebeurt ook als Feisser omschrijft wat geloven betekent: naar de leer van
Jezus leven, dan kom je in het hiernamaals. 167 Toch heeft hij er geen moeite mee om wonderen te erkennen, 168

156

Helaas zijn er weinig brieven bewaard gebleven die Feisser zelf schreef. Uit de brieven die aan hem gestuurd zijn kunnen
we slechts indirect opmaken wat hij schreef. Wumkes heeft een aantal brieven uit de periode van december 1844 tot april
1846 in zijn boek, namelijk van Köbner, Oncken, De Liefde en De Pinto aan Feisser: Wumkes, Opkomst en vestiging, 273-361
157

Feisser, Jezus Christus en lotgevallen, 7, 46, 118, 289

158

Daar noemde ik al p. 1, 50, 60, 112, 175

159

Feisser, Jezus Christus en lotgevallen, voorwoord

160

Idem, 285

161

Idem, 1

162

Idem, 72, 75, 116-117, 314, 328, 373

163

Idem, 258

164

Idem, 70-71, 76, 108, 142, 168

165

Idem, 2

166

Idem, 52

167

Idem, 415

168

Idem, 55 e.v.

- 36 -

Johannes Elias Feisser: Nederlandse baptistenpionier in Gasselternijveen

waaronder de opstanding van Christus, die hij nadrukkelijk verdedigt. 169 Ook Zijn verschijningen die daar op
volgen zijn voor Feisser niet problematisch. 170 We kunnen dus stellen dat hij dit werk schreef vanuit de geest van
het rationalistisch supranaturalisme, waarin de nadruk op de ratio en deels op het gedrag ligt. In zijn denkbeelden
wisselt hij orthodoxe geloofsstandpunten af met rationele verklaringen die tegen de orthodoxie ingaan.
§1.1.2 ÉÉNE EN ALTOOS NOODIGE (1841)
Als Feisser dit traktaat schrijft, dan zitten we al twee jaar in de periode van zijn Hervormd predikantschap in
Gasselternijveen. Zoals we in hoofdstuk 2 al hebben gezien, was hij toen nog niet tot een radicale breuk met zijn
oude denkbeelden gekomen, hoewel hij in de bezinningstijd na zijn voorgangerschap in Franeker wel een
vernieuwde geloofsverdieping- en vreugde had gevonden. In dit werkje is vooral zijn interesse voor de theologie
van de Groninger Godgeleerden zichtbaar. We zagen reeds dat hij er vanuit een christocentrische benadering
schrijft en dat de mens zich tot volmaakbaarheid moet laten opleiden. Dit naast het feit dat hij professor Hofstede
de Groot met instemming quote en dat hij de erfzonde ontkent. Opvallend is ook dat hij zich op de voorkant van
zijn werkje richt tot zijn “nadenkende en welgezinde landgenooten”, iets waar hij in zijn inleiding op
voortborduurt. Het is zijn waarneming dat er leemten en gebreken in godsdienstig en burgerlijk opzicht zijn in
Europa en in het bijzonder in Nederland. Hij ziet namelijk een dubbel gebrek: aan verstandig nadenken en de
kinderlijke berusting in de wil van God. Wat de mens echter onderscheidt van de dieren, is zijn bewustheid van
God en zijn volmaakbaarheid. Van daaruit dorst de mens naar het eeuwige geluk, maar er zijn drie dingen die
een heilstaat tegenhouden: de wisselvalligheden en vergankelijkheid van het ondermaanse, de eigen
onvolmaaktheid en beperktheid van de mens en de onvolmaaktheid en beperktheid van anderen. God heeft
echter voor de grondlegging van de wereld al een oplossing bedacht: het geloof en de wet. Daarin ligt de
oplossing voor alle mensen en wanneer er daarin iets misgaat, dan is er sprake van een beperkt verstand. 171
Het onvolmaakte van deze tijd is nodig om hogerop te komen. De oorzaak van het probleem is goddeloosheid,
wat vooral een gebrek aan liefde tot God is. Door materialisme en twisten over godgeleerdheid komt men niet
tot godzaligheid. Op basis van 1 Tim. 4:8 stelt hij dat alle materiële zaken van deze wereld niet tot nut zijn, maar
dat de godzaligheid alles tot nut is. Nut betekent volgens Feisser wezenlijk en bestendig geluk. De godzaligheid
is gerichtheid op God en het uit zich in geloof, liefde en hoop. Het veronderstelt kennis, maar dat is niet het
wezen ervan. Vervolgens werkt hij uit wat geloof, liefde en hoop betekenen: geloof is de grond voor de dingen
die men hoopt, het bewijs voor wat men niet ziet. En het is tot nut, omdat het 1. verbindt met de Schepper, 2.
verbindt aan een hoger en oneindig leven en 3. de bron is van alles wat goed is in de mens. Liefde draagt de
meeste vrucht van de drie, omdat het ons er toe aanzet om het goede voor de ander te doen. Het is tot nut,
omdat het 1. bevrijdt van zelfzucht en 2. geheel vrijmaakt. Toch beseffen we dat alles hier op aarde tijdelijk is en
we vragen ons af of blijvend geluk wel mogelijk is. Met het vooruitzicht van de dood, voeren we dagelijks strijd
tegen het onvolmaakte. Daarom is de hoop op een betere wereld nodig, die God geeft tot godzaligheid. We
moeten ons als mens door geloof, liefde en hoop laten opleiden tot nut voor het huidige en toekomende leven.
Dat is het ene en altoos nodige.172
Dan vervolgt Feisser: het beste middel om daartoe te komen is Christus, Hij alleen is alles (Kol. 1:14-20). De
zaligheid en het eeuwige leven is alleen in de Zoon. Voor alle kerkstromingen is dat de kern, maar toch is er veel
verdeeldheid, omdat er teveel nadruk op één onderdeel van Zijn werk wordt gelegd: op Zijn bloed, Zijn Woord
of leer, op Zijn gehoorzaam leven of op Zijn opstanding en verhoging. Maar al deze onderdelen zijn nodig, zij
vormen namelijk het volkomen middel van God tot aankweking van geloof, liefde en hoop. Waarom? Omdat in
Hem de godzaligheid (geloof, liefde en hoop) volmaakt aanwezig was, wat Hem aan God gelijkvormig maakte.
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Hij was volmaakt gehoorzaam aan de Vader en in Hem waren de goddelijke eigenschappen volmaakt aanwezig.
Door de liefde die in Hem aanwezig was, was Hij compleet zondeloos en zijn dood tot verheerlijking geeft ons de
hoop in het leven na de dood. Christus is onze leidsman tot zaligheid, we hebben zijn verlossende en zalige kracht
nodig. Omdat dit in de kerk nog te weinig aanwezig is, moet Christus meer gepredikt worden, zodat onze
aandacht niet naar uiterlijke zaken uitgaat. Bovendien moet de aardsgezindheid en vleselijkheid van de mens
doorbroken worden. Omdat we in het stoffelijke ons geluk zoeken, dwalen we af van onze hogere bestemming
en dat is de bron van onze zonde. Jezus kwam voor mensen die zich als zondaren ellendig voelden. Ook nu zijn
er veel die zich ellendig voelen, omdat ze onvoldaan zijn. De velden zijn dus wit, maar de arbeiders zijn er weinig.
We moeten dus onze taak opnemen om mensen op te voeden tot zaligheid. Om hen die gedoopt zijn één te
maken. Jezus is daartoe alles in allen, dus we moeten hem recht prediken. 173
Het valt op dat Feissers toon in dit werk anders is dan in Jezus Christus en lotgevallen. Enerzijds komt dat doordat
het een ander karakter heeft. Het werk uit 1832 heeft meer een beschouwend karakter, terwijl hier een duidelijk
betoog in zit. Maar toch heeft het ook met zijn toon te maken. Hier spreekt er een bevlogen predikant, die de
mensen opwekt om Jezus na te volgen. We zagen dat Feisser in Jezus Christus en lotgevallen vooral de nadruk
legde op de ratio en op het gedrag. Hier spreekt hij veel sterker het gevoel aan, wat past bij de Groninger
Theologie. We zien dus de gevolgen van zijn bezinningsperiode van 1838-1839, die meer bezieling gaven aan zijn
werk als predikant. En we zien hoe hij zich inhoudelijk laat leiden door de Groninger Theologie. Hij benadrukt dat
groei tot volmaaktheid (volmaakbaarheid) mogelijk is en dat God ons daar door Christus toe op wil leiden. Hoewel
hij met zijn christocentrische insteek tegen de orthodoxe theologie aan schuurt, blijkt zo nu en dan dat hij toch
nog op een ander spoor zit. We noemden net al zijn ontkenning van de erfzonde, maar het blijkt ook vanuit zijn
verdere optimisme en de vooruitgang die er mogelijk is. Daarnaast moet de mens dat vooral zelf bewerken door
het voorbeeld van Christus te volgen. Het werk van de Heilige Geest blijft volledig buiten beeld en er wordt ook
nergens over wedergeboorte gesproken. Bovendien neemt hij ook niet de moeite om dingen te verwerpen die
hij in Jezus Christus en lotgevallen heeft geschreven, dus kennelijk staat hij daar nog steeds achter. 174
§1.2 WERKEN TUSSEN 1843-1845
§1.2.1 EENE ROEPSTEM (1843)
We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat Feisser in Eene roepstem een nadrukkelijke breuk met zijn vroegere
denkbeelden laat zien: hij herroept wat hij tegen Gods waarheid gezegd en geschreven heeft. Daarnaast
adviseert hij zijn vroegere geestverwant professor Hofstede de Groot om Cardiphonia te lezen, het boek dat
Feisser zelf heeft beïnvloed. En we zagen al hoe dat zijn soteriologie een beslissende wending gaf: hij zag de mens
nu als diep bedorven en zondig. Dit blijkt ook uit zijn boventitel: WAAKT OP! GIJ DIE SLAAPT, STAAT OP UIT DEN
DOODEN! EN CHRISTUS ZAL OVER U LICHTEN. In dit werkje onthult Feisser zijn streven naar een Reformatie van
de Reformatie, waarin hij zich dus in de lijn van de Nadere Reformatie plaatst. In de Hervormde Kerk ziet hij
namelijk een totale anarchie (regeringsloosheid) en de Afscheiding mist een vastheid van beginsel en een
eenheid in wezen. De gemeente moet de naam Lichaam Christi weer met zich meedragen en het wapen daartoe
is de Bijbel, in het bijzonder het Nieuwe Testament. Deze gemeente bestaat alleen uit hen die door de Geest
worden geleid, anders kan men niet deel uitmaken van de Hervormde Kerk. Met andere woorden: de kerk moet
geleid worden door Woord en Geest in plaats van de overste macht van de lucht.175
Vervolgens werkt hij aan de hand van 1 Kor. 12:12-30 uit hoe de zuivere gemeente er uit zou moeten zien. Ten
eerste wijst hij erop dat de overheersende beeldspraak in dit gedeelte is dat de gemeente het lichaam van
Christus is, dus één geheel. Dat betekent dat het vele leden heeft (zowel zwak als sterk) en dat er geen
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tweedracht is, maar zorg voor elkaar. Bovendien mogen we ons samen verblijden en samen treuren. Het lichaam
is werkzaam door een grondkracht – de vis vitalis – namelijk de Heilige Geest.176 Hij woont in de heiligen, die
door Hem geheiligd zijn. Ook geeft Hij Zijn gaven in de gemeente tot opbouw voor de andere gemeenteleden.
Alle werken zijn één geheel en tot één doel. Als het zuivere Woord gepredikt wordt, dan groeit de gemeente.
Zo’n gemeente vormen lijkt een onhaalbaar ideaal, maar juist daarom is het belangrijk om wel het ideaal te
schetsen, om er naar te streven. Bovendien kan God bewerken wat bij mensen onmogelijk is. Daarvoor heeft Hij
Zijn Geest ook gegeven, om door ons heen te werken. Alle ware christenen zijn dus door één Geest gedrenkt,
wat er ook op wijst dat de doop alleen voor gelovigen is. Het dopen van kinderen is vooruitlopen op God.177
Na deze theologische beschrijving van hoe de gemeente eruit zou moeten zien, komt Feisser tot zijn werkelijke
doel met dit schrijven: aangeven dat dus niet iedereen die in de Hervormde Kerk zit, daadwerkelijk lid is van de
ware kerk. De praktijk laat zien dat de Hervormde Kerk niet op het lichaam van Christus lijkt. Volgens Hofstede
de Groot moeten we het hoofd en het lichaam van elkaar onderscheiden, alsof je het lichaam (de gemeente)
behagen en het hoofd (Christus) mishagen kan, of andersom. Maar deze twee dingen kunnen we zeker niet van
elkaar onderscheiden. We moeten van God vervreemde mensen niet als christenen aanmerken. Bovendien stelt
ds. Hazelhoff in zijn boek dat er geboren christenen zijn, als we daar dan ook nog de doop bij doen, wie is er dan
geen christen? Maar het tegengestelde is waar: de mens is uit het vlees geboren en moet wedergeboren worden
om lid van de gemeente (het lichaam van Christus) te worden. Dat is een werk van buiten en van boven ons, de
Heilige Geest moet ons reinigen en van zonde leegmaken. We hebben namelijk een zondige natuur, we zijn geen
schoon papier. We hebben niet een schoon en redelijk geweten. Door de Geest worden we tot het hoofd van de
gemeente getrokken en dat is door ons geloof. De gemeente dient dus een gemeente van gelovigen te zijn.178
Daarna ontvouwt Feisser zijn strategie om tot deze gemeente van gelovigen te komen, een proces dat sterke
overeenkomsten vertoont met de stappen die hij zelf heeft ondernomen, zoals we die in hoofdstuk 2 hebben
kunnen lezen. Hij stelt namelijk dat de gemeente van naamchristenen gezuiverd dient te worden. Dus een ieder
moet op zijn vruchten onderzocht worden en wanneer nodig, bij herhaling liefdevol vermaand worden. Ook moet
het benoemd worden in de kerkenraadsvergadering voorafgaand aan het Avondmaal en wanneer er daar geen
respons komt, moet men naar de hogere besturen stappen. Als ook daar geen respons is, dan is de weg vrij om
een nieuwe gemeente te starten, samen met de gelovigen, maar dat is zeker niet de insteek. Als er wel een
respons is bij de hogere besturen, dan moeten de verdorven leden uit de kerk geworpen worden, wanneer ze na
herhaalde vermaningen nog niet willen luisteren. Met andere woorden: ze moeten onder de tucht gesteld
worden, tot ze tot inkeer komen. We moeten deze taak serieus nemen, want de duivel gaat rond als een
briesende leeuw. We moeten ons door de Geest laten aanwakkeren. De gemeente moet niet verontreinigd
worden door leraars en anderen zonder de kenmerken van genade. Het gaat niet om het aantal of het aanzien,
er is maar een kleine kudde, de poort is eng en de weg is smal. Als we toegeeflijk zijn, dan laten we ruimte voor
vleselijke beginselen. Daarom is het harde ingrijpen, zoals we dat ook bij Paulus hebben gezien, soms nodig. Bij
het aannemen van een nieuwe voorganger moet er dus gekeken worden of hij Christus door bevinding in woord
en wandel kent. Uiteraard kan daarbij niet alles worden uitgesloten, de kleingelovige moet onderscheiden
worden van de niet-gelovige. Het is Gods werk, die door Zijn Heilige Geest in de gelovige werkt. We moeten
zaaien in afhankelijkheid en bidden zonder ophouden.179
We zien in dit werkje wat voor gevolgen Feissers bekering gehad heeft: hij zag zichzelf nu als een diepe zondaar
en kreeg daardoor het besef hoe diep hij Gods redding in Christus nodig had, is ook zijn hele kijk op de gemeente
veranderd. Daarin kent hij vooral de Geest een grote rol toe. Het is de Geest die alle processen in de gemeente
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leidt en die Gods wil door de gelovigen bewerkt. Door Hem herkennen zij elkaar als gelovigen, die met elkaar het
lichaam van Christus vormen. Als Feisser dit legt naast de praktijk van zijn eigen gemeente, dan gaat het daar op
een hele andere manier. Daar worden mensen lid door geboorte en horen ze erbij uit gewoonte. Lang niet voor
iedereen speelt het geloof daadwerkelijk een rol. Hij wil de gemeente hiervan zuiveren: alleen gelovigen mogen
onderdeel uitmaken van de gemeente. Daarbij lijkt het erop dat er bij Feisser maar een heel klein groepje
overblijft die aan de eisen voldoet. We moeten hem echter wel in zijn context verstaan: hij zat in een positie
waarin hij als enkeling het tegen de grote massa moest opnemen in zijn gemeentevisie en binnen zijn gemeente
was hier geen animo voor. Mogelijk spreekt Feisser hier dus met enig overstatement, om zijn punt duidelijk te
maken: de gemeente is een gemeente van gelovigen, van mensen waarin het werk van de Heilige Geest zichtbaar
is, die tot inkeer gekomen zijn van hun zondige leven en het verlangen hebben Christus na te volgen in hun leven.
§1.2.2 BEKNOPTE AANWIJZING (1843)
Feisser noemde in Eene roepstem al dat hij een andere visie op de doop had, daarop werd hem van verschillende
kanten gevraagd om dit verder uit te werken. Daarom deze Beknopte aanwijzing van het ongeoorloofde in den
doop der kleine kinderen. Het doel van dit werkje is eveneens om de gemeente zuiverder te maken. Het is zijn
wens dat Christus deze arbeid zal zegenen “tot behoudenis van onsterfelijke zielen voor de eeuwige zaligheid!” 180
Vervolgens zet hij zijn bezwaren tegen de kinderdoop uiteen, allereerst door de Schriftuurlijke bezwaren te
benoemen: a. Johannes de Doper doopte volwassen mensen (Mat. 3:1-6), b. het onderwijzen en discipelen
maken gaat vooraf aan de doop (Marc. 16:15, Mat. 28:19), ook Jezus doopte wel (Joh. 3:26, 4:1-2), maar de
kinderen legde Hij de handen op, c. geloof in Jezus’ naam is een vereiste (Marc. 16:16), d. bij de doop van
kinderen, verliezen de Schriftplaatsen hun waarde, we worden namelijk door de doop in de Geest in het lichaam
van Christus gedoopt (1 Kor. 12:12-13). Ook historisch zijn er bezwaren: a. de apostelen vroegen om bekering
(Hand. 2:38), b. de apostelen eisten geloof ( Hand. 8:36-38), c. de apostelen vroegen om blijken van Gods genade
door de Heilige Geest (Hand. 11:15-18), d. ook Tertullianus (tweede eeuw) zei dat we eerst Christus dienden te
kennen, e. pas onder Cyprianus in 253 werd het besluit genomen om de kinderdoop in te voeren. Vervolgens
komen de kerkelijke bezwaren: a. de leer van de Gereformeerde Kerk stelt dat het geloof wordt gewerkt door
Woord en Geest en gesterkt door het doop en het Avondmaal, dat is dus de juiste volgorde, b. in het
doopformulier staat dat er in ieder verbond twee partijen zijn, wij dienen dus wel op Gods uitnodiging te
reageren, c. kinderen worden als heilig benoemd, als daarmee echter uitverkoren of begenadigd bedoeld wordt,
dan is dat in strijd met 1. de geschiedenis, die ons leert dat niet alle gelovige ouders ook gelovige kinderen krijgen,
we moeten dus de gemeente van gelovigen plaatsen tegenover de gemengde gemeente, 2. het Woord van God,
waarin geleerd wordt dat een ieder die uit het vlees wordt geboren, vlees is (Joh. 3:6a), 3. niet allen die Israël
genoemd worden, zijn ook Israël (Gal. 3:29), de wedergeboorte vanuit de Geest is nodig. 181
Het tweede deel van dit werkje geeft een weerlegging van de gronden voor de kinderdoop. a. In Handelingen
wordt een aantal keer gesteld dat het hele huis gedoopt werd: 1. waren daar wel kleine kinderen bij? 2. uit Hand.
16:31-32 blijkt dat degenen die gedoopt werden in staat waren het Woord te horen en te geloven, 3. in het
alledaagse gebruik wordt soms “met mijn ganse huis” gebruikt, daarbij worden niet de kleine kinderen
inbegrepen. b. We halen zonder kinderdoop het heidendom binnen: 1. het heidendom is nooit weggeweest. 2.
we moeten kinderen niet dopen, maar opdragen aan God en Zijn zegen over hen vragen. c. Geldt de belofte van
Abraham: “Ik ben uw God en de God van uw zaad” ook niet voor de gelovigen in het Nieuwe Testament? 1. we
moeten dit als een algemene nationale belofte beschouwen, niet voor nakomelingen van Abraham in het
bijzonder, denk bijvoorbeeld aan Judas Iskarioth, 2. er wordt in de Bijbel wel vaker op deze algemene wijze over
volken gesproken. d. Is de doop niet in plaats van de besnijdenis gekomen? 1. dat is onbewezen en onbewijsbaar,
2. de doop van de Heer is door Geest en vuur, niet alleen door water, zo is ook alleen de besnijdenis van het hart
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tot nut (Rom. 2:25-29), 3. het teken van het verbond is alleen voor hen die het verbond ook aangaan (Hand.
2:38). e. Is de genade van het Nieuwe Testament dan kleiner dan die van het Oude Testament? Antwoord: het
meerdere van de genade van het Nieuwe Testament bestaat niet in het erfelijke, maar 1. dat de Heilige Geest
over al het vlees is gekomen, 2. dat de gaven van de Geest meer licht en kracht kennen dan het Oude Testament
(Hij wijst ons op Christus), 3. de genade van het Nieuwe Testament is heerlijker dan het Oude Testament, we
ontvangen namelijk het eeuwige leven en mogen weten dat we mogen regeren met Christus.182
We zien dat dit werkje voortbouwt op het vorige: het gaat wederom om de zuivere gemeente, dus alleen
gelovigen dienen gedoopt te worden, om op die manier ingevoegd te worden in de gemeente. Vervolgens gaat
Feisser op de kwestie van het dopen zelf in. Naast zijn Bijbelse en historische bezwaren, is het interessant om te
zien dat hij vanuit de gereformeerde belijdenissen op de kwestie ingaat en daarin dus argumenten vindt voor
zijn standpunt. Sterker nog, zelfs in het doopformulier vindt hij deze argumenten. Daarmee zien we dat Feisser
dicht bij de gereformeerde leer wil blijven en dat hij nog steeds van zins is om de Hervormde Kerk van binnenuit
te reformeren. Voor Feisser geldt: “de ware calvinist is baptist.” 183 Ook beschouwt hij de doop vanuit het
verbond, waarbij hij voornamelijk op twee punten een ander accent legt: in het verbond zijn er twee partijen,
dus de mens moet reageren op de uitnodiging van God. Wanneer dat gebeurt is, dan is het moment om de dopen
aangebroken. Het tweede punt betreft zijn visie op het Oude en Nieuwe Testament/verbond: hier legt hij meer
nadruk op de discontinuïteit. Waar de Israëlieten door erfelijkheid in het verbond van Abraham kwamen (hoewel
hij daar een nuance aanbrengt door te stellen dat het een algemene belofte is), daar komen de
Nieuwtestamentische gelovigen door de inwoning van de Geest in het verbond, dat maakt de doop zichtbaar.
§1.2.3 EENE NOODIGE WAARSCHUWING (1844)
Omdat Feisser om zich heen waarneemt dat het werk van de Geest nogal eens ontkend wordt – zelfs bij
vromen184 – gaat hij in dit werkje in op de persoon en het werk van de Heilige Geest. We lazen in hoofdstuk 5 al
dat hij hierin ook nadrukkelijk de plaats van de Heilige Geest binnen de Drie-eenheid benoemt. Bovendien is ook
hier zijn boventitel noemenswaardig: DIE DEN GEEST CHRISTI NIET HEEFT, DIE KOMT HEM NIET TOE!
Eerst gaat hij in op het wezen, de namen en het werk van de Heilige Geest: A. wezen: de Geest is niet stoffelijk,
maar in zijn goddelijke staat één van wezen met de Vader en de Zoon. Ook mogen we Hem als een persoon
beschouwen, die door Zijn werken in deze wereld en door de gaven die Hij geeft zichtbaar wordt. Het ontkennen
van het bestaan van de Geest is dan ook onredelijk. B. Namen: de Heilige Geest en God worden in één adem
genoemd, dus we mogen Hem ook God noemen. Andere namen zijn onder meer trooster en helper. Daarnaast
is Hij Geest (adem, wind en levenwekkend) en heilig (dus net als de Vader apart gezet en Hij werkt heiligend in
gelovigen). Dit in tegenstelling tot wat professor Muurling zegt, die ontkent dat de Geest heilig is, doordat hij
stelt dat Hij in een ieder is. Bovendien geeft de Geest gaven en kracht, wat geen ontkenning van Zijn
zelfstandigheid hoeft te zijn. C. Werken (deze maken Zijn eigenschappen zichtbaar): Hij was bij de schepping
betrokken en is dat ook bij de onderhouding of vernieuwing van dingen. Het meest specifiek is echter zijn
betrokkenheid bij de verlossing van zondaren, hij is namelijk betrokken bij: a. de wedergeboorte, b. het brengen
van ware wijsheid en verstand, c. het getuigenis van ons kindschap van God, d. Hij is de Geest van geloof, e. de
heiligmaking, en f. als onderpand. Ook is Hij bij de werken van de Vader en de Zoon betrokken. 185
In het tweede deel werkt hij uit wat het betekent de Geest (niet) te hebben en om Christus (niet) toe te behoren.
A. De zalving van de Heilige Geest die zichtbaar werd in de Zoon, is dezelfde zalving die aanwezig is bij de
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gelovigen. De kern is dus dat die werking zichtbaar moet zijn in de gelovigen. 186 De zondaar is een nieuw schepsel
(2 Kor. 3:18) en bezit als zodanig de mededeelbare eigenschappen van God. a. De oude mens wordt uit de macht
van de duivel (de vader van de leugen) gehaald door de Heilige Geest, b. de oude mens is in zonde geboren, de
Geest vernieuwt hem, c. de oude mens zoekt zichzelf, door de Geest zoekt hij de ander en d. de oude mens is
onmachtig tot het goede, door de Geest vermag de gelovige alles in Christus. Hoewel het werk van de Geest nog
uitgebreider toegelicht kan worden, volstaat Feisser met nog drie aanmerkingen: 1. God geeft de Geest niet met
mate, 2. er is één Geest, maar er zijn verschillende gaven en 3. de groei van de gelovige vindt geleidelijk plaats.
Dit leerstuk roept verschillende reacties op: sommigen verwerpen het direct. Anderen nemen het niet persoonlijk
aan en proberen zelf goed te leven (door een goede levenswandel of een rechtzinnige geloofsbelijdenis), maar
dat is het lasteren van de Geest. Die de Geest Christi niet heeft, komt hem niet toe! Bent u de Geest deelachtig? 187
In het laatste deel gaat Feisser in op wat het betekent om Christus eigen te zijn. Hij vergelijkt het met de status
van een slaaf: de Heer krijgt volledig het recht over je. Door de Geest zeg je: “Jezus is Heer.” Je gaat als zondaar
van de overste der duisternis over naar Christus als Heer, daardoor behoor je ook Zijn gemeente toe en de doop
is gegeven als teken en zegel daarvan. Het lichaam van Christus bestaat alleen uit gelovigen die Hem door het
werk van de Heilige Geest Christus willen volgen. Zij willen echt voor Christus leven en niet twee heren dienen. 188
Dit werk biedt ons een beschrijving van Feissers pneumatologie. Dat hij hier zo diep op ingaat, wordt door zijn
context ingegeven: het werk van de Geest wordt in de kerk onderbelicht. Qua godsleer en christologie kon hij
ongetwijfeld volledig meegaan met de Afgescheidenen, maar ook bij hen vond hij het werk van de Geest
onderbelicht. Bovendien stond Feisser in zijn theologiseren dicht bij de gemeentepraktijk. Het ging hem niet om
algemene theologische beschouwingen, maar om de toepassing in de praktijk. Het geleerde geloof stond in
dienst van het geleefde geloof. Vooral het werk van de Geest heeft veel te maken met de praktijk van de kerk,
dus daarom was het belangrijk om dat vooral uit te werken (naast de ecclesiologie, die in Eene roepstem al aan
de orde is geweest). Daarom worden de Vader en de Zoon hier vooral op de achtergrond genoemd, niet omdat
Zij minder belangrijk zijn – Zij vormen immers een Drie-eenheid – maar omdat het werk van de Geest meer
onderbelicht wordt en omdat het dichter bij de praktijk staat. In zijn beschrijving van het wezen, de namen en
het werk van de Geest, blijft Feisser dicht bij de orthodoxe leer. Daarbij besteedt hij de meeste aandacht aan de
soteriologische betekenis van de Geest in het leven van de gelovigen: door de Geest worden de gelovigen tot
Christus geleid en daar worden ze van een oude mens wedergeboren tot een nieuwe mens. Van daaruit gaat hij
ook in op het heiligende werk van de Geest, die vernieuwend door de gelovigen heen werkt, al is dat geleidelijk.
§1.2.4 GETROUW VERHAAL (1844)
Aangezien dit werk de ruggengraat is van de beschrijving van de gebeurtenissen rond Feisser in Gasselternijveen
in hoofdstuk 2 – het is namelijk een autobiografisch werk over die periode – wordt hier volstaan met een paar
korte waarnemingen. Net als in Eene roepstem, begint Feisser hier door eerst kort op zijn eigen bekering in te
gaan en daarna gaat hij uitvoerig in op zijn pogingen om zijn gemeente te zuiveren. Al vrij snel spitst dat zich toe
op het Avondmaal en niet veel later ook op de doop. Hij wil dus door middel van de zuivere toepassing van de
sacramenten – door het toe te dienen aan gelovigen – een zuivere gemeente creëren. We zien dus dezelfde
nadrukken als in Eene roepstem, maar hier zien we nog nadrukkelijker dat het zich toespitst op de sacramenten.
Feisser sluit zijn werkje af door in te gaan tegen een artikel van professor Muurling in Waarheid in Liefde. Die
stelt dat in de gemeente zowel goeden als kwaden horen. Hier is Feisser het niet mee eens. Hij benadrukt dat
kwaden onder de tucht dienen te worden gesteld en benadrukt wederom het belang van de zuivere gemeente. 189
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§1.2.5 TOESPRAAK OVER DEN H. DOOP (1845)
Zoals in hoofdstuk 5 benoemd is, komt dit werkje waarschijnlijk uit het voorjaar van 1845. De volledige titel luidt:
Toespraak aan mijne mede-geroepenen tot het dierbaar geloof in Christus ten eeuwigen leven: over den H. Doop
des Heeren en de onderlinge bijeenkomst der heiligen, naar het Goddelijke Woord. Feisser gaat dus in op de
geloofsdoop en de gemeenschap van gelovigen, hoewel hij ook bezwaren tegen de kinderdoop noemt. Wezenlijk
zegt Feisser in dit werkje niet heel veel nieuws, dus er wordt hier volstaan met de hoofdpunten uit dit traktaat.
Hij stelt dat er van de leugen een waarheid is gemaakt, dit geldt vooral voor de doop en de leer van de gemeente.
Dan gaat hij in op het wezen, de betekenis en de toepassing van de doop. Het wezen is de onderdompeling van
het hele lichaam in het water. De betekenis is dat we gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest (wat betekent dat we in de Drie-eenheid worden gedoopt). Maar het gaat om de toepassing: we
zijn in zonde geboren en maken niet onderdeel uit van het rijk van God, tenzij we opnieuw worden geboren. We
moeten het heil dus buiten onszelf zoeken, daar wijst de onderdompeling ons op. De doop betuigt ons de
afwassing van zonde. En er zijn twee partijen in het verbond, wat ons verplicht tot gehoorzaamheid. Vervolgens
gaat hij in op allerlei bezwaren die er tegen de geloofsdoop kunnen zijn, zowel van inhoudelijke als praktische
aard. Daarbij noemt hij onder andere dat mensen die als kind zijn gedoopt, niet daadwerkelijk gedoopt zijn.
Daarin zien we dat hij inmiddels zelf tot de overtuiging was gekomen dat hij zich opnieuw moest laten dopen.190
Daarna gaat hij in op het onderlinge samenleven van de gelovigen op aarde. De context waarin Feisser leeft,
omschrijft hij als een dal van dorre doodsbeenderen. 191 Daarbinnen ziet hij verschijnselen die wijzen op een
opwekking van het ware christendom: mensen die tot geloof komen en verdeeldheid en twisten. Hij wil de
mensen vervolgens toerusten hoe de gemeente van Christus gesticht moet worden: deze is uit één Geest en tot
één lichaam gedoopt. Haar kenmerk is dat zij zich afscheid van de valse kerk en samenvoegt tot de ware kerk. 192
Het is niet de ware belijdenis of een voorbeeldige wandel die de kerk samenvoegt, maar de Heilige Geest. Hij
leidt tot geloof en vernieuwing. De gemeente moet er met gebed voor waken om niet de rechte weg te verlaten
en zij moet de slapenden opwekken. Het Woord van God, de Heilige Geest, de doop en het Avondmaal zijn
gegeven tot versterking van de ziel van de gemeente. Het draait niet zozeer om de herders en de leraars, maar
om de hele gemeente, zij is namelijk een gemeente van gelovigen. Samenkomen is bedoelt tot opbouw van het
lichaam van Christus, de prediking van het evangelie is primair voor ongelovigen bedoelt. In de ware gemeente
is er onderlinge liefde en vreugde en een ware belijdenis, de kracht van de Geest wordt er opnieuw zichtbaar. 193
§2 THEOLOGISCHE ONTW IKKELING
Nu we alle werken zijn doorgelopen, zullen we kijken wat theologisch de grootste verschuivingen zijn en welke
route daarin zichtbaar is.
§2.1 CHRISTOLOGIE EN SOTERIOLOGIE
In Jezus Christus en lotgevallen zien we in feite een Ariaanse christologie, die in veel opzichten lijkt op die van de
Groninger Theologie (die toen in de kinderschoenen stond): Jezus wordt ons als een soort van halfgod geschetst,
die door Zijn zondeloze leven ons een voorbeeld heeft gegeven hoe we moeten leven. Hij is meer een wijze leraar
dan degene in wie wij tot de Vader kunnen komen, Hij heeft vooral dingen voor ons gedaan, maar doet weinig in
ons. In Eéne en altoos noodige is dat wezenlijk niet anders, ook daar is Christus vooral het ultieme voorbeeld die
ons wijst op de weg der volmaakbaarheid. Dit leidt uiteindelijk tot een soteriologie waarin we onszelf moeten
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redden. Omdat de mens tot het goede in staat is en omdat hij door opleiding en opvoeding het juiste voorbeeld
heeft gekregen, moet hij in staat worden geacht zelf de weg van de volmaakbaarheid te gaan. In zijn andere
werken slaat Feisser hier een hele andere toon over aan: dat Jezus de Zoon van God is, betekent dat Hij in wezen
gelijk aan Hem is. God is de Drie-enige God: Vader, Zoon en Geest. Christus is niet primair een voorbeeld, maar
in de eerste plaats de Heiland van de diep in zonde gevallen mens, die niet in staat is om zichzelf daaruit te
redden. Alleen in Hem kan de mens van zijn zonde worden verlost en de weg gaan die God van hem vraagt.
§2.2 PNEUMATOLOGIE EN ECCLESIOLOGIE
Het bovenstaande werkt Feisser verder uit in zijn pneumatologie. Waar de Geest voor hem eerst een
onpersoonlijke kracht is die God teweeg brengt, daar is de Geest later voor hem een persoon, die onderdeel is
van de Drie-eenheid. Bovendien is Hij degene die de verbinding tussen de gelovige en Christus mogelijk maakt.
De Geest bewerkt het geloof in de mens en Hij overtuigt van zonde. En wanneer de mens dan wedergeboren is,
dan komt de Geest in hem wonen, om Zijn heiligende werk te doen. Daarnaast speelt de Geest een cruciale rol
in Feissers ecclesiologie: omdat de gemeente een gemeente van gelovigen is, worden nieuwe leden door de
Geest ingevoegd in de gemeente. Bovendien verbindt de Geest hen aan elkaar als lichaam van Christus en wekt
op tot geloofsgroei. In de gemeente versterken de gelovigen elkaar door hun gaven tot opbouw te gebruiken.
Feisser streeft dan ook nadrukkelijk naar een zuivere gemeente van gelovigen, iets waar hij in zijn vroege werken
geen aandacht aan besteedt. Dit streven komt vooral naar voren in zijn sacramentsleer.
§2.3 VISIE OP HET AVONDMAAL EN DE DOOP (SACRAMENTSLEER)
In eerste instantie zien we dat Feisser zijn nieuwe inzichten met betrekking tot de gemeente toepast op het
Avondmaal. Alleen degenen bij wie de tekenen van het genadeverbond zichtbaar zijn, mogen deelnemen aan
het Avondmaal. Anderen dienen vermaand te worden en indien zij niet tot inkeer komen, moeten ze onder
censuur gesteld worden. Hier zien we dus het streven naar een zuivere bediening van het Avondmaal: het is
alleen voor gelovigen, die dat zichtbaar maken in de vruchten die ze voortbrengen. Vervolgens gaat hij ook
twijfelen aan zijn visie op de kinderdoop, zoals we in hoofdstuk 2 hebben kunnen zien. Eerst nog aarzelend, maar
later met volle overtuiging: als je niet door geboorte, maar door de Geest tot geloof komt en de gemeente
bestaat alleen uit gelovigen, dan moet dit ook consequent doorgevoerd worden naar de doop. De doop kan
worden gezien als het verbondsantwoord van de gelovige op de uitnodiging van God. Ook de vorm van de doop
moest in zijn ogen anders uitgevoerd worden: de term baptitzoo betekende onderdompeling, daarin werd het
mee-sterven en opstaan met Christus beter zichtbaar. Zo laten beide sacramenten zien wie God toebehoren en
bovendien zijn ze bedoeld tot opbouw en versterking van de gemeente.

HOOFDSTUK 7
CONCLUSIE
§1 INLEIDING
Nu in hoofdstuk 2 t/m 6 alle deelvragen uitvoerig zijn uitgewerkt, zullen we overgaan tot de beantwoording van
de hoofdvraag van deze Bachelorproef (§2), namelijk: “Onder invloed van welke factoren uit de eerste helft van
de 19e eeuw en langs welk spoor kwam Johannes Elias Feisser tot een andere visie op de doop?”. Tot slot wordt
er in de discussie (§3) gereflecteerd op dit onderzoek en worden er suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.
§2 HOOFDVRAAG
Onder invloed van welke factoren* uit de eerste helft van de 19e eeuw en langs welk spoor** kwam Johannes
Elias Feisser tot een andere visie op de doop***?
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* Omstandigheden, personen, kerkelijke/theologische bewegingen en geschriften.
** Te onderscheiden stappen in de geloofsontwikkeling.
*** Geloofsdoop door onderdompeling.
We hebben gezien dat Feisser opgroeide in een gezin dat onderdeel uitmaakte van de gegoede burgerij aan het
begin van de 19e eeuw. Onder invloed van de Franse Revolutie en de centralisatiepolitiek van Napoleon en
Willem I, kreeg het christelijk geloof in deze periode een gematigd verlicht karakter. Deze geest van het
supranaturalisme kreeg ook grip op het denken van de jonge theoloog Johannes Elias Feisser. Onder invloed van
zijn grootmoeder ging hij theologie studeren in Groningen, waar Th. A. Clarisse zijn belangrijkste leermeester
werd. Clarisse – die we als overgangspersoon van het supranaturalisme naar de Groninger Theologie kunnen
aanmerken – bepaalde Feisser vooral bij de (vroege) kerkgeschiedenis. Daarom promoveerde hij op het leven
van Basilius de Grote. In zijn eerste drie standplaatsen als predikant, nam Feisser zijn denkbeelden mee. Hij kwam
echter in een crisis door het overlijden van zijn vrouw en drie kinderen en door fysieke ongemakken.
Noodgedwongen moest Feisser zijn ambt neerleggen en hij kwam tot bezinning en herstel in zijn ouderlijk huis.
Hier kunnen we de eerste nadrukkelijke invloed aanmerken die Feisser uiteindelijk op een nieuw spoor zou
zetten. Zijn geloof werd verdiept en hij vond er nieuwe vreugde en kracht in. We weten helaas niet onder invloed
waarvan hij deze nieuwe vreugde vond.
Omdat hij hersteld was, werd Feisser nu predikant in Gasselternijveen. In zijn beginperiode staat hij sterk onder
invloed van de Groninger Theologie, we zien dat hij meer aandacht voor de gevoelskant van het geloof krijgt en
hij denkt sterkt christocentrisch. In de herfst van 1841 leest hij Cardiphonia van John Newton en dat leidt tot een
definitieve breuk met zijn oude denkbeelden. Zijn soteriologie en christologie krijgen nu een sterke puriteinscalvinistische impuls. Deze nieuwe geloofsdenkbeelden gaat hij ook toepassen in zijn gemeente, wat zijn
ecclesiologie blijvend beïnvloedt: hij gaat op zoek naar een zuivere gemeente van gelovigen. Deze gemeente
wordt gekenmerkt door de werkzaamheid van de Heilige Geest: de Geest voegt nieuwe leden toe en verbindt
hen met elkaar in Christus’ lichaam, om elkaar op te bouwen. De zichtbare tekenen die de gemeente daartoe
heeft gekregen, zijn het Avondmaal en de doop. Meer en meer gaat Feisser ook daarin op zoek naar een zuivere
toepassing: een Avondmaal en doop van gelovigen. Deze inzichten volgen elkaar op in de periode tussen de
herfst van 1841 en 1843, door een aantal conflicten binnen zijn gemeente. Dit leidt uiteindelijk tot zijn afzetting
als predikant – onder invloed van het algemeen reglement van de Hervormde Kerk – die de route naar een
nieuwe weg nog duidelijker opent. Hij is dan bovendien al begonnen om zijn nieuwe inzichten op papier te zetten.
Zijn traktaten en de geruchten die de ronde doen, brengen hem in contact met anderen. Allereerst vindt er een
ontmoeting plaats met een paar mannen van de Afscheiding, maar tot overeenstemming komt het niet. Toch
had Feisser het aan hen te danken dat hij later een nieuwe gemeente op kon richten en mogelijk hebben ze hem
aan het denken gezet over zijn doopvisie en zijn belijdenis. In de zomer van 1844 ontmoet Feisser Jan de Liefde
en Jacob Benjamin de Pinto, in wie hij geestverwanten vindt met betrekking tot zijn geloofsvisie. Ook staan zij
open voor zijn doop- en gemeentevisie en zij bevestigen hem dus in de weg die hij daarbij ingeslagen is. Mogelijk
hebben zij hem met het Réveil in aanraking gebracht. Iets wat bovendien in de lucht hing en waar Feisser dus
ongetwijfeld iets van mee moet hebben gekregen. De definitieve stap naar het baptistisch doopwater ontstaat
echter door het contact met enkele Duitse baptistenbroeders, die hem ervan overtuigen dat hij zich door
onderdompeling moet laten dopen. In mei 1845 vindt dit plaats en de eerste baptistengemeente in Nederland
ontstaat, die door de groeiende geloofsvrijheid onder Willem II toestemming van de regering krijgt. In Zutphen
loopt dit tot teleurstelling van Feisser anders, maar in Amsterdam worden wel vier mensen gedoopt, onder wie
H. G. Tekelenburg. Het is onduidelijk of Feisser hem reeds kende, anders heeft Tekelenburg mogelijk invloed op
zijn doopvisie uitgeoefend en hem met het Réveil in contact gebracht.
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§3 DISCUSSIE
Uit het antwoord op de hoofdvraag blijkt dat er veel invloeden verondersteld kunnen worden, maar dat er maar
een paar aan te tonen zijn vanuit Feissers eigen werken of vanuit secundaire bronnen. Dat Cardiphonia een
belangrijke rol voor Feisser gespeeld heeft, dat kunnen we uit zijn eigen werk opmaken. Dat de Duitse baptisten
Feisser hebben beïnvloed om zich te laten dopen, daar hoeven we ook weinig twijfel over te kennen. En dat
Feisser het aan de Afscheiding heeft te danken dat hij een Christelijk Afgescheiden Gemeente kon starten, is ook
helder. Op andere punten ontbreekt deze helderheid echter. Wat was bijvoorbeeld de invloed van het Réveil of
de Afscheiding (los van dat hij een gemeente kon stichten)? Van de Afscheiding weten we dat er contact is
geweest, maar als we Feisser mogen geloven, dan was hij niet erg van hen onder de indruk. Toch is het maar de
vraag of hun invloed op hem niet groter was, het vond nota bene plaats in de regio waar ook Feisser actief was.
Voor het Réveil is deze relatie nog onduidelijker. We mogen veronderstellen dat hij ervan heeft gehoord, in ieder
geval door zijn contact met mannen als De Liefde en Tekelenburg. Maar heeft het Réveil misschien ook een rol
gespeeld in Feissers ommekeer? Wellicht kwam Cardiphonia hem in handen onder invloed van het Réveil. We
mogen het op zijn minst opvallend noemen dat Feissers nieuwe denkbeelden in veel opzichten aansloten bij het
Réveil en de Afscheiding, bewegingen die in die tijd in de lucht hingen. In de juridische wereld wordt in zulke
gevallen wel gesproken over circumstantial evidence, met andere woorden: “waar rook is, daar is vuur.” Hoewel
er dus van direct bewijs geen sprake is, mogen we toch aannemen dat er indirect wel degelijk invloed is geweest.
In dit onderzoek is er gekozen voor een brede opzet: er is gekeken naar diverse invloeden op het geloofsleven
van Feisser en zijn theologie is in grote lijnen uiteen gezet. Voor vervolgonderzoek zou het interessant zijn om
bepaalde onderwerpen meer toe te spitsen. Er zou bijvoorbeeld kunnen worden ingezoomd op de
pneumatologie of ecclesiologie van Feisser. Ook zou één bepaalde invloed op zijn geloofsleven grondiger
onderzocht kunnen worden, door bijvoorbeeld helemaal in te zoomen op wat voor invloed Cardiphonia op
Feissers denken heeft gehad of hoe het contact tussen hem en de Duitse baptisten of Jan de Liefde verliep.
Verder zou er vergelijkend onderzoek naar Feissers denkbeelden en die van het Réveil of de Afscheiding kunnen
worden gedaan. Tot slot zou het bijzonder interessant zijn om te kijken of er meer over Feisser te vinden is, door
bijvoorbeeld het archief in Groningen in te duiken of te kijken welke kerkelijke stukken er over hem bewaard zijn
gebleven binnen de Hervormde Kerk. Misschien is er in Franeker nog wel iets te vinden over Feissers waarneming
van het professoraat. Kortom, er is nog veel wat onderzocht kan worden.
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