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B E R I G T

AAN DEN

LEZER.
D aar mijne algemeene Kerkelijke Ge*

fcbiecknis der Christenen nu gevorderd

is tot aan de Kerkhervorming in de

XVIde eeuw 3 heeft men befloten, eene

zoodanige fchikking te maken, dat met

dit merkwaardig Tijdperk een nieuw

werk aanvangt, zijnde eene Gefchiede-

nis der Kerkhervorming op zich zel-

ve; voor die genen, die de algemee-

ne Kerkelijke Gefchiedenis zich niet,

van het begin aan , eigen gemaakt heb-

bende, hetzelve voor zich te uitgebreid

en kostbaar vinden; dezen zullen thans

een nieuw werk, hetwelk als 't ware

* 2 ge-
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geheel op zich zei ven flaat, kunnen

bekomen; in hetwelk de zoo belang-

rijke Gefchiedenis der Hervorming, in

derzelver begin , voortgang en voltooi-

jing , , naauwkeurig befchreven wordt

;

de kennis van welke gebeurtenis zoo

nuttig ja noodzakelijk is, om hetgeen

viLLERs en anderen in onzen tijd van

de gelukkige gevolgen derzelve gefchre-

ven hebben, duidelijk te verflaan en

te kunnen beoordeelen. Men twijfelt

niet , of deze fchikking zal met de

goedkeuring van het geacht Publiek

begunltigd worden.

*
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GESCHIEDENIS
DER

KERKHERVORMING.

EERSTE AFDEELING.

• CESCHIEDENIS DER KERKHERVORMING IN HET BEGIN DER

ZESTIENDE EEUW , TOT AAN DEN VREDE VAN PASSAU.

EERSTE flOOFDSTUK.

Staatkundige ^ Godsdieufliga en Letterkundige toe^ '

fiand van Europa , in het begin der XFlde eeuw,

xlet begin der zestiende eeiiv\7 is merkvi^aardig na C. G.

door de Hervorming der Christelijke Kerk in het Ja^riSi?.

Westen; eene gebeurtenis, waar naar velen, reeds
'

federt eeuwen , verlangd hadden , omdat zij van Inleiding.

de noodzakelijkheid vnn zoodanige Hervorming , -^T^"?"^

uit hoofde van het diep verval dier Kerk , zoo en gewigt

wel ten aanzien van de eenvoudige leere van het "^^" ^^

T> ,. 1 . • Kerkher-
Euangelie van jezus christus , als ten aanzien

vorming.

der zeden van de genen , die voor Christenen

gehouden werden , in het gemeen , als voorname-

lijk van de hoogere en lagere Geestelijkheid, vol*

Herv. L A ko-



a KERKELIJKE
nn C. G. komen overtuigd waren. Ook waren , reeds in

Jaari5i7. ^e XIV en XVde eeuw, en al vroeger, niet
tot 1552

03
^ ' alleen van bijzondere perfonen , leeraren of god-

vruchtige leden der Kerk , maar ook van Vor-

ften en Kerkvergaderingen pogingen in het werk

gefield, ter Hervorming, doch deze allen waren op

niet uitgeloopen , en zulken , die moeds genoeg

hadden gehad, om het Euangelie van Christus in

deszelfs eenvoudigheid en zuiverheid te belijden ,

en , met ter zijde Helling van menfchelijke inzet-

tingen en ingevoerde bijgeloovige gebruiken, te be-

leven, werden met geweld , door vervolgingen, te

vuur en te zwaard , onderdrukt en bedwongen.

De Paus leo X had het zelfs, door middel van de

Lateraanfche Kerkvergadering, welke van het jaar

1512 tot 1517 gehouden was, zoo ver gebragt,

dat er genoegzaam geene hoop over bleef, dat dé

misbruiken in de Kerk ingeflopen , verbeterd en bij-

zonder de heerfchappij der Paufen veruicilgd ot zelfs

verminderd zou kunnen worden. En evenwel werd

deze Hervorming, door het beftuur der Goddelijke

Voorzienigheid, in het begin der XVIde eeuw, on-

dernomen, en binnen weinige jaren, op eene 5 de

geheele wereld verbazende wijze , in bijkans half

Europa dadelijk tot ftand gebragt; onder den hevig-

ften tegenftand , met dat gewenscht gevolg , dat federt

door dezelve, onmiddelijk of middelijk, een licht

van betere kennis in goddelijke en menfchelijke weten-

fchappen zich verfpreid heeft , waar van de gunftige en

heilzame invloed zich op eene zoo bijzondere wijze in

het
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het vervolg tot op oiizen tijd toe heeft geopenbaard, -n C. G.

zoo met betrekking tot den Godsdienst, als tot de 13211517.

Staatkunde , dat deze invloed van allen , zoo vrien-
'

den als vijanden, heeft moeten erkend worden ().

Het behoeft ons derhalve niet te verwonderen , dat

zeer vele Geleerde mannen hunne pennen gelcherpt

hebben , om de Gefchiedenis van deze merkwaardi-

ge gebeurtenis te befchrijven , en derzelver aanlei-

ding , beloop , voortgang en gevolgen te ontvou-

wen (f).

Willen wij ons een goed en klaar denkbeeld ma- Staat vao

ken van de Hervorming der Westerfche Kerk , dan zal ^^T^
'

het vooraf noodig zijn, den toeftand van Europa

in het begin der XVIde eeuw ons voor te flellen.

MAXiMiLiAAN I was , bij den aanvang der Hervor-

ming ,

(*) Wien is het werk van en. villers onbekend,

hetwelk den prijs heeft weggedragen op de vraag door

het Nationaal Inftituiu van Frankryk in het jaar 1B02

voorgefleld: „ Hoedanigen invloed had de Hervorming

van LUTHER op den (laatkundigen toeltand der onder-

fcheidene Staten van Europa, en op den voortgang der

verlichting?" ook in het Nederduitsch onder den Titel:

Proeve over den Geest en Invloed der Kerkelijke Her-

vorming van LUTHER enz. uitgegeven bij fr. bohn te

Haarlem 1805.

(t) SLEIDANUS de Statu Religionis et Reiptiblicae Cotn-

mentarius'^ seckendorf Hijïurie der Reformatie, door

Dr. M. luthf.r; gerdes Hist. Evangel. Reform, en zeer

vele anderen, in onzen tijd schröck, mulle» enz. zijo

bekend.

A 2



4 KERKELfJKE
na C. G. ming, nog als Keizer, aan het hoofd der zaken in

J^^^^^^"^' Duitschland ; hij was een Vorst, die vele soede
tot 1552, ' ' 5 &

. hoedanigheden bezat, een vriend en voorftander der

Geleerden , die gewoon was te zeggen, dat het

fchande was voor een' Vorst, in de fiaaije letteren

onbedreven te zijn. Geen wonder was het derhal-

ve, dat bij zelfs naar eene Hervorming in de Chris-

telijke Kerk verlangde; waartoe hij ook vele pogin-

gen aanwendde, en niet alleen de bezwaren, welke

de Diiitfchers hem wegens de overheerfching der

Paufen onder het oog bragten , gunllig ontving

,

maar ook, met lodewyk XII, Koning van Frank-

ryk, zich vereenigde, tot het bijeenroepen van eene

Kerkvergadering te Pifa in het jaar 151 1, onder

anderen met dat oogmerk , om eene Kerkhervor-

ming tot ftand te brengen; ja, zelfs kwam hij eens

ten dien einde op de gedachte , om , of het Paus-

fcliap in zijn' perfoon met het Keizerrijk te vereeni-

gen , of zich zelven tot Paus te doen verkiezen , en

van het Keizerrijk afftand te doen (). Over het

ge-

(*) Men heeft daar van een bewijs in eenen Brief van

dezen Keizer aan den Vrijheer paulus van lichtenstein,

gedagteekend den XVIden van Herfstmaand, (^Septem"

ber) 151 1. welken brief brandt in zijne Historie der

Reformatie I Deel, Bladz. 61-62, (in de uitgave in

Octavo Bladz. 152-154.) in het Nederduitsch heeft me-

degedeeld. Ook is er een Brief van dezen Keizer over

ditzelfde onderwerp, aan zijne Dochter margaretha

VAN oosTENRYK , toen Landvoogdesfe der Nederlan-

den , welke geplaatst is ia het Mengelwerk of ide

Stuk
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geheel was hij geen groot vriend van de Paufen , na C. G.

daar hii de oiii^eregtiffe handelingen van vijf of zes i^^^^S'^l*
J » o ^ o -'

tot 1552.
dezer Kerkhoofden , die bij zijnen tijd op den Pau- _»__«
felijken Stoei zaten , liad liunnen opmeriien. Op

zekeren tijd zou hij , de oogen ten hemel flaande

,

in deze woorden zijn uitgeborften : O eeuwige God,

indien gij niet waaktet , wat zou de wereld kwa-

lijk geregeerd worden door mij zwakken jager,

(ziende op zijne geneigdheid tot het vermaak der

jagt, waar aan hij te zeer gehecht was,) en door

den fnooden dronkaard, den Paus julius. Ook

verhaalt men, dat hij, van leo X in zekere han-

deling bedrogen zijnde, zou gezegd hebben: Nu
mag ik met waarheid zeggen, dat mij niemand

van de Paufen zijn woord heeft gehouden» leg

zal

Stuk der AJgemeene Faderlandfche Letteroefeningen voor

het jaar.1809 Bhsdz. 674., 675. In eene Aanteekening

op de laatstgeraelde Bladzijde wordt gemeld, dat ik in

mijne Kerkel. Gefchied. XVde Deel, daar ook van ge-

waagd heb, en wel Bladz. 11. meer flelüg, dan Bladz.

53 waar ik fcheen te twijfelen, of deze gedachte bij

dien Keizer ernst ware of boert. Ter opheldering die-

ne, dat ik niet getwijfeld hebbe, dat deze gedachte bij

den Keizer is opgekomen, alzoo dit geen' twijfel lijdt,

maar ik hield het voor onzeker, of het den Keizer zei-

ven ernst geweest zij, en houde dit nog onzeker, ten

minde 's Keizers Brief aan zijne Dochter is in eenen lui-

migen en boenenden flijl vervat, en flechts twee dagen

later gefchreven, dan die aan den Vrijheer van lich-

TENSTEIN.

A3



6 K E R K E L IJ K E

Ttfl C. G zal de laaifle zijn , dien ik zal vertrouwen. Hij

|aari5i7
(jyerleed in het jaar 1519, wanneer lutheii twee

tot }^^?. . j •• , . j
__ jaren te voren , door zijne tegenkantingen tegen de

Paufelijke Aflaten, in Duitschland begonnen had,

ds eerite grondflagen tot de Heivorming te leggen.

Zijn Kleinzoon KAïiEL, reeds als Koning der .S^^^«-

fche Rijken en Vorst der Nederlanden een magtig

Vorst, was, op aanprijzen van frederik. Keurvorst

van Sakfen^ zijn opvolger in het Keizerrijk, waar naar

FRANCois I, Koning van Frankryk^ zijn mededin-

ger geweest was. karel, een heerschzuchtlg Vorst,

zag, in de bewegingen, welke de Hervorming ver-

wekte , eene gelegenheid , om , onder den fchijn van

Godsdienst, Duitschland iot volkomene onderwer-

ping te brengen , een zeer groot overwigt over alle

Mogendheden te verkrijgen , en zich den weg te

banen, om eene algemeene Monarchie te vestigen.

karel's mededinger, FRANCOIS I, fchoon in het be-

gin aan de Hervorming niet ongenegen , maar vervol-

gens tegen dezelve vooringenomen , door de vreeze

,

daE dezelve eene ftrekking had, ter omverwerping

van alle goddelijke en menfchelijke beerfchappij

,

vervolgde zijne eigene onderdanen, die de Hervor-

ming omhelsden , maar floot te gelijk in Duitschland

een verbond met de Duitfche Vorsten , die haar

begunftigden, ten einde de oogmerken van karel V
te leur te ftellen en te doen mislukken. Deze han-

delwijze der beide Vorsten had niet weinig invloed

pp de volgende gebeurtenisfen.

Duitschland was, al federt eenen gernimen tijd,

verdeeld in verfcheidene min of meer vermogende

Sta-
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Staten, die den Keizer wel als opperhoofd erken- m C. G.

den, maar met hem en onderliiiff flechrs door eene Ï^"*5i7»
'

tot 1552.
zwakke en kwalijk zamenhangende ftaatsregeling be- ,__^
trekking haiiden. In het Noorden van Duitschland

waren de VorflL^n uit het Sakfifche Huis genoeg-

zaam onafhankelijk. Ook had zich aldaar de Hanfe

of het verbond van onderlinge befcherming van

koophandel gevormd tusfchea verfcheidene vermo-

gende Kooplieden, gelijk ook verfcheidene Rijksfte-

den in Lombardy'é en aan den Rhyn door een foort-

gelijk verbond vereenigd waren.

Italië was, in het begin der XVfde eeuw, een Van Italië

tooneel van oorlogen, zoo van de kleine Staten en

Gemeenebesten , in welke het verdeeld was , onder-

deriing, als van die oorlogen, welke de Franfchen

en Duitfchers bijzonder in deszelfs Noordelijk ge-

deelte voerden , om zicU aldaar te vestigen. Het

verbond te Kameryk gefloten tusfchen lodewyk XII,

Koning v^n Fiankryk , Keizer maximiliaan I, fer-

DINAND, Koning van /^rr^^ö// en den Paus, in het jaar

1508, tegen de P'enetianen^ bragt dat Geraeenebest

op den rand van deszelfs ond^^rgang, waar uit zij

echter, door den naarijver van den Paus en Koning

FERDiNAND , die een afzonderlijk verdrag met de

Vemtianen floten, gered werden. In het jaar 1515

viel FRANCOis I weder in Italië, en dwong maxi-

MiLiAAN sfortia , het Hertogdom Milaan aan de

Franfchen af te flaan. Maar karel V , het Fran-

fche leger , in het Jaar 1525 geflagen , en FRArccois

zelven gevangen gekregen hebbende , maakte zich

van dit Hertogdom meester ; de toenmalige Paus

A 4 CLE-



8 KERKELIJKE
na C. G. CLEMENS VII hier op een verbond met den Koning van

i^^^^S^T- Prankryk , de Fenetianen en anderen, het Heilig

.-__«. Ferbond genaamd , gefloten hebbende , rukte het

Keizerlijk leger, in het jaar 1527, onder bevel van

KAREL VAN BOURBON, voor Rome ^ en bemagtigde

die ftad , welke deerlijk geplunderd werd ; de Paus

zelve was door de Keizerlijken gevangen geno-

men. Voorts had Italië, in zijnen Koophandel,

voornamelijk op de Levant en verders op de Oost-

Indien verbazend veel geleden , zijnde verfcheidene

bronnen van deszelfs welvaart geflopt , door de

ontdekking van Amerika en van de Kaap de Goede.

Hoop, in de laatfle jaren der XVde eeuw.

Van FRANCois I, die in het jaar 1515 de regering van
ran cry c. ^^^^^^^^^ aanvaard had, was een eerzuchtig Vorst,

die de magt van Frankryk zoo hoog verhief, dat

dezelve , naast de magt van het Huis van Oosten-

ryk , de grootfl:e was in Europa, Hij voerde bij-

kans onophoudelijke oorlogen met karel V , en

hoe zeer hij niet altijd gelukkig flaagde , maar , ge-

lyk wij zagen , zelfs het ongeluk had , om van dezen

Keizer gevangen te worden , gelukte het hem ech-

ter , de veroveringszucht van denzelven palen te

zetten , en zijn ontwerp van eene algemeene alleen-

heerfching te doen mislukken ; zijn Zoon hbnrik

II, die hem, na zijn overlijden in het jaar 1547,

opvolgde, volgde de ftaatkunde van zijnen Vader,

en deed , een verbond gefloten hebbende met de

Euangelifche Vorsten , eenen inval in het Duitfchs

Rijk, waarbij hij, in het jaar 1552, Mets, Toul

en Verdun bemagtigde , welke fl:eden , federt dien

tijd.
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djd, aan Fmnkryk gebleven zijn. Deze oorlog ein- na C. G.

digde met een befland voor vijf jaren, in het jaar I^^nsiy.
^ -^ -^ -^ cot 1552.

1555, maar ontllak op nieuw met filips , Koning «___
van Spanje^ aan vvien karel V in het jaar 1555

zijne Nederlandfche Gewesten en de Rijken van

Spanje had afgeftaan , gelijk hij, in het volgende

jaar 1556, het Keizerrijk afilond aan zijnen Broeder

FERDINAND , zijn' overjgen leefrijd in rnst door-

brengende in het Klooster St, Justi ^ in het Spaan-

fche Estremadura , alwaar hij in het jaar 1558

zijn leven eindigde.

Het Gemeenebest van Zwitferland ^ tusfchen Ita- VanZwit-

li'è , Frankryk en Duitschland gelegen , hetwelk herland.

xich reeds in het begin der XlVde eeuw gevormd

had, handhaafde ten dezen tijde, met moed en be-

leid , zijne vrijheid , en maakte zich belangrijk in de

oorlogen, welke in het bovenfte gedeelte van Italt'è

gevoerd werden , in welke de Oostenrijkers , Frette-

tianen en Franfchen beurtelings de dapperheid van

deze vrije bergbewoners ondervonden, of van de-

zelven zich tegen hunne vijanden bedienden. De

flad Geneve was, als eene vrije (lad, met dit Ge-

meenebest verbonden , en werd door hetzelve tegen

de ondernemingen der Vorsten van Savoye en Pie-

mont befchermd en beveiligd.

De verfcheidene Koningrijken van Spanje^ welke VanSpan-

onder de regering van ferdinand den Katholijken i^*

en ISABELLA tot één ligchaam vereenigd waren

,

werden federt het jaar 1516 door karel V, Klein-

zoon van FERDINAND , cn opvolger van zijnen Va-

der ïiLips I, beheerscht, die Spanje's rijkdommen

A 5 en
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m C. G, en magt gebruikte in zijne menigvuldige oorlogen

Jaafi5i7. Q^^ [krijgszuchtige onderneminsien.
lot 1552. n ' ; , , '..

rortugal was onder de wijze regering van des-

Van Por- zelfs Koning, emanuel , welke tot het jaar 1521
'"^^ • duurde, in den bloei van zijnen voorfpoed, en bleef

denzelven genieten , onder zijne volgende Koningen

,

zonder op eene merkelijke wijze ingewikkeld te zijn

in de ftaatkundige betrekkingen der overige Vorsten

en Mogendheden van Europa»

Van En- HENRiK Vlil, federt het jaar 1508 Koning van

geland. Engeland^ was een Vorst, die onder de beste uit-

zigten den troon beklom , maar eigenzinnig en ge-

welddadig en de noodige kunde en ervarenheid in

üaatszaken misfende , bedierf hij alles , door een

verkeeid vertrouwen op zijne eigene bekwaamheid,

en beging de grootfte raisflagen , tot nadeel van ziiu

volk. Van rijd tot tijd ftond hij bloot voor de lis-

ten zijner Staatsdienaren , aan welken hij dikwijls

het geheele be(1:uur van zaken overliet. Zulk een

was de Kardinaal wolsey, een trotsch en laatdun-

kend raensch, die zijnen Koning, om de twee of

drie jiren, dan de Spaanfche en Keizerlijke, dan

weder de Franfche partij, deed verkiezen, naar ma-

te hij van é^n dezer Hoven meer vereerd of be-

fchonken werd. Eindelijk verloor hij 'sKonings

gunst , omdat hij deszelfs zinnelijk vermaak , in ze-

ker geval , niet zoo vaardig voldeed , als deze wensch-

te. Hij (lierfin het jaar 1530, in de gevangenis,

onder het uitboezemen dezer merkwaardige woor-

den : ,, Had ik God zoo zorgvuldig gediend , als

„ den Koning, hij zou mij, met deze grijze haren,

,, niet
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„ niet verlaten hebben." Koning henrik VIII, die na c. G*

van den Paus den titel verkreeg van Befchermer l^^^^^S^?'

des Geloofs^ omdat hij de pen tegen luthej^. ge- ^ *

voerd, en een Boek ter verdediging der zeven Sa-

cramenten gefchreven had , maar die naderhand zel-

ve, op zijne wijze, een Hervormer der Engelfche

Kerk v./ilde wezen , en zich als derzelver Hoofd

deed erkennen, overleed in het jaar 1547, na 36

jaren geregeerd te hebben.

Hij had tot zijnen opvolger zijnen Zoon edu-

ARD Vf , nog maar negen jaren oud , doch van

eeiien goeden imborst en uitmuntende begaafd heden.

Maar, in het midden der (Ireelendde verwachtin-

gen , llierf deze veel belovende Vorst , in het zes-

tiende jaar van zijnen ouderdom , het zesde van

zijne regering, in het jaar 1553. Voor zijn over-

lijden had hij , met uiifluiting van zijne Zuster ma-

RiA, omdat zij eene driftige vijandin der Hervor-

ming was, joANNA GRAY, Kleindochtcr van de

jongrte Zuster zijnes Vaders, tot Troonopvolgfter

benoemd. Deze Prinfes was zestien jaren oud ,

doch zoo geleerd , wijs en godvruchtig , dat men

haar voor een wonder van haren tijd hield. Zij

werd, tegen haren zin, op den troon geplaatst,

doch reeds in de tweede week werd maria , de

Zuster van eduard, algemeen als Koningin erkend,

en de ongelukkige joanna gray moest haar leven

op een fchavot laten, in den jeugdigen ouderdom

van zeventien jaren; zij onderging den dood onder

altijd gelijke teekens van waren heldenmoed en wel

gevestigde godsvrucht.

De
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na C. G. De drie Noordfche Koningrijken Denemarken
j

Jaari5i7 Noorwegen en Zweden^ welke van ouds onderfchei-
tot 1552
_____ dene Koningen hadden, waren federt de regering

Der der vermaarde Koningin margaretha, volgens cene

fcheKo-
overeenkomst te Colmar ^ 'm het jaar 1397, veree-

ningrij- nigd geweest , ook bleven Denemarken en Noorwe-
ken, De- ^^^ federt onder eenen Koning; maar de Zweden

Noorwe- Scheurden zich meermalen af, en verkozen hunne

gen en eigene Opperhoofden , evenwel werd in het jaar

en.
^^^^ jg vereeniging der drie Noordfche Rijken onder

CHiiiSTiAAN II nogmaal vernieuwd. Doch , in het

jaar 1523 , bragt gustavus erichson , uit het

Huis WASA, eene omwenteling in Zweden tot (ïand

,

en beklom den troon , welken hij met veel roem be-

kleedde en den naam van den Grooten verwierf. De

Hervorming werd door hem in dat land ingevoerd ,

bij welke gelegenheid hij, in het jaar 1527, zich

het grootfle gedeelte van de bezittingen der Geeste-

lijkheid aanmatigde, en zich van deze verkregene rijk-

dommen bedienende, bevc^'Stigde hij zijn Koninklijk

gezag, en bragt de regering voor zijn overlijden in

het jaar 1560 erfelijk in zijn Huis.

Van Rus- Rusland had, onder de regering van wasilei

iWANOwiTSCH, die in het jaar 1535 overleed, en

zijn gebied tot boven Archangel uitgebreid had

,

eene vertooning onder de Mogendheden begonnen

te maken. Ook had deze Vorst de fiad Smolensko

aan de Polen ontnomen. Zijn Zoon en Opvolger

IWAN WASILJEWITSCH II regeerde tot het jaar 15S4,

en vestigde de grootheid van Rusland^ daar hij zich

van de beide Tartaarfche Koningrijken Kafan en

land.
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Astrakan meester maakte. Hij was de eerfte , die nn C. G.

den naam ran Tzaar aannam , welke in iiet Rus- Iaari5i7.

fiich eenen Koning beteekent. Ook was hij de op- '
^

*

rigter der eerfte geregelde krijgsmagt in Rusland,

welke men Sirelzi, dat is befchermers , oï Strelit-

zen noemde. De Engelfchan begonnen , onder zijne

regering , den handel over zee regelregt op Archan'

gel te drijven, welke rtad, hoewel in de nabijheid

der Laplanders en Samojeden gelegen , federt eene

aanzienlijke koopftad is geworden. Hoe onbefchaafd'

de Rusfen toenmaals^ nog geweest zijn , moge men

uit het volgende beoordeelen. Deze Tzaar ivvan

II liet ééns het talrijke volk , hetvi'elk voor het Pa-

leis ftond , door beeren aanvallen , die een aantal

menfchen verdonden. Vervolgens deelden eenige be-

dienden van het Hof onder de ouders en vrouwen

der omgekomenen geld uit , en verzekerden , dat dit

fchouwfpel den Tzaar en zijn Hof zeer vermaakt

had. —
Onder de regering van sigismund I , van het jaar Van Po-

1506 tot 1548, beleefden de Polen vrij gelukkige ^^"*

tijden. De flappe burgerlijke regering der kleine lie-

den, en de groote voorregten, welke de Adel be-

zat , en welke aan de Magnaten en bijzondere Heeren

,

eene foort van oppermagt gaven , openden dit land

,

om eene toevlugtplaats te wezen voor alle uit hun

vaderland verdrevene Hervormden , maar ook voor

vele zoodanige lieden, wier gevoelens men zelfs in

Protetlantfche landen niet dulden wilde; voor het

overige bemoeide dit Rijk zich , ten dezen tijde , wei-

nig of niet met de overige Mogendheden van Europa,

Ten
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na C. G. Ten Noorden van Polen hadden de Ridders van

Jaaiisi?. de Duitfche Orde eene heerfchappij gedicht in Pruis-
lot I SS'' 4t

feu , welke in het begni wel leenroerig was van

Van Polen ^ maar in vervolg van tijd onafhankelijk ge-

Pruisfen.
^Qf^je^ zijnde , de eerfte oorfprong van het Koning-

rijk Pruisfen geweest is.

VanBo- Bohemen ^ in hetwelk de aanhangers van joannes
beraen. ^^^ ^oo lang gefireden hadden, om de vrijheid van

hun Geloof en Godsdienst, en nog fteeds met de-

zelfde gevoelens bezield waren , was met Hongaryen

onder éénen Koning wladislaw vereenigd, die in

het jaar 1516 overleden zijnde, in de regering der

Koningrijken Hongaryen en Polen opgevolgd werd

door zijnen Zoon lodewyk , maar deze in het jaar

1526, bij Mohatz, eene flad aan den Donnu^ in

eenen veldflag tegen de Turken gefneuveld zijnde

,

kwam Bohemen aan het Huis van Oostenryk, alzoo

FERDiNAND van Oostenryk ^ Broeder van Keizer ka-

rel V, terftond na lodewyk's dood, voor Koning

van Bohemen erkend werd.

Vanllon- fbrdinand maakte ook aaufpraak op Hongaryen^
ganjen. ^^^^ ^jj. j>^^jj, ^gj-^j y^^^ Jqqj. jqannes van zapq-

lya , Erfgraaf van Zips en PVniwood in Zevenher-

gen betwist , die , niet befiiand tegen de magt van

Oostenryk^ de Turken te hulp riep, wier Sultan

SOLIMAN hem met alle zijne magt te hulp kwam,

en zelfs tot in Oostenryk doorgedrongen , de ftad

Weenen in het jaar 1529 belegerde, welke echter

door Keizer karel V gelukkiglijk ontzet werd. Se-

dert was Hongnry'è een tooneel van bloedige oorlo-

gen, jOANNES VAN ZAPOLYA ovcrked in het jaar

1540»
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1540, latende eene zwangere vvedu-.ve im , die n;i „a C. G,

zijnen dood eenen Prins ter wereld bragt, joannes ]^'^^5^7»

siGiSMUND , voor wicH men weder de belcnermnig
^

van den Turkfchen Sultan verzocht
,

gelijk dan ook

soLiMAN nogmaal in Hotigaryë kwam, doch toen

•dit Ryk voor zich zelven vermecsterde , zoodat

FER'DINAND van Oostefiryk ter naalüvernood, in het

jaar 1545, door een vijfjarig belcand, zijn aan.^'ecl in

dat Rijk kon behouden , onder voorwaarde van eene

jaarlijkfche ichatting , tervviil joan sigismund zich

met het Vorflcndom Zevenbergen moest vergenoegen.

Ten dezen tijde waren de Turken ontzaggelijk Van het

voor de Christen Mogendheden; na het overlijden "^urkfche

. j V V> ... Kijk.
van Sultan selim, in het jaar 1420, werd dit Rijk

beheerscht door deszelfs Zoon soliman, die zijnen

Vader gelijk was in dapperheid en werkzaamheid,

maar dien in veJe deugden van edelmoedigheid, ma-

tigheid en eerlijkheid overtrof. Alles in het Oosten be-

vredigd hebbende, viel hij de Christenen aan, en ver-

overde in het jaar 152 1 de fterke fliad Belgrado, den

fleiitel van Hongarye; in het volgende jaar bemag-

tigde hij het eiland Rhodus , van waar de Ridders

naar Maltha overgingen, hetwelk hun door Keizer

KAREL V gefchonken werd; in het jaar 1526 be-

haalde hij de aanzienlijke overwinning bij Mohaz^

waar in de Koning lodewyk van Hongary'é fneu-

velde; in het jaar 1529 belegerde hij Weenen^ wel-

ke ftad echter door Keizer kai^el V ontzet werd.

Zijn Vlootvoogd haradyn barbarossa bemagtig-

de het Rijk van Tunh in Ajrika , en verdreef des-

zelfs Vorst MULEY HASSAN, die echter, in het jaar

1545
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na C. G 15459 door karel V weder in zijn Rijk herfteld

Jaari5i7. werd. Vervolgens voerde soliman van het jaar

, 1534 tot 1536 den oorlog met wisfelvallig geluk,

tegen den Schach van Perfi'ê thamas, die zijnen

Vader ismael sofi in het jaar 1525 was opgevolgd,

en die 51 jaren geregeerd heeft, tot het jaar i576«

Reeds hoog bejaard , ondernam de Sultan soliman ,

in het jaar 1565, nog de belegering van het eiland

Maltha , doch zonder hetzelve meester te kunnen

worden, waar na hij, in het volgende jaar, eenen

nieuwen togt deed naar Hongaryê ^ hier overleed

hij, terwijl hij de ftad Sigeth belegerde, in den hoo-

gen ouderdom van ^6 jaren , het 46fle j:iar van zij-

ne regering, in het jaar i^GG.

Staat van Wat de (laat van den Christelijken Godsdienst be-

deiiGods-
^j.gfr dezelve was in het begin der XVIde eeuw

zoodanig, dat de bekende machiavel, die vóór

de Hervorming der Kerk overleden is , gefchie-

ven heeft; ,, Het fterkfte voorteeken van den on-

„ dergang van het Christendom is, dat, hoe nader

„ de menfchen aan Rome^ de hoofdftad des Chris-

,, tendoms, zijn, hoe ongodsdienftiger zii gevonden

„ worden, en wanneer men de gronden van onzen

„ Godsdienst zal onderzoeken, en hoe zeer die te-

„ gen het gebruik dezer eeuw aangekant zijn, zoo

„ zal men niet veel moeite vinden, om zich te ver-

5, beelden , dat dezelve op den oever van zijnen

,, ondergang ftaat, of op het punt, om groote ftor-

,, men en onweeren op zich te zien nedervalien. —
,, De ergerlijke voorbeelden en misdrijven , die aau

,, het Hof van Rome in zwang gaan, zijn oorzaak,

„ dat
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j, dat Italië i'eenemaal alle beginfelen van goc'svrucht ns C. Q,

,, en eevoelens van Godsdienst verloren heeft.- Wij P-'^riS'?*»
"

, cot iss*.
), Italianen hebben deze eerfle verpligting aan de ..

5, Kerk, en Priesteren , dat wij goddelooze menlchen

„ en deugnieten geworden zijn."

Het zal niet noodig zijn , hier met v^le woorden

te Iierhalen, het geen ons reeds in de Kerkelijkt

Gefchiecknis tot aan de XVlde eeuw van het fteeds

toenemend verval van den Godsdienst is voofgcko-

men. De zedeloosheid en l'noodbeid van de Paue-

fen , die echter als Opperhoofden der Christenkerk

wilden geacht zijn , werd driftig nagevolgd door de

mindere beftuurders der Kerk; onder de Geestelijk-

held was het verval van GodsdiL-nst en Deugd ui-

termate groot; fchandelijke onkunde, losbandigheid

j

weelde en onkuischheid
,

gepaard met gierigheid en

heerschzucht, hadden, over het geheel, de Geeste-

lijkheid onteerd. Van de beoefening der Heilige

Schriften maakte zij geheel geen werk , zoodat

»

wanneer luther opltond , er op de Univerfiteit

van Parys, de eerfle en beroemdde van dien tijd,

niemand was, in ftaat, om met hem uit den Bijbel

te redetwisten , of zijne leere te beflrijdèn.

Was het wonder, dat, bij zulke gefleldheid der

Geestelijkheid, onder lieden van allerlei rang, eene

ongelooflijke onkunde in den Godsdienst , en of on-

godsdienftigheid of het domfte bijgeloof de overhand

had, te meer, daar men, in plaats van pogingen

te doen, oin verlichting te verfpreiden, integendeel

den zongenoemden Leeken de middelen, om door

eigen onderzoek tot kennis der waarheid te gera-

Herv. I. B ken.
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na C. G, ken , geheel affneed. „ De hoedanigheid van

Jaarisr/.
^^ Roomsch-Katholijk te zijn ,*' fchrijft villers(*),

,

*

5, had geheel en al de hoedanigheid van mcnsch eii

„ zelfs die van Christen vervangen. Hij, die het

„ Roomsch-Katholijk geloof niet beleed, was geen

„ mensch, was minder dan een mensch, en al wa-

„ re hij een Oppermagtig Vorst geweest, was het

5, eene goede daad , hem het leven te benemen."

Men had reeds voor meer dan ééne eeuv/ meer

openlijk of heimelijk over dit verval van den Gods-

dienst de klaagftem aangeheven , en bijzonder in ds

voorgaande XVde eeuw was er een algemeene kreet

opgegaan, dat de Kerk noodzakelijk eene Hervor-

/ ming noodig had in het hoofd en de leden. Vele

godvruchtige en verftandige Christenen hadden zich

geftadig tegen de misbruiken verzet, welke van tijd

tot tijd in de Kerk waren ingevoerd, ook tegen ver-

basteringen van de leere van het Euangelie^ welke

aangenomen en door het gezag der Kerk bepaald

waren , ho2wel er nog vele leeiftukken overbleven

,

welke tot hier toe niet door dit gezag bekrachtigd

^aren. De Waldenzen , in de Valleijen van Pie-

mont , Wickfiten, in Engeland, Husfiten, 'm Bo-

hemen, hadden de flerkfte pogingen aangewend, om
de Kerk te hervormen; de laatstgemelden hadden

zelfs , om hunne gewetensvrijheid te verdedigen , de

wapenen opgevat» en zich met buitengewone geest-

drift gekweten.

Zelfs

(*) Proeve over den Ceesi 2n Invloed der Hervorming

enz. Bladz, 55,
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Zelfs hadden de grootfie Vorsten van Europa na C. G.

tich genoodzaakt aczien aan eene Hervorming te
]Ji^'"i5i7*

arbeiden, en daar toe Kerkvergaderingen doen za- -,

menkomen , in welke met allen nadruk en ijver de

noodzakelijkheid eoner Kerkhervorming beweerd werd.

Ondertusfchen waren geere dezer pogingen met

eenen beflendig gelukkigen uitflag achtervolgd, ge-

lijk de Kerkelijke Gefchiedeni.' der voorgaande eeu-

wen daar van berigt geeft, en de Paus leo X, een

man van groote begaafdheden, maar weinig of geen

Christendom , had ,
gelijk wij reeas zeiden , door de

Kerkvergadering van Z^/^^^ff/^» , door zijn verdrag met

den Koning van Frankryk , en door zijnen invloed

op de Hoven van Europa ^ Ae PausCelijke magt we-

der zoo vast gevestigd, dat inlaceiiavel (*), niet

zonder grond , ten dien tijde , mogt fchrijven i

„ LEO X vond het Pausfchap op den hoogften trap

,, van mogendheid , en men had reden , om te

„ verhopen , dat
, gelijk alexander. en julius

„ door wapenen die vergroot hebben , hij door zij-

5, ne goedheid, en duizend andere groote hoedanig-

5, heden, daar hij mede voorzien was , die nog

,, grooter en eerwaardiger zou maken." Evenwel

moet men zich niet verbeelden, dat de Godsdienst

der Roomfche Kerk zelfs voor de Hervorming eene

slgemeene gedaante en inrigting had. Het is eene

goede aanmerking van villepvS (f),- dat, gelijk het

Christendom , op onderfcheidene tijden , en bij zeer

ver»

(*) De Principe Cap. il. ƒ.

(t) Aangfb. Boek Bladz. 6^.
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na C. G verfchillende Volken ingevoeld , overal eene plaai fe-

T««rï5'7 lijke wijziging had ondergaan, uit den biizonderen
tot 1552

-DO £3 ?

_____ aard van iiet een en andere volle voortfpruitende^

hetzelve op gelijke wijze , toen het , van lijd tot

tijd, in het Catholicistnus verwisfeld , en deszelfs

wezen docr de nieuwigheden van het Hof van Rome

en der Monniken en Godgeleerden bedorven werd,

niet overal veranderingen van gelijken aard ondergaan,

maar , op onderfcheidene ph\atfen , eenc verfchillende

gedaante verkregen hebbe. Op de ééne plaats had dit

Christendom eene meer bijgeloovige ftrckking, eenen

vorm , die meer met plegtigheden overladen , meer

(loffelijk en gefchikter was, om den geest te ver-

bijsteren, aangenomen; elders, integendeel, was het

minder aan het (loffelijke gehecht , had het eene

meerdere ftrekking tot Myflikerij^ en was deszelfs

geest vrijer en meer kenbaar gebleven. Deze aan-

merking heldert de Geleerde Schrijver op door het

voorbeeld van den Godsdienstftaat in Italië en dien

in Sakfen; als twee uiterfte. In ItaU'è was, bij de

gedurige omwentelingen , welke in dat land , reeds

verfcheidcne eeuwen achtereen , hadden plaats ge-

had, wegens den rijkdom, welken de koophandel

daar had ingevoerd , wegens den fmaak voor weel-

de ,
pracht en zinnelijke vermaken , de eercdienst

het werk der zinnen , de Godsdienst een Mytholo-

gie geworden. • Het gevolg hier van was , dat de

Italiaan of Roorasch Katholijk , of een Godlooche-

naar werd,- ook vond men, inderdaad, nergens zoo

vele Godloochenaars dan in het gebied der Paufen.

Wij hebben boven reeds het getuigenis van ma-

CHI-
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CHIAVEL bijgehragt , hetwelk de waarheid van deze na C. G.

aanmerking bevestigt, en willen er hier bijv'oegen een laar'SiZ»
' ° tot 155*.

merkwaardig getuigenis van filips van Burgondt'e^ .

Bisfchop van Utrecht, die in het jaar 1524 overle-

den is , aangaande de toenmalige gedeldheid van het

Roomfche Hof (). „ Der Priesteren, der Bis-

„ fchoppen , der Kardinalen , en des Opperften Bis-

,, fchops grootsheid en wellustigheid , die zoo

,, fchaamreldos was als vuil, was bij hem in zulk

„ een afgrijzen, dat hij verklaarde, niet te twijfe-

•„ len, of de Heidenen leefden kuifcher en onnoo-

„ zelder dan de genen , die nu het Christendom

„ wetten van Godsdienst voorfchreven." Hy voeg-

de daarbij : „ Dat hij eenige Kardinalen , en dat

„ van de voornaamften, terwijl men de Heilige Re-

,, liquien aan het Volk en voornamelijk aan onze

„ Duitfchen vertoonde, ora die te doen kusfen of

„ eeren , de eenvoudigheid van onze lieden , met

„ het uitfteken der tong en het wijzen des vingers,

,, op eene vuile manier had zien befpotten. Bij

„ dat flag van menfchen was niets heilig , behalve

„ het goud, en het geen fchandelljk zij te noemen/'

In Sakfen had over het geheel het tegendeel plaats

;

de Sakfen waren eene werkzame, arme, en opregte

Natie. Zij hadden Iaat het Christendom omhelsd,

ten tijde van kapsel den Grooten , doch niet , dan

nalat zij hunne vrijheid en ouden Godsdienst drie en

dertig jaren lang verdedigd hadden. Ondertusfchen

-was hun Christendom niet dat der Italianen. Een

ern-

(*) BRANiJT Hijl. der Reform, l Dee! , BI ^09. in ivo,

B 3
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M C. G. ernftig, eenvoudig, opregt Volk kon zich natuur-

J.ifri5X7 lijk niet te vrede ftelleii met enkele uitwendige pleg-

*.!i_lii' iigheden, zijn heltaan eischte Godsdienst, en het

neigde dus over het geheel meer tot een innig,

geestelijk Christendom. Met een innerlijk ongeduld

had ook dit vrije Volk het juk van Rome tot hier

toe gedragen , men mogt daarom verwachten , dat

zij gereed waren , hetzelve' af te fchudden , zoodra

er zich eene gelegenheid toe aanbood; zonder ech-

ter allen Godsdienst te verwerpen, integendeel (lel-

den zij in het behouden van denzelven, maar zui-

ver, het grootPie belang. Zij, en op dezelfde wij-

ze, de meeste Volken van het Noordelijk Duitscb'

land^ waren dus rijp voor de Hervorming.

Staat der Dat de VVetenfchappen en Geleerdheid, die in het

Geleerd- Christendom zoo jammerlijk, eeuwen lang, verwaai*

loosd hadden gelegen, en geheel fchenen te zullen

verfterven, in de XlVde eeuw weder een nieuw le-

ven verkregen hebben, voornamelijk, nadat, federt

het innemen van Konflantinopolen ^ vele Geleerde

Grieken naar Italië de wijk genomen , en de lust

en fmaak der Geleerdheid opgewekt hadden, heeft

de Kerkelijke Gefchiedenis der vorige eeuwen ons

reeds geleerd (*). Doch ook ten aanzien van de be-

fchaving des verftands had , naar de plaatfelijke om-

ftandiihede) en het karakter der Voü'en ,
groot on-

derfcbeid pb.as. ,, De Schoone Kunften," zegt

viLLERS (f), ,, alles, wat den fmaak genietingen

„ ver-

(*) Zie Kerkel. Gefch. XV Deel, Bi. 154.. volgg.

C\) l. c. B!adz. 70.
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5, verfchafc , of de phijfieke en moreele zinnelijk- na C. G,

5, heid ftreek, waren de voorwerpen, waar naar Ï*^^^5ï7»

„ de Italianen flrcefden. De rustige, gelijkvormige
*

„ en aanhoudende weil'za?mheid der Sakfen be-

„ paalie zich, integendeel, tot afgetrokkeneWeten-

„ fchnppen, tot Wijsgeerte en Gefchiedkundige na-

„ fporingen. Toen de Hervorning te voorfchijn

„ trad, was er in Italië geen enkele Godgeleerde,

„ die met de Sakjifche in het ftrijdperk zou heb-

5, ben kunnen treden. Het is waar, fommigen had-

„ den de vermetelheid om dit te wagen , vermetel-

„ heid , welke altijd de onkunde vergezelt ; doch

5, zij werden verflagen en (poedig in verwarring ge-

„ bragr, Italië nogians kon zich, aan den anderen

„ kant , te regt verheffen op zijne Dichters en

„ Schiiiïrs. Het had geenen luther, maar ook

„ Sakfen geenen a^iosto voortgebragt."

TWEEDE HOOFDSTUK.

Btgin en voortgaKg der Hervorming in Duitschland

tot den vrede van Pasfait»

Ue Kerkhervorming , van wier noodzakelijkheid Aflaten

men genoegzaam algemeen federt zoo langen tijd S^^^" de^

overtuigd was , en om welke werkflellig te maken legenheid

vele kundige en godzalige mannen met woorden en ^"^ ^^

fchriften , zelfs Vonsjen en Kerkvergaderingen ver- ^\-^g^

geefs gearbeid hadden, nam eindelijk eenen aanvang

B 4 uit
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nn C. G iiit eene aanleidende gelegenheid, uit welke niemand

Jsarisi?. j^efjg zoo groote omwenteling verwachtte, of kon

^ ' verwachten; en werd ondernomen door eenen per^

füoii, die bij den Roomfchen Paus niet waardig

was , in aanmerking genomen te worden , die in het

eerst geen oogmerk zelfs had, om eene Kerkher-

vorming te bcwerkftelligen , maar die enkel de ver-

regaande onbefchaamdheid der genen , die in naam

van den Paus Jfiaien predikten , met regtmatige ver-

ontwaardiging tegenfprak , en van trap tot trap,

door eene tastbare tusfchenkomst der Goddelijke

Voorzienigheid geleid werd , om eindelijk het groo-

te werk te beginnen en met meer dan gewonen

menfcheryken moed en flandvastigheid door te zetten,

Aflaten, ontflig van boetdoeningen voor de zon-

den en vergeving derzelve , door de Christelijke

Kerk in den naam van jezus, aan berouwhebben-

de zondaren toegezegd en ge^^vQn , waren in de

oiidfte eeuwen der Kerk reeds bekend ; met den

tijd verbasterden dezelve van aard , voornamelijk fe-

dcrt de Paufen zich de magt aanmatigden, om Af-

laten voor geld te veikoopen ; en deze Aflaats-

kramerij in het bijzonder met elk Jubeljaar ver-

bonden, doch eindelijk naar willekeur in het werk

fielden , zoo dikwijls men een voorwendfel had

,

dat ier behoefte van geld was tot eenig Godsdien-

ftig oogmerk. Paus julius H had dus verfchei-

dene keeren zijn' Aflaat laten prediken, de laatfle

keer in het jaar 1506, toen hij den grond tot den

nieuwen bouw der Pieterskerk te Rome leide ,

Welke aflaatsprediking door leo X in de jaren

1514,
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1514, 1515 en 1516 vernieuwd werd, onder voor- na C. G.

wendfel van den oorlog met de Turken; doch in- J^^'"^5i7»

derdaad, omdat hij geld noodig had, om zijne geld- „.___'

verfpiliingen goed te maken , ook had hij een deel

der inkoniften, welke van deze Aflaatsbrieven ko-

men zouden, gefchonken aan zijne Zuster magda-

LENA. Het was ook niet de Paus alleen, die met

deze Aflaten de vervulling van zijne geldbehoef-

te zocht te bewerkflelligen , maar ook albert uit

den huize van ^rö;;^^/;/'//;-^, Aartsbisfchop en Keur-

vorst van Mentz, had geld noodig, waarom hij met

den Paus overeenkwam, dat deze hem tot Commis-

faris der Aflaatsbrieven in Duitschland aanftelde ,

waar voor hij zijn gedeelte van de voordeden trek-

ken zoude. De Pausfelijke Aflaatsbulie, ten dien

einde aan den Keurvorst afgezonden, kwam den

Keizer maximiliaan I in handen , dewijl de Vors-

ten hunne toeftemming tot het verkoopen der Afla-

ten verleenen moesten, die zoo veel geld ten lande

uitfleepren , zoodat de Keizer de fommen , welke

onder allerlei benamingen jaarlijks uit Duitschland

naar Rome gingen , op eene halve millioen Dukaten

fchatte. maximiliaan , die altijd gebrek aan geld

had, en te gelijk inhalig van aard was, hield de

Bulle zoo lang op, tot dat albert hem daar voor

een verbandfchrift van drie duizend gulden ter hand

ftelde, aan het Keizerlijke Hof te betalen, kwans-

wiize tot ftichting der nieuwe Sint Jakohskerk te

Infpruk (*). De

(*) Algcni. Faderl. Letteroef. voor het jaar i8io. Wde

Stuky Blach, 45. volgg.
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na C. G. De Keurvorst albert magtigde de Domini'kanen

^

Jaansr;. om de Pausfelijke Aflaten alom aan te bieden: de
tot 1552, . -"

' Franchkamn hadden reeds geweigerd, dezen post

op zich te nemen ; bijzonder ftelde hij tot zijnen

Onder -Commislarius aan joan tetzel , die reeds

in de voorgaande uitvaardigingen van Aflaatsbrieven

in het jaar 1514 , benevens jac. dockenspoel ,

als Onder- Commisfaris van joan engel arcim-

BOLD, werkzaam was geweest.

Onbe- Deze joan tetzel, eigenUjl: jan dietz, in de

heid^van" ^^"^^^'"S DiEZEL of tetzel, was een geboren

den Af- Leipziger ^ Doctor der Godgeleerdheid, Prior der

laatpredi- Hominikanen ^ Apoüolifche Commisfaris, en Inqu:^

TETZEL, jiteur der Ketterfche fnoodheid ; zoo vol onbe-

fchaaradheid als onkunde, en van zoo flechte ze-

den , dat Keizer maximiliaan I. hem te voren

,

wegens overfpel en fchaamteloos gedrag, ter dood

veroordeeld en te Infpruk m het Vi^ater had willen

laten werpen; van welke firaf de goede KeurvorsE

FREDERIK van Sakfm hem , door zijne voorfpraak ,

nog bevrijd had. Als Aflaatkramer had hij maande-

lijks 80 Florijnen bezolding, den kost vrij, een*

vlagen, drie paarden, en voor zijne bedienden tieri

Florijnen 'smaands, behalve het geen hij gedolen ea

laiigs ilinkfche wegen bekomen had. Ook had hij

twee kinderen bij zich.

Na zich nog twee Onder - Commisfarisfen , een"

Dominikaner Monnik , met name bartholomüus,

en eenen anderen, hermannus bereboem, te heb-

ben toegevoegd, doorreisde hij met dezelve Duitsch-

la»d , en voornamelijk Sakfen , en ventte zijne Afla-

ten
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ten aan het volk met ftoute kaken uit , verzekeren- na C. G,

de, dat, wanneer men zijne Aflaten kocht en rlke- J^i'risi?.

, , r •' ^^'^ 1553.
lijk betaalde, geene zonde zoo groot was, or zij ____
werden kwijtgelcholdcn en vergeven , til 'vare het

zelfs, dat iemand, indien zulks mogelijk ware, de

Moeder Gods verkracht had; hij bf^roemde zich

meer zielen gezaligd te hebben door zijne Aflaten ,

dan PETRUS door zijn Prediken; als man flechts

geld gaf, had men geen leedwezen, geen berouw,

geene boete over de zonden noodig, die enkel uit

kracht der Aflaten van God vergeven werden. Ja,

hij verkocht zelfs Aflaten voor zonden , die men eerst

bedrijven zal. Waaromtrent men verhaalt , dat deze

en gene daar van wel eens gebruik hebben gemaakt,

om den Monnik op te ligten. Onder anderen zeker

Sakfisch Edelman te Leipzig^ die, hem gevraagd

hebbende , of hij ook aflaat van hem kon bekomen

,

voor iets , hetwelk hij voornemens was te doen , van

hem voor 30 Rijksdaalders zoodanige Aflaat behoor-

lijk geteekend en gezegeld ontving; maar als tet-

ZEL kort daar na met zijnen opgehaalden fchat de

ftad verliet, wachtte de gezegde Edelman hem on-

der weg op, en beroofde hem van denzelven, la-

tende hem met een duchtig pak flagen gaan, met

bijvoeging, dat dit zijn voornemen geweest was,

v/aar voor hij den aflaat ontvangen had (*). Verders

verzekerde tetzel, dat de zielen, die in het Va-

gevuur waren , voor wier verlosfing de Aflaten ge-

kocht werden , die plaats der fmarten verlieten en

ten

(*) GKiiDEs Hift. Euav^. Renoy, T. I. p. 83.



2S KERKELIJKE
m C. G. ten Hemel voeren , zoo haast zij het geld in de kist

jaarfSi/-
hoorden klinken. Met dit alles verhief hij het ge-

tot 1552
^ °

>_ zag van den Paus ten hoogfte. Een rood kruis, met

de wapens van den Paus in de Kerk opgehangen,

had, zeide hij, dezelfde kracht, als het kruis van

CHRISTUS. Ja zoo hoog verhief hij het Pausfelijk

gezag, als of chrisïus zich van alle beftuur der

Kerk tot den laatften Oordeelsdag toe ontflagen en

dat aan de vojftrekte willekeur van den Paus over-

gelaten had. Dit alles en ineer dergelijk drong hij

in zijne predikatien voor het volk ten fterkfte aan

:

„ Zie de Hemelen voor u geopend: indien gij nu

niet ingaat , wanneer zult gij dan ingaan? Voor

twaalf ftuivers kunt gij de ziel van uwen Vader uit

het Vagevuur verlosfen ; en zoudt gij dan zoo on-

dankbaar zijn, om uwe ouders aan de finarten niet

te onttrekken , die zij lijden ? AJ hadt gij maar een*

enkelen rok , moest gij er u van ontdoen , en dia

terftond verkoopen , om zulk een heil te erlangen

enz.

Het zal aan onze Lezers niet ongevallig zijn,

wanneer wij hem hier cenen Afiaatsbrief , zoo als

dezelve door tetzel plagten uitgeleverd te wor-

den, mededeelen. Deze Aflaat behoort aan eenen

TiLEMAN VAN KOPERNIK uit het Brandenburg"

fche , wien tetzel zijnen lieven broeder in chPvIS-

Tüs noemt, en aan v.'ien, na breedvoerige oprel-

ling der Titels van den Monnik , en heilvvensch , de

Brief zelve dus luidt: „Gij hebt ons verklaard, dat

gij een verken hebt willen Aagten, en dat uw kind,

gonder dat gij het gezien hebt , bij u is gekomen

,

het".
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hetwelk gij, (door na het verken te flaan,) tegen na C. G*

uwen wil, met oneindig harteleeuwezen , geraakt en J'^*'""'5i7«

doodgeflngen hebt , over welke zonde gij innerlijk .

*

fmart gevoelt. Waarom gij, willende zorgen voor

het hei! uwer ziele, van ons nederig liebt laten be-

geren, voorzieninge door het gepasre hulpmiddel

van Abfolutie, Weshalve wij, die de zaligheid van

een ieder zoeken, u, die met ons, naar uw vermo-

gen, (ten dienfte v;in den bouw der St. Pieters-

kerk,) overeengekomen zijt, door het Apostolisch

gezag, hetwelk wij in deze ftreken bekleeden , barm-

hartigUjk van maiidag vrijlpreken ; en door dezen

tegenvvoordigsn aankondigen, dat gij, met dat ge-

zag , door ons van gezegden manOag vrijgefproken

zijt. Ook gelasten wij elk en een iegelijk, tot wien

deze komen zullen, onder bedreiging der vonnisfen,

tucht en ftrafFen , in de Brieven van ons Apostolisch

vermogen vervat, dat zij aan dezelven geloof geven,

verzekerd zijnde , dat gij ten volle zijt vrijgefproken

,

en dat niemand u ecnigzins van dezen moord be-

fchuldige. Ter oorkonde en getuigenis, hebben wij

dezen met het zegel der gemelde Kerk, hetwelk wij

hier toe gebruiken , verzegeld , gegeven te Berlyn ,

in het jaar des Heeren 151 7 den 5den October. Iii

het 5de jaar der regering van onzen AUerheiligflen

Heere Paus enz." (*)

Verfchillende waren de uitwerklelen , welke deze Toeloop

Aflaatskraraerii voortbragt ; aan den cénen kant was '^^^ 7°^'"
^

, omAfla-
de

(*) GEKDEs Hift. Euang. Rcnov. T. I. pa^. 75, j6.

Movtum.



So KERKELIJKE
na C. G de toeloop van bygeloovige en onkundige lieden

,

Jaansi^. ^-^q ^jJj 2;org voor het heil hunner zielen, deze gele-
lOt 1552

' Ö 5 8

.. genheid niet voorbij wilden laten gaan, onbefchrij-

ten te fclijk groot , het volk vloeide in menigte uit (lieden

oopeu,
^^ dorpen zamen, om voor zich of hunne bloedver-

wanten Aflaten te koopen. De pracht, welke tet-»

;:el ten toon fpreidde , wanneer hij in eene ftad

aankwam , om zijne waren te veilen , bragt onge-

meen veel toe, om het volk in te nemen. Hij hield

dan doorgaans eene plegtige intrede , waar bij de

Pausrelijke Buile gelegd op een Boek in fluweel en

goud gebonden voor hem nit gedragen werd, ter-

wijl hem al de Priesters, Monniken, Regeringsle-

den , gilden , mannen , vrouwen en kinderen met

vaandels en waschkaarfen , onder het gelui en fpe-

len der klokken , en der orgels in de Kerken, in-

haalden ; ook werd in het midden der Kerk een rood

kruis met het Pausfelijke wapen opgerigt , zoodat,

als men dus fpreken mag. God zelve met geene

grootere eer had kunnen ontvangen vi^onlen.

DeAfla- Meer doorzigtige menfch^n echter werden door

ten van ^q^q bijgeloovigheden ten fl:erkfl:e geërgerd; voor-

beftreden ^^^^ reeds hadden vele kundige mannen zich tegen

de Aflaten verklaard, en de ergernis over dezelve

nam thans bij velen te meer toe , toen de Aflaaipre-

dikers de ingezamelde gelden in herbergen en kroe-

gen op eene liederlijke wijze verfpilden. Verfchei-

'

dene Vorsten , ja Keizer maximiliaan I zelve
,
gaf

in het jaar 1515 een Keizerlijk verbod tegen dezelve

uit, hoewel K] hetzelve nog in datzelfde jaar weder

introk, en den verkoop der Aflaten duldde, mits

dat
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dat hij, voor zich deelde in de voordeelen derzelve, na C. O.'

gelijk wij gezien hebben. De Faculteit vaii Parys la^risi/»

veroordeelde in het ynuT 1518 de [telling, dat de

zielen voor geld aan de Aflaatkramers betaald, uit

het Vagevuur in den Hemel overvaren , voor valsck

en ergerlijk. Sommige Geestelijken waarfchuwden

zelfs in hunne Predikatien, hunne Toehoorders, te-

gen het Aflaatprediken : „ Daar is een Lokvogel

,, opgeflaan," zeide conr. kraft te U/m: „ die

5, u het geld gaarne uit den zak zou willen praten,

„ gelooft hem niet, lieve vrienden; Christus al-

,.^ leen is onze aflaat en zoenoffer, die voor onze

„ zenden genoeg gedaan en betaald heeft." eras-

mus fpctte ook, reeds voor het jaar 1516, openlijk

in zijne fchriften met de Aflaten. Doch niets van

dit alles baatte , totdat luther dezelve openlijk

met dien nadruk aanviel, dat daar uit eene geheele

omwenteling in de Christelijke Kerk ontftaan is.

Ook zijn er voorbeelden van lieden , die juist door fred.mit-'

de openbare ongerijmdheid der /Iflaten tot kennis nonius.

der waarheid gebragt zijn geworden. Onder dezen

is een zonderling voorbeeld freder. myconius,

hetwelk hier verdient gelezen te worden, bij ver-

korting van het geen hij van zich zelven verhaalt in

eenen Brief aan paulus eberus in het jaar 1546

den 2in:en Februarlj (*). Deze fr.ed. myconius,

de

(*) Men leest dezen Brief in gerdes Hist. Euang.

Reform, Monutn. T, I. p. 18. fqq. Men zie ook

j. G. MULLER Gedenkwaard. uit de Gefchied. der Kerk-

hervorm. IJle Deel, Bladz, 304.
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na C. G. t^e eenige Zoon van zijne Ouderen , bevond zich

Janri5i7. Qp ^q School te Annaberp . in Frankenland ^ al*
toe 1552.

"*'

.
waar tetzel , or gelijk myconius hem noemt,

DEZEL, zich twee jaren opgehouden, en den lie-

den verkondigd had, dat er geen heil en geene za*

ligheid buiten zijne Aflaten te verkrijgen was; ein-

delijk kondigde hij aan: „ dat de tijd van genade

„ nu welhaast voorbij zou zijn , en dat , zoo lang

,, de Wereld ftond , eene zoo groote genade van

„ den Roomfchen Stoel aan Duitschland niet we-

„ der ten deel zou worden. Hij wilde nu , ten

j, teeken van dankbaarheid, voor de groote aan-

„ dacht, welke het Duitfche Volk had laten blij-

„ ken, de Aflaatbrieven voor een' geringeren prijs,

„ dan in het begin , verkoopen
, ja dezelve den ar-

„ men voor niet om Godswil uitdcelen." De jonge

isiYCONius., toen 20 jaren oud, hoorde de Predika-

tien van tetzel met zoo grooten ijver en aan-

dacht, dat hij fommige geheel in zijn geheugen ge-

prent had, en niettegenftaande zijn Vader van de

Aflaten geen werk maakte, ja er hem meermalen

voor waarfchuwde , dezelve een net noemende , waar

mede men het geld der eenvoudige lieden wegvisch-

te; te regt er bijvoegende, dat de vergeving der

zonden en de zaligheid voor geen geld te koop

was, voelde hij een' fierken aandrang, om er voor

zich gebruik van te maken, te meer, daar nu de

bedenking van geldzucht fcheen weggenomen te zijn ,

dewijl zij aan de armen om niet zouden gegeven

worden. Hij begaf zich dan, drie dagen vóór den

afloop des Aflaats , naar den Kommisfaris , en ver-

zocht
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«ocht om den Aflaat zonder geld , alzoo liij aitti na C. O*

was , en de Allaac voor niet beloofd was. tetzel
J^^J^^J*

verwaardigde zich niet , om hem te hooren; en „.. .

tetzel's gezelfchap drong bij den jongeling aan,

dat hij ten niinfte tot den opbouw der St. PieterS'

kerk en tot i\Q\\ Turkfchen oorlog Hechts eenen

grosfchen^ en eindelijk dat hij flechts zes penningen

zou geven; op zijne verklaring, dat hij niets had,

wilde een van hen hem zes penningen fchenken ;

doch ik gaf toen, zegt myconius zelve in zijnen

Brief, regt uit inwendige aandrijving des H. Gees-

tes, vrijmoedig en zonder fchroom ten antwoord

:

ik wil ze niet hebben; ik behoefde alleen één van

mijne Schoolboeken te verkoopen , dan had ik heÉ

geld. Doch gij zult aan God rekenfchap daar van

moeten geven, dat gij het heil eener ziele om zes

penningen verwaarloost. Niets baatte ; men zond

hem zonder Aflaat weg ! „ Het bedroefde mij wel

,

zoo gaat hij voort, zoo ongetroost heengezondea

te worden ; doch ik voelde eenen inwendigen troost,

dat er nog een God in den Hemel was , die den

boetvaardigen zonder geld de zonde vergeeft, en

zoo verliet ik hen. Nu bewoog de Heilige Geest

geheel mijn hart; onder het naar huis gaan, fmolt

ik in tranen , en bad weenende , dat , daar genen

mij de vergeving der zonden hadden geweigerd , om-

dat het mij aan geld had ontbroken, zoo mogt God

zich mijner ontfermen , en mij uit vrije genade de-

zelve vergeven." — Van dezen oogenblik af werd ^

MYCONiüS eene geheele verandering ten goede bij

zich zelven gewaar, en eene vurige begeerte, om

Herv. I. C voor
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na C. G, voor God te leven en God te behqgen. In zijne

jaari5i7. onkunde, naar de gevoelens van die tiiHen, ?eloo-
tOt 1552, J 5 C'

... vende, c^at het Kloosterleven een Heilig en Gode-

behagelijk leven v,;a3 , liet bij zich ligtelijk overre-

den, om in een Franciskaner Klooster te gaan, al-

waar hij, van den eerden dag af, veel ftrenger dan

de overige Monniken begon te leven.

In den eerften nacht, welken hij in zijne Cel door-

bragt , had hij eenen merkwaardigen droom , dien

hij zelve in den aangehaalden Brief befchrijft (*).

Het kwam hem zoo voor, als of hij in eene rot-

fige, van menfcben geheel ledige en treurige Woes-

tijn verplaatst was, alwaar hij na lang rondgedoold

te hebben , eindelijk door honger , dorst en ver-

moeidheid niet verder voort kon komen , maar ge-

heel uitgeput van krachten , zich op de aarde neder-

leide, en God aanbad. Eindelijk trad er een eer-

waardig liefderijk man naar hem toe, in vv^ien hij,

raar de afbeeldingen, welke hij wel gezien had,

den Apostel paulus herkende , die hem weldra in

eene heerlijke , door de morgenzon bellraalde beem-

de, bij eene heldere beek geleidde, doch hem ver-

bood, uit dezelve te drinken, voordat hij aan der-

zelver bron gekomen was. Hij vond deze bron

fpoedig, en zag aan dezelve christ us, uit wiens

mond deze bron vloeide. Wanneer hij aan dezelve

zij-

(*) Eenige andere voorbeelden van voorzeggingen,

voorteekens of merkwaardige droornen omtrent de Kerk-

hervorming worden beoordteld ia het aangfhnrkb werk

van GERDLS pag. 50-59. .
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iBijnen dorst ten vollen gertikl haJ^ leidde faulug m C. Q»

hem op een bijna onafzienbaar korenveld vol rijp I^ansiTi

graan, en beval hem hetzelve te fnijden. Toen hy .*

zich met zijne volftrekte onkimde in dezen arbeid

ontfctuildigde, wees hij hem eenen masijer, die zoo

Tchielijk het graan fneed , als of hij het gcheele veld

v.'ilde afoogflen; deze leerde hem de kunst en de

voordcelen bovendien , en zeide hem onder anderen

,

wanneer myconiüs al te zorgvnldig ook het ftroo

tot op den grond toe wilde affnijden: ,, Laat datl

het houdt u te lang op; mijn Heer heeft geen Üroo

noodig , maar alleen aren ; doch die moet gij zeer

zorgvuldig opzamelen." Daar kwamen, van tijd tot

lijd , al meer arbeiders op hc: veld , in wier gezel-

fchap hij, met ongemeene vrolijliheid , arbeidde, en

eindelijk het avondeten at, zoo opgeruimd als luj

nog nooit in zijn leven geweest was. Intusfchen

v/as zijn leidsman verdwenen. Doch, wanneer my-

coniüs zich eindelijk door den arbeid geheel afge-

mat voelde, verfcheen hij hem weder., en hem het

beeld van den lijdenden Christus toonende, zeide

hij hem: Dezen moet gij gelijk worden. Hiermede

ontwaakte hij. Toenmaals duidde hij het laatfte

fchoone gedeelte van fijnen droom op zijnen nu om-

helsden Monnikenftand ; alleen kwam het hem vreemd

voor, dat hij onc'er de menigte arbeiders geen ééren

Monnik gezien had. Hoe zeer hij zich ook vervol-

gens m.et menigvuldige vrijwillige martelingen kwel-

de, en offchoon hij veel meer d.^ed, dan de regel

zijner Orde gebood , hij vond in zijnen nieuwen

ftnnd de rust voor zijn hart niet, welke hij gezocht

Ca en
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na C. G en verwacht had. Hij (ludcerde oiiophoude'rijk en
Jaar 15 [7. cjij^vviils geheele nachien door in godgeleerde Boe-
tot 1552. - o ft »

„____. ken, altijd daar op doelende, waar het ware hdi

en de gegronde hoop voor den niensch te vinden

zij , maar vond nergens een gernstflellend antwoord.

Zelfs niet in den Bijbel, dewijl de Schoolgeleerdhei<l

zijne oogen verblindde , zoodat hij den waren geest

van het Euangelie niet kon inzien; de Heil. Schrift

was voor hem een verzegeld Boek. Hij zegt zelve:

„ Ik kende er het gebruik in het geheel niet van

,

ten zij alleen in zedekundige voorbeelden."

Hij wanhoopte eindelijk aan het goed gevolg van

alle zijne moeite, en begon , in plaats van te fliude-

ren, zich meestal met handenarbeid in het Klooster

bezig te houden , altijd met een ongerust geweten

,

altijd met een' geheimen wrevel tegen den Schepper,

die hem gefchapen , doch den weg der zaligheid

voor hem gefloten had, zoodat hij enkel met booze

werken zich alleen ter verdoemenis moest bereiden.

Deze ellendige toed^nd duurde zeven jaren, tot

dat in het Jaar 15 17 luthüR-'s The/es of Godge-

leerde ftellmgen tegen tetzel en de Aflaten ver-

fchenen. Hij las dezelve en erkende uu terüond,

met verrukking, in luther den man, dien hij in

zijnen droom in het veld arbeidende gezien had.

Nu gingen zijne oogen open , zoodat hij in den

geest van het Euangelie inzien kreeg, en van dien

tijd af aan werd hij een moedig getuige der godde-

lijke waarheid. Anderhalf jaar werd hem deswege

in het Klooster alle omgang met menfchen, ook het

fchrijven zoo wel, als ontvangen van brieven, ge-

heel
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heel verboden , en hij dikwijls met eene eeuwige ge- nn C. G.

vansenis bedreied. Deze ftremminff duurde ook ze- ]^^^^5^T'
tot 1552.

ven jaren, tot dat hij, eindelijk, in het jaar 1525, .

volkomen vrij werd , en daar na naar Zwickau , en

naderhand naar Gotha als Euangelieprediker kwam.

„ En zoo, zegt hij, arbeidde ik van het jaar 1517

tot 1546 gemeenfchappelijk met mijnen eervvaardigen

Vader luther in den oogst van het Euangelie door

de genade Gods , welke aan mij , als een zwak

werktuig , niet vergeefs was gefchonken ; en ik be-

treur niets zoo zeer, dan dat ik niet nog veel ijve-

riger in den dienst des Heeren ben geweest. — Ik

heb niets gefchreven, want ik dacht: wie wilde na

Vader luther en melanchton nog verder fchrij-

ven? Ik hield mij veel meer daar toe verpligt, om
eene roepende fiem te zijn , om den Heere den weg

te bereiden."

LUTHER had dezen myconius regt lief. Wan-

neer MYCONius , in het jaar 1541, nabij den dood

was, fchreef luther aan hem: ,, Ik bid den

Heere, dat hij mij het ongeluk niet late beleven ,

dat gij of één van mijne boezemvrienden voor mij

zult derven, en achter het voorhangfel ter ruste in-

gaan, doch mij daar buiien onder de Duivelen te-

rug laten. God late mij veel liever in uwe plaatfe

ziek worden, en mij dit mijn nutteloos, uitgeput

en door arbeid afgemat omkleedfel in zijne genade

afleggen." — myconius werd voor ditmaal weder

gezond, luther ftierf den i8den van Sprokkel-

maand, en MYCONIUS den lóden van Grasmaand

van het jaar 1546. Doch ik keere van dezen uit-

ftap, tot welken mij de merkwaardige Gefchiedenis

C 3 van
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na C. G. van myconius aanleiding heeft gegeven , weder tot

Jaar 15.17. juijn onderwerp , en vervolg den draad der Gcfchiedenis.

_____ LUTHER was de man, die belkind was, om met

M. LU- een goed gevolg de waarheid in het licht te bren-

THER.
ggj^^ gj^ j^gj. gggj^ 200 vele waardige mannen lang

gewenscht, gehoopt, en in flilte bij zich gekoes-

terd hadden , openlijk met vrijmoedigheid en ecne

overwegende kracht der waarheid te verkondigen,

als de ware Volhïeeraar van Duiischland.

fiiARTEN LUTHER was geboren te Eislehen in

het jaar 1483, zijn Vader was jan luder, of lij-

THER, (de uicfpraak der letters D en T is voor de

Sakfen moeijelijk te onderfcheiden , van hier, gelijk

wy reeds gezien hebben , dat ook fommigen den

Aflaatskramer tetzel dezel noemden , ) zijne

moeder grietje lindeman, uit den middelmatigei.

burgerftand; de zoon werd op Si. Maartensdag

,

daags na zijne geboorte, gedoopt, en ontving daar-

om den nar.m van maarten of martinus (*). Door

zijnen Vader beftcmd voor de Letteroefeningen, lei-

de hij zich voornamelijk te Erfurt met zoo veel

ijver op de wetenfchappen toe , dat hij in den ou-

derdom van twintig jaren tot Meester der vrije kun-

ften bevorderd werd. Door den fchielijken dood

van eenen zijner makkeren, die bij een zwaar on-

weder van i^QW biikfem getroffen werd , onifteld zijn-

ce, Vi-ran leerde hij geheel van levenswijze en beg";:f

aich, tegen den zin van zijnen vader, in het jaar

3:505 in het Klooster der Augmtijnev te E'.furi ^

en

(*) Vpn luther's gerhige afkomst, en zijne firenge ^p-

vuèding, zie mü^xeb Zcdenh». enz. I Deei^ BI, 55.
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en vvcid Momiik; in dit Klooster leefde hij in het na C. G,

eerst fomber en treurig, zijnde door vele fchrikba- J^^'^^Si/*

„ .. . toe 1552.
/ende gedachten beangltigd ; zijn zwartgallig lig- »«_^
chaamsgertel werd echter zeer opgebeurd door de

Muzijk , waar in hij zeer ervaren was , maar voor-

namelijk door de vertroosting en leere der Heilige

Schriften, over de vergeving der zonden en de regt-

vaardigmaking uit genade. Te weten , reeds in de

School te Eifenach had zijn LeermeeScer joDocus

VAN EiSENACH, dic hcm in de Schoolfche Wijsbe-

geerte onderwees, hem echter te gelijk geleerd, dnt

men in geloofszaken alleen op de Kanonieke Boeken

der H. Schrift fteunen moest, hoewel het luther

eerst VcErfurt in zijn XXfte jaar gebeuren mogt , eenea

geheelen Bijbel te zien te krijgen (*). Met dit al kon hij

niet voorkomen, dat hij in eene zware ziekte viel,

in welke hij zijne gemoedsangften aan eenen ouden

eerwaardigen Monnik geopenbaard hebbende , van

denzelven door de leere van de vergeving der zon-

den en regtvaardigmaking uit genade , wonderbaar

vertroost werd; zoodat de zaden der zuivere Euan-

gelieleer reeds in luther gelegd waren, lang vóór

dat hij zich openlijk tegen de Aflaten begon te ver-

zetten.

Voorts gaf hij zich in het Klooster geheel over

nart de Letteroefeningen, maar voornamelijk aan de

beoefening der Heilige Schrift, en der werken van

den Kerkvader augustinus; in het jaar 1507 werd

hij tot Priester gewijd , in welke waardigheid hij

zich zeer ijverig kAcet, alzoo hij genoegzaam da-

(*) MU .LLii a.p. Elcidz 53.

C 4
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flft C. G. gelijks de Mis vierde. In het jaar 1508 werd hii,

jt>3ri5i7.
Qp aanprijzing; van den Generaal der Augustijnen

.f STAUPiTz , op de nieuwelings opgerigte Hooge School

te Wittemherg door fredePvIK den Wijzen^ Hertog

van Sakfen , tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte

aangefteld, onder den naam van Ft\ {Frater^ mar-

TiNUS LUDER de Mansfeït ^ Augustinianus, In liet

jaar 1510 werd hij van wege zijne Orde naar Romt

gezonden, van welke reize hij dit. voordeel trok,

dat hij het Bijgeloof, waarmede hij zelve nog be-

zoedeld was , maar ook de aldaar heerfchende god-

deloosheid , van nabij zag en kennen leerde. Onder

anderen hoorde hij hier fommigen, bij het bedienen

der Mis, onder het wijden der Hostie, meermalen

herhalen: Gij zijt brood, en gij zult brood blijven!

rerwijl anderen niet fchroomden op hem te vloeken,

omdat hij de Mis niet fchielijk genoeg bediende.

Zich beklaagd hebbende, dat de Wijsbegeerte te

beoefenen hem lastig viel , en dat hij die gaarne

met de Godgeleerdheid wilde verwisfelen, welke de

kern der noot en het merg der tarwe en der been-

deren doorzocht, en in het jaar 1509 reeds de waar-

digheid verkregen hebbende van Baccalaureus ad bi*

hïia, werd hij in het jaar 1512 als Doctor of Leer-

aar der Godgeleerdheid op aandringen van stau-

piTZ verklaard, waar toe de Keurvorst frederir

de kosten verfchafte, wordende de plegcigheid ver»

rigt door andreas bodenstein carolostadiüs,

te gelijk werd hij als Hoogleeraar in de Theologi-

fcbe Faculteit toegelaten. Sedert leerde hij, uit den

Bijbel en de werken van augustinus, de Godge-

leerdheid, met terzijdedelling van het Leerboek van

den
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den Schoolfchen Leeraar lombard. Hij verklaarde na C G,

de leere van de Regtvaardigmaking uic genade door Ja^riSïZ*

het geloof en van Acn JJaaffchen wil des zondaars, -.

bijzonder in eene Verhandeling, in het jaar 15 16

gefchreven , aantoonende , dat de nienfchelijke wil

zonder Gods genade alleen tot zonden geneigd is ,

en dus geenszins vrij genoemd kan worden. llij

behandelde de Brieven van paulus en de Pfalmen,

met grooren lof, en tot ftichting van velen. Ten

dezen tijde helde lutheii over tot de Myftieke

Godgeleerdheid, hij fchatte de Predikatien en wer-

ken van JAN TAULER of TAULERUS ongcmeeu

hoog, en verklaarde, dat hij noch in het Latijn,

noch in het Grieksch , eene bijzondere en met het

Euangelie meer overeenftemmende Godgeleerdheid

gezien had, dan die van tauler (*); ook gaf hij

in 1516 het werk van eenen ongenoemden : De Duit-

fche Theo/ogie genoemd , uit, met eene Voorrede (f).

In dezen tijd verwekte de onbefchaamdheid van

TETZEL ,
gelijk wij zagen , groote bewegingen ,

waar tegen luther , echter niet van eerften af op-

zettelijk, maar allengs door de omftandigheden, on-

der het beftuur der Goddelijke Voorzienigheid geleid

,

zich openlijk verzette. In het begin vermaande hij

flechts de lieden in zijn Klooster, om voorzigtig te

zijn, en die waren, welke tetzel te Juterbock

openlijk uitventte , niet zoo duur te koopen , al-

zoo

(*) Zie van tauler Kerkel. Gefchied. XIX Deel^

Bladz. 167 en 197. volgg.

(t) Aid. Bladz. 58.

Cs
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«a C. G. zoo het beter was, den armen met hunne bezittin^

jaarisi7
g^jj ^qI jg doen, dan ee.ïe onzekere genade voor

loc Ï552 , , , , rr.. V , • >

_
zeker geld te koopcn. Hij prediKtc ook m net open-

baar, doch gematigd, zijne Toehoorders vvaarrchii-

wende, dat zij wel iecs anders en beters doen kon-

den , dan naar Jutterhock te loopen , om Aflaten

te halen; gelijk hij te vooren zich in de Slotkerk

reeds tegen de Afl:iten had uitgelaten, en daar door

ongenoegen gegeven had aan den Keurvorst fre-

DERIK, die voor ^t.ZQ. Kerk bijzondere Aflaten van

den Paus verkregen had. Doch meer ondernam lu-

THER niet, toen eenige Monniken, die bij hem ge-

biecht hadden, weigerden, de boete, hun door hem

opgelegd , te ondergaan , onder voorwendfel , dat

zij door Aflaatsbrieven daarvan bevrijd waren , waar

op hij hun de Ahfolutie weigerde , terwijl zij bij

TETZEL hunne klagten inbragten, die door de;ielve

in hevigen toorn ontdoken, op eene vreesfelijke wij-

ze in zijne Predikatien tegen de verachters van het

Pausfelijk gezag begon uit te varen, en hen met

de uiterile ftraiFe dreigde, latende zelfs op de markt

eene houtmijt oprigten , alzoo hij tevens Geloofson-

derzoeker of Inquifiteur was.

Dit aan luther bekend geworden zijnde , ont-

ftak zijnen vurigen geest met de uiterfte veront-

'vaardiging , zoodat lüj van dien tijd af insgelijks

van zijne zijde met meer nadruk tegen de /Jflaten

AOortvoer te prediken, ook fchreef hij Brieven, aan

den AurtKbisfchop albe^it van Mentz, aan den

Bisfchop van Brandenburg^ en anderen, om hen

op te wekken, om de buitenfporigheden van tet-

ZEL



tot 1552.

\

G E S C K I E D E N IS. o
«EL en de zijnen te beteugelen , opdat daar uit geene na C. G.

onlusten mogten geboren worden, nogtans alles :cïet]^'^^^S[7»

onderwerping van zijn gevoelen aan het oordeel van

den Paus en de Kerk. Hij liet ook openlijk 95 The/es

of Stellingen aanplakken op den hiatlten October

1517, tegen deze tchandelijke Aflaatskramerij , vvaar

op Ipoedig eenige Predikatien volgden door hem te-

gen de misbruiken der Roomfche Kerk gehouden,

en eene Leerrede over de Aflaten ^ welke hij te ge-

lijker tijd in het licht gaf; gelijk ook Éiine gemelde

ftellingen gedrukt werden , welke
, gelijk hij zelve

fchrijft (*) , binnen veertien dagen bijna door geheel

Duitschland verfpreid waren , zoodat het fcheen

,

zegt MYCONios, als of de Engelen daarbij de rond-

gaande boden geweest waren (f).
Het

(*) Apolog. adv^ Henr. Brumvic. edita a. 1541.

(f) Onbefchrijfelijk was terfloncl de clrift om deze

ftellingen en andere fchriften vnn luthep^ tot deze zaak

behoorende te lezen. Tot een voorbeeld: frobemus in

Bazel drukte luthers kleine fchrifcen na, en zond 600

afdrukfels (Exemplnren) n^^x Frankryk, alwaar dezelve

bij de Godgeleerden te Parys de hoogde goedkeuring

wegdroegen, dewijl die reeds lang gewenscht hadden,

dat iemand eens mee zulke vrijmoedigheid mogt fpreken.

Nar.r Eiigeland, Braband , Spanje en Isali'é zond hij

insgelijks Exemplaren. Vnn luthers gefchrift: Aan den

Chrhtelijken Adel der Duitfche Natie , werden in korten

üjd meer dan 4.000 Exempbren verkocht In het janr

1520 werden zijne fchriften in de Nederlanden in het

Spaansch overgezet. Reeds iu het jaar 1521 kocht een

Reiziger de fchriften van luther te Jeruzalem.
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m C. G. Het zal den Nederlandfchen Lezer niet ongevallig

Jaarisi/. 2ljn de bovengemelde ftellinsen van luther in
tot 1552.

° ^

,
onze tale te lezen. Hij zal uit dezelve zien, hoe

LUTHER. niet te werk gegaan is, als een Dweeper

of Geestdrijver, maar dat hij de waarheid met be-

dachtzaamheid en ijver, heeft nagefpoord , dat bij

door fchrijven en onderwijlen meer en meer in de-

zelve gevorderd en van tijd tot tijd bevestigd is

geworden.

„ Uit liefde en ijver om de waarheid te ont-

zwachtelen , zullen de volgende Hellingen te tVittem-

berg behandeld worden , onder voorzitiing van dcixi

Eerwaardigen Vader m. luther , Artium et S.

Thtologiae Mag. ejmdemque ibidem Lector Ordin,

Weshalve hij verzoekt, dat de genen, die over de-

zelve niet tegenwoordig met woorden kunnen rede-

twisten , zulks afwezend fchriftelijk doen mogen.

In den naam van onzen Heere jezus Christus

Amen."

I. Onze Heer en Meester jezus christus ,

zeggende , Bekeert u , ( doet boete , ) enz. heeft ge-

wild, dat het geheele leven der Geloovigen boete

en bekeering wezen zal.

II. Welk woord van boete en bekeering niet kan

verftaan worden van de Sacramenteele boete, (dat

is , der biecht en de boete , welke door den dienst d^oi

Pfiesteren verrigt wordt.)

III. Evenwel bedoelt hij niet alleen invvendi'ge

boete: Ja er is geene inwendige boere, ten zij de-

zelve naar buiten verfcheidene doodingen des vlee-

fches werk e.

IV.
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IV\ Derhalve blijft de ftraf, zoo lang de haat na C. G;

tesen zich zelven, (dat is, de ware inwendige boe- J^^risi/.

\ . . . ,
° . tot 1552.

te , ) blijft , te weten , tot het ingaan in het Koning*
.

rijk der Hemelen toe.

V. üe Paus wil noch kan ecnige ItrafFen ophef-

fen, behalve die, welke hij naar zijn goedvinden of

dat der Kerkregelen heeft opgelegd.

VJ. De Paus kan geene fchuld vergeven , dan

door te verklaren en te bewijzen , dat zij van God
vergeven is. Of ten minfte door de gevallen te ver-

geven , welke hem voorbehouden zijn, welke ver-

acht zijnde zou de fchuld gcheellijk blijven.

VII. God vergeeft volftrekt aan niemand de

fchuld , of hij onderwerpt hem te gelijk verootmoedigd

in alles aan den zijne plaats vervangenden Priester.

Vl[[. De Kerkelijke Boetregelen zijn alleen den

levenden opgelegd : en volgens dezelve moet den

ftervenden niets opgelegd worden.

IX. Dus heeft de Heilige Geest in den Paus

ons welgedaan , door in zijne Decreten altijd het

artikel des doods en der noodzakelijkheid uit te zon-

deren.

X. Die Priesters , die voor de ftervenden de Ker-

kelijke boeten in het Vagevuur voorbehouden , han-

delen onkundig en flecht.

X[. Dat onkruid , van het veranderen der Kerke-

lijke ftraf in de ftraf van het Vagevuur, fchijnt

zeker gezaaid te zijn , terwijl de Bisfchoppen (liepen.

XII. Oudtijds werden de Kerkelijke ftraffen niet

na, maar voor de Abfolutie opgelegd, als beproe-

vingen der ware verootmoediging.

xm.
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na C. G. XIII. Stervenden betalen alles met den Cood , en

J?rri5i7. 2yn voor de wetten der Kerkreselen reeds seflorven,
tot 1552.

, ,

,

^ & J

^.^ ..^ hebben regtens ontflag van dezelve.

XIV". Onvolkomene gezondheid of liefde van

den ftervenden brengt noodzakelijk groote vrees met

zich , en wel zoo veel grooter , als zij zelve min-

der was.

XV- Deze vrees en verfchrikking is op zich zel-

ve., (om van andere dingen te zwijgen,) genoeg,

cm de fi:raf van het Vagevuur uit te maken , dewijl

zij aan de verfchrikking der wanhoop zeer nabij

komt.

XVI. Hel, Vagevuur, Hemel, fchijnen te ver-

Ichillen , zoo als wanhoop , bijna wanhoop en ge-

rustheid verfchillen.

I
XVII. Het fchijnt noodzakelijk, dat voor ds zie-

len in het Vagevuur de verfc);rikking vermindere en

de liefde vermeerdce.

XVIII. Ook fchijnt het ten aanzien derzelve niet

bewe/en , of door rede of door de fchriften , dat zij

buiten den ftaat van verdiende of vermeerdering der

liefde zijn.

XIX. Ook fchijnt het van hen niet bewezen,

dat zij van hunne zaligheid zeker en gerust zijn

,

ten minfie alle, lioewel wij er zeer zeker van zijn.

XX. Derhalve verflaat de Paus^ door de volle

vergeving van alle firafen , niet eeijvoudig van alle

,

maar alken van alle, die door h:m opge'Cgd zijn.

XXI. Die Aflaritpredikers dwolen dus, die zeg-

gen, dat iem?nd door des Paufen Aflaten van alle

firaf ontbonden en gezaligd wordt.

XXIL
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XXJL Zelfs vergeeft hij geenc fl> af san de zie- na C. G.

len in het Fapevuur ^ welke zij, volixens de Kerk- ^^^^"5^^'

,. ,
' ,

'^

tot i55«*
regelen, in dit leven hadden moeten betalen.

_

XXIII. Indien eenige vergiffenis van voklrekt alle

zonden aan iemand gegeven kan worden: is Iet ze-

ker, dat dezelve niet dan aan c'e volmaaktflen , dat

is . aan zeer weinigen , gegeven wordt.

XXfV. Dus moet noodzckejijl: het grootfïr deel

des volks bedrogen worden, door die algeraeene en

grootfche belofte van weggenomene fiiraf.

XXV. Zulke magt ^ ah de Paus in het algemeen

heefc op ha Vagevuur ^ hcefc elke Bisfcliop en Pa-

rochiepriester in zijn Regfsgebied en Parochie in het

bijzonder.

I. De Paus doet zeer wel, dat hij niet door de

magt des fleutels, (welke hij geene geeft,) maar bij

wijze van fterageving , aan de zielen vergeving geeft.

II. Die zeggen , dat de ziel uit het Vagevuur

vliegt, zoodra de penning, in de kist geworpen,

klinkt, prediken den mensch.

UI, Het is zeker , wanneer de penning in de kist

klinkt, kan winst en gierigheid vermeerderd worden;

maar de uitfpraak der Kerk is in het welbehagen van

God alleen.

IV. Wie weet , of alle zielen in het Vagevuur,

willen vrijgekocht worden , zoo als men van den

Heiligen severinus en paschalis verhaalt , gebeurd

te zijn?

V. Niemand is zeker van de waarheid zijner

verootmoediging: veel minder van het gevolg der

volle vergeving.

VL
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Ba C. G VI. Zoo zeldzaam als een ware boetvaardige is

,

Jaari5i7 zoo zeldzaam is iemand, die waarlijk Aflaten koopt,
tot 1552.

J J r F

, dat ]s, heel zeldzaam.

VII. Zij , die zich zeker gelooven van de za-

ligheid door Aflaatsbrieven , zullen met hunne Ma-

gisters in eeuwigheid verdoemd worden.

VIII. Men moet zich wachten voor de genen

,

die zeggen, dat deze Aflaten van den Paus eene

onwaardeerbare gave Gods zijn , waardoor de mensch

met God verzoend wordt.

IX. Want deze uitgeveilde Aflaten zien flechts

op de ftraffen van Sacramenteele genoegdoening

,

die door eenen mensch ziin vastgefteld.

X. Zij prediken niet Christelijk , die leeren , dat

voor hen , die hunne zielen vrijkoopen , zelfs de

blechtsverootmoediging niet noodig zij.

XI. Elk wrarlijk getrofl^en Christen heeft volle

vergeving van ftraf en fchuld , hem toekomende

,

ook zonder Aflaatsbrieven.

XII. Elk waar Christen , levende of dood , heeft

deel aan alle goederen van christus en de Kerk,

hem van God gegeven, ook zonder Aflaatsbrieven.

XIII. Evenwel is de vergeving en mededeeling

van den Paus niet te verachten, omdat deze, (ge-

lijk gezegd is
,
) eene verklaring is van de Godde-

lijke vergeving.

XIV. Het is zelfs voor de fcherpzinnigde God-

geleerden zeer moeljeiijk, de mildheid der Aflaten

en te gelijk de waarheid der verootmoediging voor

het volk te verheffen.

XV. De waarheid der verootmoediging zoekt
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en bemint ftraiFen. Maar de mildheid der Afla'.en na C. G.

verflapt ze en doet ze haten. Ten minden bij ge« J^^r^Si?*

1 -j tot 155a.
legenheid. .

XV^I. De Jpostolifche Aflaten moeten met om-

zigtigheid gepredikt worden, opdat het volk niet

verkeerdelijk begriipe, dat zij boven andere goede

werken van liefde gefteld worden. 4

XVII. Men moet de Christenen leeren, dat de

meéning van den Paus niet is, dat het koopen van

Aflaten in eenig deel te vergelijken zou zijn met de

werken van barmhartigheid.

XVIII. Men moet de Christenen leeren, dat Ijij,

die den armen geeft , of den behoeftigen leent , be-

ter doet, dan wanneer hij Aflaten kocht.

XIX. Omdat de liefde toeneemt door het liefde»

werk , en de mensch beter wordt : Maar door de

Aflaten wordt hij niet beter, maar alleen vrijer van

llraf.

XX. Men moet de Christenen leeren, dat, die

eenen armen ziet, en met voorbijgaan van denzel»

ven zijn geld geeft voor Aflaten , zich niet Paus-

felijke Aflaten, maar het ongenoegen van God ver-

werft.

XXI. Men moet de Christenen leeren, dat, ten

zij zij overvloed hebben, zij verpligt zijn, het nood-

zakelijke te huis te houden , en geenszins voor Afla-

ten te verkwisten.

XXII. Men moet de Christenen leeren , dat het

koopen van Aflaten vrij, en niet geboden is.

XXÜL Men moet de Christenen leeren, dat de

Paus, gelijk hij meer een godvruchtig gebed voor

Herv. l. D zich
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na C. G. zich noodig heeft , hij dus hetzelve bij het geveö

Jaari5[7. van Aflaten ook meer begeert, dan geld.

ZJIIS' XXIV. Men moet de Christenen leeren , dat des

Paufen Aflaten nuttig zijn , als zij er niet op ver-

trouwen , maar allerfchadelijkst , indien zij door de-

zelve de vreeze Gods verliezen.

XXV. * Men moet de Christenen leeren, dat, in-

dien de Paus de knevelarijen der Aflaatventers wist

,

hij liever de St. Pieterskerk tot ascli zou zien wor-

den , dan die op te bouwen met de vacht , het

vleesch en het vet van zijne fchapen.

I. Men moet de Christenen leeren, dat de P^us,

gelijk hij verpligt is , dus ook zou willen , zelfs de

St. Pieterskerk, als het noodig was, verkoopende,

hun van zijn geld geven, van welken fommige Af-

laatpredikers geld aftroggelen.

II. Het vertrouwen op de zaligheid door Aflaats-

brieven is ijdel, alfchoon ook de Kommisfaris, ja

de Paus zelve, zijne ziel daar voor verpandde.

III. Die genen zijn vijanden van den Paus en

van CHRISTUS, die, om het prediken der Afla-

ten , Gods woord in andere Kerken geheel laten

zwijgen,

IV. Men onteert Gods woord, wanneer in de-

zelfde Kerkrede een gelijke of langer tijd befl:eed

wordt aan de Aflaten, dan aan de woorden van het

Euangelie.

V. Het is noodzakelijk de meening van den

Paus, bijaldien de Aflaten, (hetwelk het minste is,)

met eene klok, eenen optogt en plegtigheden gevierd

worden, dat het Euangelie, (hetwelk het groutfie

is,)
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is ,
) met honderd klokken , honderd optogten en aa C. Q*

honderd plegtigheden gepredikt worde. Ïaari5i7»

VI. De fchat der Kerk, waar uit de Paus de .

Aflaten geeft, is bij het volk van christus niet

genoeg genoemd , noch bekend.

VIL Ten minfte blijkt het, dat het geen tijde-

l^ke fchat is, omdat vele predikers dien niet zoo

ligt verfpillen, maar alleen vergaderen.

VIIÏ. Ook zijn het niet de verdienften van Chris-

tus en der Heiligen: omdat deze altijd zonder den

Paus de genade van den inwendigen , en het kruis,

den dood en hel van den uilwendigen mensch

werken.

IX. De H. LAURENTius heeft gezegd, dat de

armen de fchatten der Kerk waren, maar hij fprak

naar het gebruik des woords , in zijnen tijd.

X. Zonder roekeloos te zijn , zeggen wij , dat de

fleutelen der Kerk, (door de verdienften van Chris-

tus gefchonken ,) die fchat zijn.

XI. Want het is klaar, dat tot vergeving der

ftrafen in gewetensgevallen de magt van den Paus

alleen genoeg is.

XII. De ware fchat der Kerk is het hoogheilig

Euangelie der heerlijkheid en genade Gods.

XIIL Maar deze is met regt zeer hatelijk , omdat

hij van de eerften de laatften maakt.

XIV. Doch de fchat der Aflaten is met regt

zeer aangenaam, omdat hij van de laatften de eer-

ften maakt.

XV. Derhalve zijn de Kerkelijke fchatten de net-

D a ten^
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na C. G ten , met welke men oudtijds de mannen van rijk-

Jaari5i7. dommen vischte.
tot KSS
- XVJ. De fchatten- der Aflaten zijn de netten,

waarmede men nu de rijlcdommen der mannen vischt.

XVII. De Aflaten, welke de Aflaatpredikers uiti

fchreeuwen als de grootfiie genade , worden zooda-

nig waarlijk verftaan te zijn, ten aanzien van het

behalen van voordeel en winst.

XVIII. Maar zij zijn in der waarheid de minde

genade, met betrekking toe de genade van God en

de godzaligheid van het kruis.

XIX. De Bislchoppen en Parochiepriesters zijn

verpligc , om de Kommisfarisfeii der Apostohfche

Aflaten met alle eerbiedigheid toe te laten.

XX. Doch zij zijn nog meer verpflgt, met alle

oogen toe te zien, met alle ooren op te merken,

dat deze in plaats van den last van den Paus niet

hunne eigene droomen prediken.

XX f. Die tegen de waarheid der Apostolifckt

Jflaten. fpreekt , die zij Anathema en vervloekt»

XXII. Maar die tegen den wil en losheid der

v/oorden van den Prediker acht geeft op de Aflaten,

die zij gezegend.

XXIII. Gelijk de Paus met regt die genen blik-

femt, die met allerhande kunden ten nadeele van de

zaak der Aflaten arbeidt.

XXIV. Veel meer bedoelt hij die genen te blik-

femen, die onder het voorwendfel der Aflaten ten

nadeele der heilige liefde en waarheid arbeiden.

XXV. Te drijven , dat de Pausieiijke Aflaten zoo

grooE



GESCHIEDENIS. 55

groot zijn, dat zij iemand kunnen' ontbinden, «/- na C. G.

.fchoon hij ook ^ hetwelk onmogelijk is, de Moeder ]^^^^5'^7»

^ 1 j j 7 1 " ^ot 155*.
i'uoas verkracht haa, is razernij. ..,

I. DaarteG;en zeggen wij , dat. de Pausfelijke Af-

laten niet de minde vergeeflijke zonde kunnen weg-

nemen , wat de fchuld betreft.

n. Dat men zegt, dat de Heilige petrus geene

-grootere genade zou kunnen geven, indien liij nu

Paus was, is. lastering tegen d^n-Heiligen petrus

en den Paus. ' -"n.;

Hf. . Wij zeggen daartegen , dat ook liij en elke

Paus grooter genaden lieeft, te weten, het Euange-

gelie , dcug'kn , de gaven der genezingen , enz.

I Cön xn.

IV. Te zeggen, dat het kruis met het Pausfelijk

wapen fierlijk opgcrigt , gelijk (laat met het kruis

van CHRISTUS, is lastering.

V. De Bisfchoppen , Parochiepriesters en God-

geleerden , die. toelaten , dat zulke redenen onder

het volk gertrooid worden, zullen eens rekenfchap

moeten geven.

VI. Deze ongehondene Aflaatprediking maakt,

dat het zelfs voor geleerde mannen niet gemakkelijk

valt , den eerbied voor de Pausfen te beveiligen tegen

lasteringen , of ten minde tegen fcherpzinnige vragen

der Leeken.

VII. Te weten , waarom maakt de Paus het Va-

gevuur niet ledig , om de heiligde liefde , en de

hoogde noodzakelijkheid der zielen , als eene aller-

billijkde reden , terwijl hij nogtans oneindige zie-

len ontflaat om het heillooste geld tot den bouw

D 3 eener
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na C. G. eener Kerk , hetwelk eene zeer ligte reden is ?

jaari5i7. ym Insgelijks: waarom blijven de lijkdienften

!^J£i'' en jaarlijkfche gedachtenis der Overledenen , waarom

geeft hij niet terug, of laat toe, dat men intrekke

de Beneficien voor de dooden ingefteld, dewijl het

toch onregt is, voor verlosten te bidden?

IX. Insgelijks: wat nieuwerwetfche weldaad van

God en den Paus is deze , dat zij aan eenen deug-

niet en vijand om geld vergunnen , eene godvru'-h-

tige ziel, een' vriend Gods vrij te koopen. En

evenwel om de noodzakelijkheid van die vrome en

beminde ziel zelve haar uit genadige liefde niet ver-

losfen ?

X. Insgelijks: waarom worden de Boetregelen,

die inderdaad en niet door het gebruik reeds lang

op zich zelven afgefchafc en dood zijn, evenwel

nog met geld afgekocht door het vergunnen van

Aflaten, als waren zij nog volkomen levende?

XI. Insgelijks: waarom bouwt de Paus, wiens

rijkdommen heden rijker zijn dan de rijkfte Gras-

fusfen, niet Hever met zijn eigen geld dan met het

geld van arme geloovigen, flechts ééne St. Pieters-

kerk op?

XII. Insgelijks: wat vergeeft of deelt de Paus

aan die genen , die door volkomene verootmoediging

regt hebben op volle vergeving en deelneming?

XIII. Insgelijks: wat grooter goed zou aan de

Kerk gefchonken worden, indien de Paus, gelijk bij

eens doet , dus honderd malen op eenen dag aan

ieder geloovige deze vergevingen en deelnemingen

fchonk ?

XIV.
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XIV. Bijaldien de Paus door de Aflaten meer de na C. G.

zaligheid der zielen zoekt, dan der menfchen geld, Ja^nsi?*

waarom fchorst hij de Brieven en Aflaten , die te ^^^J^*
voren gefchonken zijn, daar zij toch even krachtig

zijn ?

XV. Deze zeer bedenkelijke aanmerkingen der

Leeken alleen met magt te bedwingen, en zonder

reden te geven , te verwerpen , is de Kerk en den

Paus bij de vijanden belagchelijk en de Christenen

ongelukkig maken.

XVI. Indien derhalve de Aflaten naar den geest

en meening van den Paus gepredikt werden , zou

dit alles gemakkelijk opgelost worden, en zelfs gee-

ne plaats hebben.

XVII. Dat derhalve alle die Profeten welvaren,

die tot het volk van christus zeggen: vrede, vre-

de, en er is geen vrede.

XVIII. Dat het alle die Profeten welga , die tot

CHRISTUS volk zeggen: kruis, kruis, en er is geen

kruis.

XIX. Men moet de Christenen vermanen, dat

zij hun hoofd christus door ftrafl^en, dood en hel

trachten te volgen.

XX. En dus meer vertrouwen , door verdrukkin-

gen, dan door gerustheid des viedes, in te gaan in

het Koningrijk der Hemelen."

Men ziet uit deze Hellingen , hoe luther thans Beoorde-

ver af was, van aan eene Hervorming in de toen ^'"g de-

zer ftel-

heerfchende leer der Kerk te denken ; hoe zeer zijne Ungen.

gevoelens omtrent de rcgtvaardigmaking uit genade

door het geloof, omtrent de verdorvenheid der men-

D 4 fchen,
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oa C. G. fchen , omtrent de Goddelijke voorverordineering

,

jfaarisr/. qq^ y^j, jg (q^,-, ^legst gewone thans reeds ver^
tot 155-^

.^ ;. fchilden , zij waren de gevoelens ook van de vol-

gers van AUGUSTiNus , en werden door velen , die

dien Kerkvader hoogachtten, aangenomen, en wer-

den geduld , wanneer men flechts het gezag van den

Paus en der Geestelijkheid onaangevochten liet, en

blijkens deze ftellingen eerbiedigde luther thans

nog de Pausfelijke en Kerkelijke magt, den Heiligen

Geest in den Paus, het Fagevutir; de Mis had

hij zelve tot hier toe bediend; zelfs fpreekt hij nog

eerbiedig van Jpostolifche Aflaten enz. De groote

Man werd allengs door de Voorzienigheid tot het

volie licht der waarheid geleid»

Maar ook te gelijk blijkt ons, uit deze (lellingen

2elve, de ongegrondheid der befchuldigingen tegen

LUTHER, reeds bij zijn leven , ingebragt , omtrent

de redenen en bedoelingen, welke hem zouden be-

wogen hebben, om het werk der Hervorming ter

hand te nemen. Te weten , men heeft gezegd , dat

eerzucht, en begeerte om te fchitteren, het roerfel

geweest zou zijn van luther's handelwijze in ^t-

ze. Maar welke eer of voordeel zou deze hebben

kunnen verwachten , van eenen twist met eenen

plompen en hatelijken raensch, die tot alles in flaat

was , en op de gunst fleunen kon van den Paus en

andere voorname Geestelijken , die hun voordeel,

hadden uit zijne volksbedriegerijen? De geleerdheid

pn het verfland van luther was te uitmuntende

,

dan dat hij het waardig zou gekeurd hebben, om

zich met tetzel in te laten, indien geene edelere

be-
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beginfelen hem gedreven hadden. Niet minder on- na C. G.

gegrond was eene andere befchuldiging , dat lu« I«'i3risi7.

THER bedoeld zou hebben den Keurvorst frede- .

'

RIK te behagen, als die een vijand zou geweest zijn

van den Keurvorst albert van Mentz^ en dien

door dezen tegenftand verdriet zou hebben willen

aandoen. Maar luthe r zelve berigt immers, dat

hij , door tegen de Aflaten te prediken , zich het

ongenoegen van frederik had op den hals gehaald,

en hij verklaart uitdrukkelijk, dat hij zelfs niet ge»

wild hebbe, dat zï]r\Q fieUin^en 'm Iianden van de-

zen Vorst , of van iemand van deszelfs Hovelingen

•zouden komen , voordat zij aan die genen waren

gezonden , die gelooven konden , met dezelve bedoeld

te zijn. Eindelijk heeft men willen beweren , en

deze befchuldiging is ook nog in de laatst verledens

eeuw herhaald, dat alle de bewegingen en onderne-

mingen tegen de Aflaten zouden toe te fchrijven

zijn, aan den naarijver der Augustijnen en het op-

lloken van derzelver Generaal staupitz , omdat

het prediken der Aflaten niet aan Monniken van

hunne Orde, maar aan de Dominikanen of Predik-

heeren was opgedragen en aanbevolen. Doch hier

bij is het genoeg aan te merken , dat voor deze be-

fchuldiging geene fchaduw van eenig bewijs heeft

kunnen bijgebragt worden. Integendeel, reeds federt

lang was deze last, om Aflaten te prediken, zoo

hatelijk en verachtelijk geworden, dat de FranciS'

hanen weigerden denzelven , toen hij hun opgedra-

gen werd, op zich te nemen, en dat niemand, en

yeel minder nog luther, denzelven aan de Domi'

D 5 «/-
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na C. G nikanen kon misgunnen , die bovendien bijna in het

Jaari5i7. uitflüitend bezit van dit regt gelijk ook in de bedie-

ningen der Inquifitie waren (*).

Op zijne Stellingen en Brieven , welke luther

aan den Keurvorst van Meniz gezonden had, met

verzoek , dat hij zou bevelen , dat het Euangelie

gepredikt mogt worden , liever dan de Aflaten , ont^

ving hij van denzelven geen antwoord; maar hie^

RONYMus , Bisfchop van Brandenburg , aan vvien

hij insgelijks gefchreven had , vermaande hem , in

eenen Brief, om niet roekeloos nieuwigheden te on-

dernemen , zeggende dat hij wenschte en hem ver-

zocht, de uitgave van zijne ftellingen uit te (lellen,

en dat hij wel gewild had, dat luther zijne Hoog-^

duitfche Kerkrede over de Aflaten niet had laten

drukken, luther gaf hier op te kennen, dat hij

te vrede was , en liever wilde gehoorzamen , dan

wonderen doen , alfchoon dit ook in zijn vermo-

gen ware. Over het algemeen verwekten luther's

Hellingen veel beweging in Duitschland ; vele ge-

leerde en godvruchtige mannen keurden dezelve

goed ; andere knersten met tetzel en de zijnen

op de tanden; anderen oordeelden, dat luther te

ftout te werk was gegaan. Men verhaalt onder an-

deren een gezegde van albert kranz , den beken-

den Gefchiedfchrijver : Broeder^ kruip in uwe Cel^

en zeg: Heere^ ontferm u mijner! willende te ken-

nen geven, dat een geringe Augustijner Monnik

te

(*) Men zie de Aanceek. van maclaine op mosiieij^

Kerk. Gefch. VI Deel, Bladz. 49.
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te vergeefs met den Paus zou kampen. Te Wit- na C. G,

temherg zelve vervoegden zich de Prior en Onder- I^=iri5i7,

prior der Augustijnen heel ontflield bij luther, ^____.'

hem biddende, de Orde te fparen en niet befpotte-

lijk te maken. Maar luther. antwoordde; „ Dit

„ zal alles fpoedig vervallen , indien het niet begon-

„ nen is in den naam des Heeren, Maar anders,

„ zoo beveel de zaak ter voltooijing aan God aan T*

Vele Monniken in hunne Kloosters , door de dwin-

gelandij der menfchelijke Dijgeloovigheden gedrukt,

dankten God , dat er een verlosfer was opgell;aan.

TETZEL , alhoewel hij , noch iemand van zijnent- tetzel

wege , op den bepaalden dag opkwam , om de (lel- ^
}^

^^'

lingen van luther te betwisten, vond zich echter lingen uit

te zwaar gegriefd, om te zwijgen. Hij voer op t^gen lu-

den Predikftoel allerhevigst tegen de flellingen van

LUTMER uit, en liet die, als Inquifiieur ^ openlijk

op de markt te '^uterbock verbranden; voorts nam

hij op de Hooge School te Frankfort aan den Oder

de waardigheid van Doctor in de Godgeleerdheid

aan , om met des te meer aanzien tegen luther te

kunnen (Irijden. Hij gaf bij deze gelegenheid twee

Akademifche Twistfchriften in het licht , welke ech-

ter niet door hem , maar door koenraad wimpi.

NA, een vermaard Leeraar op deze School, waren

opgefteld, de eerde derzelve bevatte io6, de andere

50 (tellingen, allen gerigt tegen de ftcllingen van

luther; doch wanneer deze flellingen den 2ofl:en

Januarij 1518 openlijk betwist werden, werden de

Voorzitter en de Verdediger door jan knipstrow.

Student op die Akademie, zoodanig vastgezet, dat

zij
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aaC. G. zij op zijne tegenwerpingen niets wisten' te antwoor»

Jaari5i7, (^ei^ maar tot bedreigingen en geweld de toevlugt
Eot 1552 & b o ö

,

moesten nemen.

In deze üellingen , vergelijkt tetzel den Pairs

en het kruis door den Paus opgerigt , met het kruis

van ciiaiSTUs , en beweert , dat de genoegdoening

een zoo noodzakelijk deel der boetvaardigheid zij,

dat de inwendige verbrijzeling en uitwendige veroot-

«loediging, om de goddelijke vergiffenis te verkrij-

gen, geheel nutteloos zij, zonder voldoening of de

ftraffe , opgelegd door den Priester , of door de Kerk-

regeien, of begrepen in de fliraffe, te ondergaan in

het Vagevuur. Dat de Paus deze ftraffe zoo van

deze als de toekomende wereld op verootmoediging

en gebiechte zonden, opgelegd door den Afliat, kan

kwijtfchelden , zoodat ook de zonde, tegen de Moe-

der van CHRISTUS bedreven , die toch minder is

dan de zonde tegen den Zoon, welke, volgens het

uitdrukkelijk getuigenis van christus , vergeeflijk

is, aan waarlijk verootmoedigden, door den Aflaat

vergeven kan worden enz.

Zoodra de ftellingen van tetzel te Wittemherg

gebragt waren, verbrandden de Studenten te JVit-

temberg^ hoewel geheel buiten weten van luthep. ,

dezelve insgelijks openlijk op de markt, gelijk tet-

zel met de ftellingen van luther gehandeld had.

Andere Tegen het einde van het jaar 1517 fchreef lu-

ftellingen ther nog eenige ftellingen : Foor den Bijbel^ wel-

THER ^^ onder zijne Voorzitting door den ^]agiste^ fr.

gunther van Nordthaufen openlijk verdedigd wer-

den. Onder deze zijn de volgende merkwaardig:

IV,
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IV. Het is waarheid , dat de mensch , een kwa- na C. Gj

de boom geworden zijnde, niet dan kwaad kan doen I2ari5i'/.

en willen. -^'^.

^

V. Het is onwaarheid, dat de vrije wil evenveel

vermag tot twee tegengellelde zaken, trouwens, hij

is niet vrij maar gevangen.

XVIII. God boven alles lief te hebben, van na-

ture , is een ijdel woord , zoo als chimaera,

XX. De daad van vriendichap, (jegens God,)
is geene daad der natuur , maar der voorkomende

genade.

XXIX. De beste en onfeilbare voorbereiding en

eenige gefchiktheid tot genade, is de eeuwige ver-

kiezing en voorverordineering van God.

XXX. Maar van 'smenfchen zijde gaat niets voor

de genade, dan ongefchiktheid, ja wederfpannigheid

tegen de genade.

In het voorjaar van 15 iS werd er eene algemeene lutiier

vergadering der Augustijnen gehouden te Heidel- vprdedlgc

berg , waar ook luther bij tegenwoordig was
, radoxa te

hebbende hij die reis te voet afgelegd , niet als in Heidel-

Bedevaart, maar om dat te paard of met een rijtuig
^^^'

te reizen vour hem te kostbaar was. Zich hier in

het Augustijner Klooster, naderhand het Kollegic

der Wijsheid genoemd , bevindende , wilde hij uit

jgver voor de waarheid zijnen tijd niet ledig door-

brengen , maar vrijheid verkregen hebbende , om daar

openlijk te Iceren, ftelde hij lot een Akademifchen

Redetwist XXVllI Belluiten , ( Conclufiones , ) uit

de Godgeleerdheid, en XII uit de Wijsbegeerte op,

welke hij zelve Paradoxa, ( Wonderfpreuken ^ )

noem-
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ca C. G. noemde, en in welken hij verfcheidene dwalingeri

Jaari5i7.
(jgj. Jioomfche Kerk tegenfprak, over den vrijen wil

,- na de zonde, over de genade, het geloof, regtvaar-

digmaking
,

gcede werken , voornamelijk over de

regtvaardigmaking zonder de werken , naar de leer

van PAULUS en augustinus. Onder deze Wonder»

fpreuken zijn deze inzonderheid merkwaardig:

„ De vrije wil na de zonde beftaat alleen in den

naam."

„ Die geen is niet regtvaardig , die veel werkt ^

maar die zonder werk veel in christüs gelooft, is

regtvaardig.

"

Deze Wonderfpreuken werden den a6fl:en April

3518 in het openbaar, onder eenen verbazenden toe»

vloed van menfchen , verdedigd , door leonard

BEIER , een Monnik der Augustijner Orde. Niet

Hechts geleerde Monniken redetwisteden hier, maar

ook de Profesforen der Hooge School. Alles ge-

fchiedde deftig , bedaard , fcherpzinnig en zedig ,

4 eens flechts deed één der Hoogleeraren de vergade-

ring lagchen , door te zeggen : y^/s de boeren ons

zoo hoorden disputeren , zouden zij ons fieenigen»

MARTiNus BUCERUS , naderhand een verdienflelijk

man omtrent de Hervorming, die bij dit Twistge-

ding tegenwoordig wns , en er in eenen Brief aan

EEATUS RHENANus cen Verhaal van gegeven heeft (*),

weet de gematigdheid , het taai geduld van luther

in bet aanhooren der tegenwerpingen , zijne vlug-

heid ,

(*) Deze Brief is door gerdes uitgegeven Hijlorié

Evang. Reform. 2\ I. Moniim. p, i 75, fqq.
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beid , zachtheid en beknoptheid in het beantwoor- na C. ö,

den derzelve , niet genoeg te roemen, luther ï^'^nsv.

werd van allen toegejuicht , en even dit Tvvistge- _ .

*

ding mag gehouden worden voor de eerlte grond-

legging der Hervorming in de Paltz.

Ondertusfchen kreeg tetzel fpocdig drie voor- Berigten

vechters te hulp, die de pen tegen luïher. opna-
^'^" ^^^'

^ ' r o r VESTERDE
men en hem in gefchriften beftreden. Zij waren prierio,

SYLVESTER PRIERIAS of DE PRIERIO, TAN ECK , ^^'^ ^"
*' ' HOOG-

en JAKOB HOOGSTRATEN, STRATEN

SYLVESTER DE PRIERIO was Prior Generalis van Tegen-

de Orde der Predikheeren , en Opziener van 's Pau- v^an'u>^
fen Paleis en Boekbeoordeelaar, Deze gaf in het thee.

jaar 1518 eene Zamenfpraak uit, waar aan hij zeide

drie dagen hefteed te hebben, ten einde het hoogde

en onfeilbaar gezag van den Paus in liet Geestelijke

tegen luther te handhaven, waar in hij zoo on-

befchaamd te u^erk ging, dat hij durfde beweren:

„ dat de leer der Roomfche Kerk en van den

„ Roomfchen Paus onfeilbaar is, en dat de Heihge

„ Schrift daar van alle hare kracht en gezag ont-

„ leent," terwijl hij elk eenen, die dit ontkent,

voor eenen Ketter verklaart. Verder fchrijft hij aan

LUTHER als eenen regel voor: „ dat de Room-

„ fche Kerk , gelijk in woord , dus ook in daad

,

5, niet feilt in geloof of zeden; die dit niet op-

5, merkt, dwaalt af van den weg der zaligheid.'*

Bij flot echter erkent hij, dat „ de Aflaten niet

„ bekend zijn geworden door het gezag der Heilige

,, Schrift, maar door het gezag der Roomfche Kerk

„ en der Roomfche Paufen, hetwelk grooter is."

On-
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ön C. G. Onbefchoft is deze man in zijn uitvaren tegen lu-»

Jaari5i7. jher , dien hij een' Ketter, Aartsketter , Boos^

„
' wicht , Duivel, plompen kerel. Godslasteraar, en

wat niet al noemt?

De tweede , die zicli tegen luther aankantte ^

was jOANNES ECKius, of JAN ECK, Onder -Kaïifc-

lier der Akademie van Ingolflad, voorlieen een ge-

meenzaam vriend van luther, deze Helde tegen

^Q fiellingen van luther eenige aanmerkingen op,

welke hij ohelisci , (^fireepjes,^ noemde, welke ech-

ter niet gedrukt , maar in affchriften rondgedeeld

werden. Over hem beklaagde luther zich ten

Iterkfle , dat hij , voorheen zijn vriend , zonder daar

toe eenigzins getergd te zijn, met zoo veel gal en

bitterheid tegen hem was uitgevaren , en hem als

een* Bohemer of Ketter^ een' zuiper, oproermaker

,

roekeloozen, plompaard , ongeleerden gefciiolden had»

De derde , jakob hoogstraten , was Profesfor

der Godgeleerdheid \t Keulen, en Kettermeester. Hij

heeft zich berucht gemaakt in den twist met reuch-

LiN (*) , en fchreef te gelijk het een en ander tegen

de fiellingen van luther. Hij wordt door ulrich

VAN hutten dus eigenaardig afgebeeld (f) : „ Men

„ raag fpreken van den Godsdienst, van waarheid

„ of valschheid , van regt of onregt , hij zal altijd

„ fchreeuwen : ten vure ! ten vure ! Hij is geheel

„ vuur , vreet vuur , zijn hart is uit gloeijende ko-

„ len zaniengefleld j maar offchoon hij enkel vuuf

„ fpuwt 3

(*) Kerkt. Gefch. XV Deel, Bladz. 179.

(t) Bladz. 185.
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„ fpuwt , de eenige capnio heeft hem gekluisterd." na C. G.

In zijn sefchrift tegen luther vermaant hij den I^^"Sï7«
tot i-^s».

Paus , om tegen denzelven geen ander hulpmiddel "
,

dan (laai en vuur te gebruiken , omdat hij beweer-

de, dat de magt van den Paus alleen op de ijskou-

de Boeken der Decretalen (leunt, en dat ook onze

beste werken met zonden bevlekt zijn , welk een en

ander Ketterij is. Deze hoogstraten is te Keulen

overleden in het jaar 15:7, en men maakte op hem

het volgende graffchrlft: „ Hier ligt hoogstra-

„ TEN , die wel de boozen maar geenzins de deugd-

,, zamen in zijn leven kon verdragen; er groeije

„ niets dan taxis en aconiit op dit graf, want hij,

5, die hier ligt, durfde alle fnoodheden beftaan (*).**

De beweging, welke luther's ftellingen in De Paus

Duitschland verwekten , moesten weldra ook den krijgtken-

r, , ,. 1 • , "'S van
Paus ter ooren komen, leo X maakte in net eerst luther's

van deze zaak weinig werks , hij befchouwde de- onderne-

zelve als eene kibbelarij tusfchen Monniken , die op
™'^^*

malkanderen gebeten waren , en zeide , wanneer

SYLVESTER DE PRiERio hem keunis gaf van eenige

ketterfche ftellingen door luther over de Aflaten

gefchreven : Che Fra Martino fosfe un bellisfimo

ingeguo e che coteste erano invidie fratefchi, ( Deze

Broeder marten bezit een heel fchoon verrtand, en

die kibbelarijen zijn eene nijdigheid van Monniken. )

Kort daar na echter liet hij door petr, bemcus aan

GABRIEL venetus, lioofd vao de Orde der Au-

gus-

(*) BAYf.E Dia. Art. HOCHSTRATEN , ook fangehaald

door den Ve;t. van vil.ler.s Bladz, 63.

Herv. I. E
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na C. G. gustijner- Eremiten, aan wien hij toen deze waar-
jaari5i7.

jjgi^gjjj opdroeg, fchrijven , dat hij wel zou doen,
tot 1552.

D ' O' J » -' 5

- om MARTEN LUTHER , die niiiuwlgheden onder de

Duitfchers leerde, op allerlei wijze daar van af te

brengen. Dat men door fpoedige hulp dit vuur

zou dooven , hetwelk , in het begin verwaarloosd

wordende, naderhand ligteiijk eeiie vlam zou kunnen

worden , die niet dan met moeite te dempen zou

wezen. Ook fchijnt dit toen reeds aan den Kardi-

naal van GAërA, (cAjETAKus,) aanleiding gegc*

ven te hebben om zijne Verhandeling over de Afla-

ten te fchrijven,

luther's LUTHER v.in de bijeenkomst der Augustijnen

Refoluti- t'huis gekomen, vervaardigde, ter wederlegging van
onss»

zijne aanvdleren m het gemeen , eene wijdloopige

Verhandeling, onder den titel van Refolutioms of

Oplotfingen , ter nadere verklaring en verdediging van

zijne ftellingen , in het voorgaande jaar door hem

uitgegeven. Bijzonder verklaarde hij in dezelve de

twee grondleerftukken van het Christendom van het

geloof'in de verdienflen van christus en de hoete

of bikeering^ beftaande in eene gefladige levensver-

betering. Betreffende de Aflaten, deze erkende hij

nog, tot den Paus te behooren, maar bepaald door

het voorfchrift der Heilige Schrift en eener alge»

meene Kerkvergadering. Van de genoegdoening,

welke toen voor een deel der boete gehouden , en

geoordeeld werd te beflaan in het vasten , het gebed

en aalmoezen , leerde hij , dat men onder het vasten

alle kastijdingen des vleefches , zonder onderfcheid

van fpijzen en kleederen , onder het gebed alle gees-

te-
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tclijke oefeningen, overdenken, lezen, hooren, bid- na C. G.

den, en onder aalmoezen alle welwillendheid jegens J^^"^^ 5 1^»

den naasten begrijpen moest. Hij klaagde zwaarlijk
*

over de drukkende lasten der Kerk, waar onder hij

telde de Heilige dagen , vasten , vigilien , kerkelijke

uren , het verbod van eijeren en vleesch op zekere

dagen enz., en beweerde in het algemeen, dat de

Kerk grootelijks verdorven was. Ondertusfchen

hield hij in deze Oplosfingen het Vagevuur nog voor

eene zekere waarheid, en berispte de Pikarden of

Bohemers , die hetzelve ontkenden ; den Paus leo X
befch rijft hij als een' besten Paus , wiens opregtheïd

en geleerdheid een wellust zijn voor alle goede ooren.

Maar de onfeilbaarheid van den Paus verwerpt hijj

„ Het raakt mij niet," zegt hij, „ wat den Paus

behaagt of mishaagt, hij is een mensch, zoo als

ook de anderen: daar zijn vele Pausfen geweest, aan

welken niet alleen dwalingen en ondeugden, maar

aelfs gruwelen behaagd hebben. Ik hoor den Paus

,

als Paus , dat is , zoo als hij in de Kerkregelen

fpreekt, en volgens de Kerkregelen fpreekt , of met

het Concilie uitfpraak doet, maar niet, wanneer hij

naar zijn eigen hoofd fpreekt, opdat ik niet genood-

zaakt worde , met fommigen , die christus niet

wel kennen , te zeggen , dat de gruwe'ijke moorden

van jüLius II onder het Christen volk weldaden ge-

weest zijn van eenen vromen herder aan de fchapen

van CHRISTUS bewezen." Voorts vordert hij eenen

vasten grond in alle twistgedingen, welke alleen de

H. Schrift zijn kan; hij beweert, dat de Christe-

nen, ook zonder de Pausfelijke Aflaten, der genade

Ë a van
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na C. G. van Christus deelachtig kunnen worden , en be-

jaari5i7
fjr[j(jt (j^ overiollii^e verdienden en goede werken der

tot 1552 ,. .

^

, Heiligen, die de Atiaatpredikers zoo hoog verhie-

ven; evenwel verwerpt hij de bediening der Kerk en

het gebruik der Sleutelen niet , maar wel het gezag

der Schoolfche Leeraren en van aristotelks , en

ontkent onder anderen , dat eenig mensch zonder

zonde is , en verklaart de glosfe , volgens welke het

regt van het wereldlijk zwaard aan den Paus wordt

toegekend , voor eene uitvinding , die der hel waar-

dig is enz.

Örief van luther zond deze zijne Gplosfingen ^ {RefolutiO"

aan den
^^^^ t) ni^t bijgevoegde Blieven, onder anderen aan

Paus. HIERONYMUS , Bisfchop van Brandenburg , in wel-

ke hij betuigde, dat hij in dit werk nie's bepaalde^

maar flechts redetwiste, op de wijze der fchoie , en

dat hij gevolgelijk alles aan het oordeel van den Bis-

fchop onderwierp, dien hij verzocht, het geen hem

noodig fcheen , met de pen door te halen , of het

geheel op het vuur te leggen. Op denzelfden voet

fchreef hij ook aan den Vikaris der Augustijnen

;

maar voornamelijk is zijn Brief aan den Paus leo

X zeiven merkwaardig. In dezen Brief noemt hij

zich zelven een kind en onbefchaafd , verhaalt de

buitenfporigheden der i^flaatpredikers , en dat hij

daar over aan eenige groote lieden in de Kerk ge-

fchreven had. Doch , als fommigen dit zich lieten

aanleunen , anderen hem als een belagchelijken Moei-

al aanmerkten, had hij bedoien , zich daar zacht-

kens tegen te verzetten , en hunne flellingen in eenen

redetwist te onderzoeken, waar toe hij echter alleen

Ge-
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Geleerden uifgenoodigd had. Het was voor bera na C. G.

Mina een wonder, dat zijne heuzeï'ins:en zoo fchie- J^^''^5i7»
' "

, \- .

,

tot 1552,
flik bekend geworden en overal verlpreid waren. „

Thans zond hii zijne nadere oplosfingen ap.n den

Paus zelven , om onder deszelfs befcberming veilig

te zijn. Ten bewijze, dat hij niet zoo gevaarlijk

was, nis men hem wilde doen voorkomen , beriep

hij zich op den Keurvorst van Sakfen^ frederik,

die hem op zijne Hoogefchool van Wittemherg bleef

dulden. Eindelijk bcfluit hij zijnen Brief aan den

Paus met deze woorden : „ ïk werp mij aan uwe

„ voeten , alIerheiligRe Vader , en onderwerp mij

„ met alles, wat ik ben en heb. Maak levende,

„ dood, roep, herroep, keuf goed, keur kwaad,

„ zoo als liet u zal behagen : ik zal uwe flem , de

„ ftem van citrtstus, die in u is en fpreekt, er-

„ kennen: Indien ik den dood verdiend heb, zal

„ ik den dood niet weigeren te ondergaan. De aar-

„ de is des Heeren en hare volheid."

Behalve deze algemeene verdediging van zijne (lel- luther

lingen fchreef luther. een antwoord op de Zamett'
°^^"'^'

fpraak van sylvester prierias of de prierio, zamen-

die tegen hem was ingerigt. In dit antwoord leide fpraakvan

SYLVES-
LUTHER twee ftellingen ten grondflag, voor eerst r^ER de
de woorden van paulus i Thesf, V. Beproeft alle prierio.

duigen en behoudt het goede , en Gal. i . al kwa-

me er een Engel van den Hemel ^ die u een ander

Euangelie verkondigde , dan het geen gij ontvangen

hebt, die zij vervloekt! en ten tweeden een gezegde

van AüGUSTiNus aan hieronywus: „ Ik heb ge-

^, leerd, allsen aan die Boeken, welke Kanonieke

^3 J5 ge-
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jia C G " genoemd worden , die eere in te ruimen , dat ik

Jaari 5 17 „ vastelijk geloove , dat niemand van derzelver

^ot 1552
^^ Schrijvers ooit gedwaald liebbe. Maar aan alle an-

5, deren, hoe groot ook hunne geleerdheid en heilig-

„ heid zijn mogen , geloof ik niet , dat daarom iets

5, waar is , omdat zij dus gevoeld hebben enz.'*

Hier uit leide luther dit beiluit af; „Indien deze

twee grondregels vastftonden , was het gefchrift

van SYLVESTEii. geheel overhoop geworpen. " In

dit gefchrifc werd de twist, die eerst over de Afla-

ten geweest w^as , reeds uitgedrekt tot het gezag en

de feilbaarheid van den Paus. Tegen het einde van

dit antwoord fchrijft hij , dat gztwt bedreigingen of

brommende woorden vat op hem ha-dden , al zou

hij ook moeten ftervenj ghristus leeft toch en is

onfterfelijk , wien alle eer moet worden toegebragt.

Ook in dit gefchrift fpreekt luther nog zeer be-?

fcheiden van den Paus: ,, Ik weet, dat wij eenen

„ besten leo X hebben , als eenen daniel in

,, Babyion, wiens opregtheid hem ook in levens-

„ gevaar gt-bragt heeft." sylvester gaf tegen het

antwoord van luther eene Repliek uit, en nog

een ander gefchrift onder den titel van zeer kort he-

prip, LUTHER, wiens moed aanwies en wiens ftijl

bitterder werd , naar mate het getal en de hevigheid

zijner partijen toenam , fchreef daar tegen aanmer-

kingen, in de voorrede op welke hij zich dus uit-

laat: ,, Dit gefchrift is van het hoofd tot de voe-

ten met zoo vele en zoo groote godslasteringen op-

gevuld , dat ik achte , dat het midden in de Hel van

den Satan zelven is uitgegeven. — Indien men te

Ro'
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Rome zoo gevoelt en zoo leert, met medeweten van aa C. G,

den Paus en de Kardinalen, (hetwelk ik niet hope,) J^^^S»?.

zeg ik vrij uit , dat , door deze fchriften , de ware ,«,_
*

Antichrist zit in den Tempel van God , en heerscht

in Babel , het gepurperde Rome, en dat het Room»

fche Mof eene Sijnngoge des Satans is." sylvester

had namelijk het gezag van den Paus boven alle

Kerkvergaderingen verheven met zoodanige bewoor-

dingen, welke te Rome zelve niet werden goedge-

keurd.

Tegen de Streepjes, Qohelisd ,^ van eck, waar Hij we-

wij hier voor van fpraken , gaf luther , bij eenen "^'"'^S'*

Iierdruk van dezelve, kantteekeningen uit, welke hij

Starretjes , (/ïj/^nVc/, ) noemde, aantoonende, dat

het gefchrijf van eck niets behelsde uit de Heilige

Schrift, niets uit de Kerkvaders, noch uit de Kerk-

legelen, maar alles over fcholastieke meeningen en

loutere droomen. Trouwens , eck bekende zelve

voor de vuist: „ Met de Kerkvaderen durfde hij

,, het wagen , de Proteitanten te wederleggen , doch

„ met de Heilige Schrift niet (*}." Zeer fterk

fpreekt luther , in deze en andere volgende fchrif-

ten, tegen eck, over de boete en goede werken,

als niet in aanmerking komende in de regtvaardig-

making des zondaars, maar alleen het geloof, dat is

het vertrouwen op de beloften van God en de ver-

dienden van CHRISTUS, luther's uitdrukkingen:

„ Een Christen mensch is zoo rijk , dat hij de za-

ligheid niet zou kunnen verliezen , al wilde hij, ten

wa«

(*) MULLER Gedcnkwnarrl. I Deel, Blaclz. 49, 50.

E4
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M C. G, ware hij niet wilde gelooven : dat geene zonden hem

J^^'"''5i7' kunnen verdoemen, omdat zii alle door het geloof

I in de belofte , die aan den gedooptcn gefchied is

,

uitgedelgd en vernietigd zijn enz. ," hebben niet al-

leen de Roomschgezinden geërgerd, maar zijn ook

zelfs in later tijden de berispingen van Protestanten

niet ontgaan. Doch het verdient onderzoek, of men

den waardigen man regt begrepen hebbe , maar dit

uitvoerig te behandelen is hier de plaats niet, waar

wij alleen, hetgeen gebeurd en gefchreven is, naar

waarheid verhalen moeten.

Es HOOG- HOOGSTRATEN outviug ook ccu autwoord van
STRATEN. LUTHER, naar hij waardig was. luther verweet

hem zijnen vvreeden bloeddorst, omdat hij den Paus

tot vuur en ftaal tegen hem had opgehitst, fpotte

met zijne onkunde , en raadde hem zoo voort te

gaan, dewijl dit ware eer voor iemand was, wan-f

neer hij van ongeleerden en ondeugenden verworpen

wordt.

LUTHER Paus LEO , die ,
geliik wij gezien hebben , dez?

nnar Ro-
g^gj^ j^ het begin gering aclitte, thans door eenen

nip ont-
n ^ o

boden. Brief van Keizer maxiaiiliaan opgewekt , om den

iwist te beflisfen en van denzelven een einde te ma-

ken, ontbood LUTHER naar Rome ^ onder bedrei-

ging, dat hij voor een Ketter zou gehouden wor-

den , indien bij niet verfcheen. Doch , alzoo onder

de Regters, die van wege den Paus over luther

zouden oordeelen, ook sylvester de puierio be-

noemd was, v^^eigerde luther aan dit opontbod te

voldoen, zeggende, dat hij geene Regters kon er-

kennen, die te gelijk regter en partij waren. Ook

wil-
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wilde de Keurvorst frederiic hem geen verlof tot na C. G,

zaak van lu- J^^^

1555
deze reize seven, verklarende, dat de zaak van lu- J^^^ïS'?*

^ ' „ ' tot 1552.
THER tot het Gerigtshof van Duiischland behoor

de, en volgens de Kerkelijke wetten van dat Rijk

moest afgedaan worden ; ook fchreef de Akademie

van Wittemherg ten zijnen voordeele aan den Paus

,

denzelven van luther^s regtzinnigheid en zuivere

zeden getuigenis gevende.

De Paus aan de vertoogen van den Keurvorst Gefprek

FREDERiK gehoor gevende, ontlloeg luther van
^^^^^ ^J^g^

de verpligting om te Rome te komen , maar droeg den Kar-

het onderzoek en de beoordeeling van deszelfs zaak dinaalcA-

.
JETANUS

op aan den Kardinaal thomas de pio van Ga'éta, teAu<^s-

daarom doorgaans de Kardinaal cajetanus ge- burg.

noemd. Hij had dezen als zijnen Gezant, QLega-

t'js a latere
,
) naar Diiitschland gezonden , om den

Rijksdag te Augsbiirg bij te wonen, welke belegd

was, om te handelen over den oorlog tegen deTur-

hen ^ ook had hij in last, hetwelk luther ontwaar

was geworden , om de tienden in Duitschland voor

den Paus op te halen. Daar cajetanus een Do-

tninikaan en een vriend van tetzel was , werd

met regt deze ftnp van den Paus , om hem het oor-

deel over lutiier's zaak op te dragen, als een on-

voorzigtige flap aangemerkt, van welken men zich

tot eene minnelijke afdoening der zaak niets goeds

beloven kon.

luther werd dan , ingevolge dit befluit van den

Paus , naar /iugsburg ontboden , om zich te verant-

woorden, fchoon hy, inderdaad, toen reeds te Ro^

fpe veroordeeld was, waar van hij, op zyne terug-

E 5 rei^
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aa C. G. reis te Neurenberg , tijding kreeg. Hij begaf zich

Jaar 15 17. j,! hej- ijegj,^ ^gj. jugaud October 1518 naar Jugs-
tot 155"*

' /-«r^ , vol moeds op reize , welke hij te voet aflei-

de , nemende zijnen intrek bij de Karmelhen , en

zich niet bij den Kardinaal vervoegende , voordat hij

van den Keizer een vrijgeleide verkregen had. Dit,

tegen den zin des Kardinaals verkregen hebbende,

begaf hij zich bij denzelven. De Kardinaal deelde

hem , op een* gezaghebbendcn toon , twee Pausfelijke

bevelen mede, voor eerst, dat hij tot inkeer komen

en de dwalingen herroepen zou, die hij geleerd had:

ten tweeden, dat hij zich in liet vervolg van het

uitgeven van fchriften zou onthouden , welke de

rust der Kerk konden (looren. luther, die geheel

de man niet was, om zich door willekeurig gezag

en bedreigingen te laten affchrikken ,
gaf hier op ten

antwoord, dat hij zich zelven van geene dwalingen

bewust v/as, en begeerde, dat men hem daar van

wit de Heilige Schrift overtuigen zou. Dit gaf aan-

kiding tot verder gefprek. De Kardinaal bragt te-

gen hem in, dat hij in zijne flellingen beweerd had,

dat de verdienden van Christus geen fchat voor

de Kerk waren, tegen eene Bulle van clemens VI,

in welke gezegd was, dat eene druppel bloeds van

CHRISTUS genoeg was voor de zonden der wereld,

en dat dus al het menigvuldig bloed, van christus

geftort, eenen fchat voor de Kerk uitmaakte, om

dien te gebruiken , ten dienlb van menfchen , die

boete en leedwezen over hunne zonden betoonden:

voorts had hij geleerd omtrent de Sacramenten , dat

daar bij het geloof noodzakelijk was, met vertrou-

wen.
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«ven, dat de zonden vergeven waren. De Kardinaal na C. G.

nam zeer kwalijk, dat luther het gezag der Heil. J^^"5ï7»

Schrift boven het gezag- der Kerk en des Pausfen -

'

ftelde, en lachte, toen luther zich op de Heilige

Schrift beriep , in welke de Kardinaal geheel een

vreeaideliüg was, hoewel hij, uU dit geval aanlei*

ding genomen hebbende , zich vervolgens op het

onderzoek der Heilige Schriften toegelegd, en zelfs

verklaringen over dezelve gefchreven heeft, welke

het ongenoegen zelfs van zijne partij meer dan ééns

verwekt hebben. Daar nu de Kardinaal van lu-

ther alleen gehoorzaamheid eischte , zonder zich

verder met hem te willen inlaten, en luther ftand-

vastig beweerde , dat hij niets tegen zijn geweten

doen kon , ten zij hij van dwaling overtuigd werd ,

werd deze onderhandeling afgebroken, cajetanus

poogde nog wel, door staupits, luther te over-

reden , om gehoorzaamheid te beloven , doch dewijl

STAUPITS zelve erkende , dat hij in de kennis der

Heilige Schrift tegen luther niet beftand was ,

werd er door hem niets uitgerigt, dan dat luther

in eenen heel befcheidenen Brief aan den Kardinaal

beloofde, van de Aflaten voortaan te zullen zwij-

gen, indien ook aan zijne partijen het ftilzwijgen

werd opgelegd. De Kardinaal verwaardigde dezen

Brief met geen antwoord, waar op luther AugS"

burg verliet en naar WHtemherg keerde, hebbende

door eenen Notaris een appel openlijk op de markt

laten aanplakken , waar mede hij zich van den Paus

,

die kwalijk onderrigt was, beriep op den Paus, die

beter onderrigt zou worden.

On-
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«a C. G. Onder weg kreeg luther berigt van een Breve

Jaarisi?. van den Paus, waar bli hii voor een' Ketter ver-
tot 1552 j j

,
klaard werd. Dus onverhoord te Rome veroordeeld

LUTHER te wezen, bragt hem in vuur. Hij noemde hetzel-

zi^chop^
ve een duivelsch ftuk , niet van den Paus , maar

cene vrije van eenen booswicht afkomflig. Een Brief van den

algemee- Kardinaal cajetanus aan den Keurvorst frede-
neKerk- .

,

vergade- ^^^f ^" welken hij denzelven , onder bedreigingen,

ring. aanfpoorde , om luther te verlaten , als een' open-

baren Ketter, deed eene verkeerde werking bij dien

Vorst. LUTHER had hem fchriftelijk om zijne be-

fcherming verzocht, en vond voorfpraak bij de Hooge

School te Wittemberg en bij georgius spalatinus,

Geheimfchrijver en Hofprediker van den Keurvorst.

Deze fchreef eenen Brief aan den Kardinaal , in wel-

ken hij denzelven heel kwalijk nam , dat hij in deze

zaak enkel met gezag en geweld had willen hande-

len 5 de herroeping eifchende van Hellingen , welker

onwaarheid niet bewezen was. luther , hier door

aangemoedigd , gaf een verhaal van het verhandelde in

het licht, met bijgevoegde vrijmoedige aanmerkingen,

waarin hij uitdrukkelijk ontkende, dat de Paus onfeil-

baar was ; en beriep zich voorts den aSften November

op nieuw met een plegtig Protest van den Paus op

eene vriie algemeene Kerkvergadering. Kort daai'

na verfcheen er eene Buile van leo X in het lichf,

welke alom werd afgekondigd, en welke behelsde,

dat de Jflaten eene leer waren der Roomfche Kerk,

die de Meesteresfe is van alle Kerken , welke de-

zelve ten diende uitdeelen kan niet alleen van Ie--

venden maar ook voor de dooden , die in het Va*
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gevuur zijn ; deze leere gebood de Paus te prediken , na C. G,

onder bedreis^ing van den ban. P^^^Sy*
tot i^5fi«

Deze Bulle van den Paus omtrent de Aflaten bleef

evenwel zonder uitwerkins, door den dood van den Dood van

.. Keizer
Keizer maximiliaan I , welke ten dezen tijde voor-

j^^xiiwi-

viel. Gedurende de tusfchenregering tot aan de ver- liaan I,

kiezing van karel V tot zijnen opvolger, was het

Siadhoudeifchap des Riiks in handen van den Keur-

vorst freüerik: van Sakfan. Deze Vorst had zich

nog wel niet openlijk voor luther verklaard, maar

hem nogtans zijne befcherming verleend tegen alle

ondernemingen van geweld , en droeg ook nu , ge-

durende het Rijksftedehouderfchap, zorg, dat hij

niet onverhoord en zonder voorafgaand onderzoek

veroordeeld werd. Ook had de Paus en zijn aan-

hang het zoo druk, met de verkiezing van eenen

nieuwen Keizer , om dezelve naar hunnen zin te

doen uitvallen , dat zij tijd noch gelegenheid hadden,

om veel aan luther of zijne ondernemingen te den-

ken. Ook begon luther , die tot hier toe met

fchroom gehandeld , en in verfcheidene gelegenhe-

den zich onderworpen getoond had , waar over hij in

later tijd berouw toonde (*), meer gemoedigd en

voor de vuist uit te komen, gelijk uit het vervolg

der Gefchiedenis blijken zal.

De Paus , die gaarn den Keurvorst frederik te Onder-

vriend wilde houden , zond aan denzelven , in het
^^^^^1'^*-

, . , .
genvan

begm des jaars 1519, karel van wiltitz, een miltitl

(*) Zie de voorrede voor zij'ne werken in het jaar

1545.
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nn C. G. Sakjisch Edelman , zijnen geheimkamerling en gun=
|aari5i7. deling ^ om hem eene gewijde gouden Roos over te

. brengen , als een bijzonder bewijs van 's Pausfen

met LU- gunst. Aan dezen miltitz had de Paus te gelijk

in last gegeven, om met luther te handelen, en

hem niet goede woorden en beloften tot gehoor-

zaamheid over te halen, en dus, indien mogelijk,

deze zaak tot een goed einde te brengen, mil-

titz, een geflepen Hoveling, zich vergeefs bij den

Keurvorst FRFDERiK vervoegd hebbende, om dien

te bewegen, dat hij luther zou noodzaken, zijne

gevnelens te herroepen , of hem zijne gunst en be-

fcherming te onttrekken, en daar uit befpeurende,

dat men in de zaak van luther met geweld wei-

nig zou vorderen , floeg eenen anderen weg in. In

een gefprek te /lltenburg in Januari) 15*9 met lu-

ther gehouden, erkende hij, dat het hatelijk en

buitenfporig gedrag van trtzel , met zijns Aflaats-

kramerij, aan luther billijke redenen gegeven had,

om zich daartegen te verzetten,- alleen luther had

zich door zijne drift te ver laten vervoeren , en be-

hoorde de gevolgen te bedenken, van eene algemee-

ne fcheuring , welke hier uit dreigde te ontdaan ; al

hetwelk hij aandrong met de innemendfte en vlei-

jendfte bede , om toch ^qw vrede der Kerk te bewa-

ren , waar bij hij niet verzuimde, luther met lof-

fpraken te ftreelen over ziin karakter, bekwaamheid

en vermogens. Door deze zachte behandeling liet

luther, wiens vooroordeelen omtrent het gezag

der Roomfche Kerk nog niet geheel waren uitge-

wischt, en die nog geene gedachten had, om eene

Her-
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Hervorming door te zetten , zich bewegen , om zij- na C. G.

ne belofte te herhalen, dat hij voortaan wilde zwij- J'''^''^5ï7«

. j tot 155a.
gen , indien ook aan zijne partijen het zwijgen werd

,

opgelegd. Ook nam hij op zich, eenen nederigen en

onderwerpelijken Brief aan den Paus te willen fchrij-

ven, gelijk hij inderdaad den sden Maart van dat

jaar deed. In dezen Brief betuigde luther voof

God en alle fchepfelen , dat hij nooit de magt der

Roomfche Kerk of van den Paus had willen , en

ook nu nog niet wilde, betwisten of vermindeien;

dat hij die magt der Roomfche Kerk erkende, bo-

ven welke niets of niemand gefield moest worden

,

in hemel of op aarde, behalve alleen de Heere Je-

zus CHRISTUS. i9ij verklaarde zich bereidvaardig,

om in eenen rondgaanden Brief ziine vrienden te

vermanen, om de bevelen der Roomfche Kerk te

eerbiedigen eu te gehoorzamen. Men ziet hier uit,

hoe ver miltitz het met luther gebragt had ,

met vvien hij in datzelfde jaar 1519 nog een gefprek

hield op het Kasteel Liebenwerd , en in het volgen-

de jaar, den laden October, te Lichtenbetg, Ook

fchreef leo zelve in het jaar 1519 eenen Brief aan

LUTHER , in de vriendelijk fle en vreedzaamfte be*-

woordingen ingerigt , uit welken duidelijk blijkt

,

dat men toen te Rome eene verzoening met lu-

ther als zeker en kort aanllaande te gemoet zag.

Ondertusfchen blijkt het uit luther. 's fchriften dui-

delijk, dat hij, in dit alles, vele bezwaren van zijn

geweten ondervond, hoe zeer hij zich wachtte van

eigenlijk niets van zijne flellingen it herroepen , of

omtrent den fchandelijken handel dar Aflaten eenig-

zios
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na C. G, zins te veranderen ; ook maakte hij onderfcheid tué»

|aari5i7 fchen de Roomfche Kerk en het Roomfche Hof.
tot 1552
______" Hoe het zij, indien men te Rome voorzigtig genoeg

geweest was , om in deze onderwerping te berusten

,

misfchien ware de Hervorming van luther in de

beginfelen geCmoord , ten minfte deszelfs voortgang

merkelijk geftremd geworden. Maar ,
gelijk wij zien

zullen, het geweldig dringen der vijanden van lu-

ther en de hoogmoedige geest van het Roomfche

Hof deden alle uitzigten van verzoening verdwijnen

,

en waren , door het befluur der Voorzienigheid ,

oorzaak, dat de ijver, om de Hervorming rustig

door te zetten , meer en meer werd opgewekt.

Doodvan MILTITZ had den beruchten AOaatskramer tet-
TETZEL. 2EL naar Altenburg ontboden , om bij zijn gefprek

met LUTHER tegenwoordig te zijn , maar deze ont-

fchuldigde zich , dat de reize voor hem niet veilig

was 5 alzoo luther bijkans geheel Duitschland ,

Polen en Hongary'é tegen hem in het harnas ge-

jaagd had, zoodat hij nergens gerust leven kon.

En inderdaad , deze onbefchaamde Voll^sbedrieger

werd thans , door den hoon en verachting , welke

hij van beide de partijen ondervond, zoodanig ge-

troffen , dat hij , door de wroegingen van zijn gewe-

ten, in vreesfelijke benaauwdheden geftort werd, en

in eene foort van wanhoop verviel , waar tegen lu-

ther zelve hem door eenen aandoenlljken Brief

poogde te vertroosten , doch vergeefs. Hartzeer en

wanhoop maakten, door eene uitteerende ziekte, nog

in datzelfde jaar een einde van zijn leven. Nog
na zijnen dood werd zijne fchande vereeuwigd door

eene
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eene fchilderij , in de Keik van Pirna geplaatst , in na C. Q*

welke hii afgebeeld wordt, zittende op eenen ezel J^^'^'S»/»

.. \n , 1
tot 1552.

en zijne Aflaten verkoopende. _

LUTHER integendeel werd algemeen van velen toe- luther.

gejuicht. MiLTiTZ zelve bekende, dat hij, op zij. ^'^"^^^

11e reize , de gezindheden der menfchen ondertasten- juicht.

de, bevonden had, dat, waar er één zich voor den

Paus verklaarde, zich drie voor luïheii in de bres

ftelden. Welken verbazenden aftrek zijne fchriften

door geheel Europa hadden , hebben wij boven

reeds gezien, erasmus verzekerde hem, in eenen

Brief, van zijn goed gevoelen , alleen hem vermanen-

de, om zijne drift te matigen; ook fchrecf die ge- ,

leerde man aan den Keurvorst frederik, dat hij

toch niet moest dulden , dat een onlchuldige , die

een leven leide chrtstus waardig, onder voorwend-

fel van Godsdienst, onverhoord, een flagtofFer mogt

worden van de goddeloosheid van anderen, matth.

scHEiNER , Bislchop van Sedun , eenige fchriften

van LUTHER gelezen hebbende, zeide: luther,

gij zijt inderdaad luther! (of louter, zuiver, of

Lutteur , een Kampvechter. ) Dezelfde zeide van

eck: „ ECK mag disputeren, zoo veel hij wil,

luther fchriift de waarheid."

Eene der omflandigheden , welke veel töebragten , Gefprek

om de zending van miltitz vruchteloos te doen teLeip-

afloopen, was een veel geruchtmakend Twistgefchil ^ '

in het jaar 1519 te Leipzig gehouden tusfchen eck

en carolostadius , waar in ook luther betrok-

ken werd , zijnde deze door eck uitgedangd. an-

DREAS BODENSTEIN CAROLOSTADIUS, of van Ca-

Herv. I. F rel'
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na C. G relfiad^ omdat hij uit die flad van Frankenland ge-

Jaari5i7 boordg was , bekleedde reeds vóór luther liet

^^
" Hoogleeraarfchap te IVittemberg , gelijk hij dan zelve

LUTHER tot de waardigheid van Doctor bevorderd

had; deze man had zich door zijne fchriften een' ijve-

rigen onderzoeker der waarheid betoond, en flemde

met zijnen ambtgenoot luïher in de vooriiaamfte

waarheden overeen , hebbende hij ook deszelfs ftellin-

gen tegen eck verdedigd, eck daagde thans carel-

STAD uit tot een twistgeding , en vervolgens lu-

ther zelven, welke uitdaging aangenomen zijnde,

begon men een gefprek, eerst tusfchen carolosta-

Dius en ECK, over den vrijen wil, niet in eenen

Wijsgeerigen , maar in eenen Godgeleerden zin. ca-

ROLOSTADius verdedigde zijn gevoelen, op eene ze-

dige , deftige en welvoegelijke wijze , maar eck ging

met luid getier en geroep te werk; carolostadius

beweerde, dat Gods genade alleen de oorzaak was

van het goede in den mensch , en van des raenfchen

bekeering, waarbij de mensch geheel en volftrekt van

alle medewerking uitgeQoten was, zijnde de wil van

den mensch in de Goddelijke genadewerking lijde-

lijk, evenwel zoo, dat die begaafd zij met eene vat-

baarheid, niet alleen om het werk Gods te ontvan-

gen, maar ook te voelen, en hetzelve te kunnen

wederftaan , en welke , ook de krachtdadige Godde-

lijke genade ontvangen hebbende , zelve werkzaam

worde, waarin de mensch van een fteen en blok

verfchilt , en geen levenloos werktuig blijft. Dus

werd alle voorafgaande kracht of voorbtding , alle

vermogen , um door zich zelven de genade der be-

kee-
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keering , die in het Euangclie wordt gepredikt en nn C. Ö,

aangeboden, te kunnen aannemen, ontkend, en alle ("arisf^v

verdienftelijkheid volftrekt uitgefloten, eck daaren- ^ ,*

tegen beweerde, dat God wel het goede werk ge-

heel maar niet geheel/ijk werke, maar dat de vrije

wil medewerke ; zich dus met eene Schouirche on-

derfcheiding behelpende en uitvlugt zoekende. Na
een lang redetwisten , hetwelk dagelijks van dert

£5flen Junij tor den 4den Julij herhaald werd, ftem-

ue ECK eindelijk alles toe, maar roemde re gelijk,

dat hij CARELSTAD tot zijn gevoelen had overge-

haald.

Vervolgens trad luther. op, en twistredende

laet ECK tien achtereenvolgende dagen over de Afla-

ten, over het Vagevuur en den toedand der zielen

in hetzelve, maar voornamelijk over het gezag en

de eerstheid van den Paus , en of hij zijne magt bezit ^

volgens Goddelijk regt, hetwelk eck flaande hield

^

of volgens menfchelijk regt, hetwelk luther be-

weerde. Waar op de boert van george , ( of jo-

Ris,) Hertog van Sak/en, doelde, als hij over ta-

fel zittende met luther en eck, hen bij de hand

vattende , zeide : ,, of het volgens Goddelijk of

,, menfchelijk regt is, de Paus is Paus en de Paus

,, blijft Paus." Den i^den Julij twistte carelstad

weder met eck, doch den volgenden dag nam het

gefprei: een einde. De zaak zeK'e bleef ondtrtus-

fche;i onbeflist, maar werd ter beflisfing voorgefteld

aan de Hoogefcholen van Erfwt en Par'^s , vaL

welke de eerfte weigerde haar gevoelen te zeggen ,

omdat JOAN langus , Vikaris der Augustijner Orde,

F 2 Lü-
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na C. G. LUTHER begunftigde. Die van Parys gaf ha?.r oor-

Jaari5i7, ^^q\ ggi-st jn \^qi j^ai- 1521 , hetwelk toen door ph.

, MELANCHTiiON mannelijk wederlcgd werd (*).

Dus eindigde dit gefprek, gelijk zoo vele in God-

geleerde zaken gehouden , vruchteloos , en gaf alleen

gelegenheid tot verdere twistfchriften; de handelin-

gen van hetzelve door de vvederzijdfche partijen uit-

gegeven, waren in alles niet eendemmig; de meeste

Toehoorders bleven insgelijks bij hunne gevoelens

,

JORIS, Hertog van Sakfen^ en hieronymus, Bis-

fchop van B' andenburg ^ werden zelfs van dien tijd

jegens lutiier ongenegener ; evenwel fchijnt me-

LANCiiTHON de kracht der waarheid gevoeld te heb-

ben , gelijk uit zijnen Brief aan oecolampadius

kan blijken. Eens fprak hij tusfchen beide, maar

ECK beet hem toe: „ Zwijg, philippus, en be-

moei u met uwe ftudiea , zonder mij in de war te

helpen." Men moet hier ook niet voorbijgaan, dat

jo. polyander, die eck in dit gefprek als Schrij-

ver, QAmanuenJts ^^ ten dicnfte geweest was, na

het eindigen van het geding, eck veiiatende, lu-

THER gevolgd is, en dat hij naderhand in Fruisfen

het Euangelie verkondigd heefc.

ME- PHILIPPUS MELANCHTHON, wicns naam hier het

LANCH- eerst in de Kerkgefchiedenis der Hervorming voor-
IHON.

,

komt,

(*) M&LANCHTHON , dic nog jong was, en dit gefprek

bijwoonde , heeft hetzelve befchreven in eenen Brief aati

JO. OECor-AMP.\Dius bij GEïinES Illunmn. T. I. Hifi. Ev,

Ren. p. 203, onJer anderaii zegt iiij: His autovihus pri'

mum didici, qi:id fit ^quodvcieres (ro^i<^iuiiv dixenmt*
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komt , in welke die naam vervolgens zoo vermaard na C. Ö.

is geworden, was in den Nederpaltz geboren, inJ^^^'^Si?»

het jaar 1497, en had zijne Letteroefeningen vol-

tooid cp de Hoogefcholen van Heidelberg en Tu-

hingen. Zijn eigenlijke naam was schwartzerde,
welken capnio of reuciilin , naar de gewoonte

van die tijden , in den Griekfchen naam melanch-

THON overbragt. Hij was een nabeflaande van dezen

vermaardon reuchlin, en maakte zoo groote en

fpoedige voortgangen in de Wetenfchappen , dat hij

reeds in zijn 18de jaar te Tuhingen de Rederijk-

kunst openlijk onderwees , en virgilius , teren-

Tius en andere Schrijvers verklaarde , hij werd door

den Keurvorst frederik in het jaar 1518 naar

Wittemherg als Hoogleeraar in de Griekfche Taal

beroepen , in den ouderdom van 2i jaren. Zijne

geleerdheid had zoo grooten roem , dat erasmus in

dat jaar reeds aan oecolampadius fchreef: „Deze

jongeling zal eens erasmus geheel verduifteren.
'*

LUTHER ontving hem met het grootde genoegen

,

en hij werd ras des zelfs grootfte vriend. Door zij-

ne verdienden omtrent de Wetenfchappen , en het

zuiveren der Wijsbegeerte van alle Schoolfche niets

afdoende fpitsvinnigheden , als ook door zijne dien-

ften omtrent de Hervorming, verwierf hij zich den

eernaam van den gemeenen Leermeester van Duitsch-

land. Hij was zeer zacht van aard, geneigd tot

liefde en vrede, en wenschte vurig, dat de Her-

vorming mogt te wege gebragt worden , zonder

fcheuring te veroorzaken. Deze geest van zacht-

heid was juist gefchikt, om luthers hevige drif-

F 3 ten
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aa C. G. ten te matigen , hoewel hij melanchthon fomtijds

Jaari5i7. yj-eesachtig maakte, en meer deed toegeven, dan

^, wel nuttig was voor de goede zaak, welke hij voor-

ftond. De kracht der waarheid evenwel was in

ftaat, om hem, als het noodig was, in eenen held

te veranderen , en alle gevaren moedig onder de

oogen te doen zien en het hoofd te bieden.

De Bohe- In het mondgefprek te Leipzig waren de Bohemers

fT" en
niecrnialen genoemd, terwijl eck luther vooreenen

aan LU- JJus/tei en Bohemer uitmaakte; waar op luther had

THER. aangemerkt, dat er onder de leerartikelen van joan

Hus en de Bohemers zekerlijk zeer vele Christelijke

en Euangelifche waren , welke de algemeene Kerk

niet kon veroordeelen. De Bohemers hier van en in

het gemeen van luthers onderneming tegen de

Aflaten berigt zijnde, door eenigen hunner, die bij

het raondgelprek waren tegenwoordig geweest

,

fchreven op den i6 of I7den Julij uit Praag eenen

Brief aan luther , hem daar bij vermanende tot

ftandvastigbeid en lijdzaamheid, maar ook om zijn

werk met omzigtigheid te volrooijen, tevens te ken-

nen gevende, dat zij zijne leere voor eene zuivere

leere hielden, ,, \\\ Bohemen ^'' fchreven zij, „zijn

„ zeer vele Geloovigen en Godegeliefden , die u

„ nacht en dag met hunne gebeden bjjflaan. Ver-

„ laat flechrs u zelven niet. ... De Antichrist

„ heeft duizende wijzen om te befchadigen , en legt

„ lagen , om in het duider zijne pijlen te fcbieten

„ tegen de opregten van harte." Verders : „ Het

„ geen joANNES HUS voor dezen in Bohemen was,

„ zijt gij MARTEN thans in Sakfen, Wat is u dus

„ noo-
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„ noodig? Waak en zijt fterk in den Heere , en na C. G,

wees op uwe hoede voor de menfchen. " lu- J^^'^^Si?»

r , ... ,, , ,
tot I5flit

THER gaf ook nog in het jaar 1519 eene Kerkrede _____
door hem gehouden, over het Avondmaal, uit, in

welke hij zeide , dat het hem aangenaam zou zijn

,

en dat hij wenschte, dat de Kerk door eene aJge-

meene Kerkvergadering niogt vastftellen, dat het Sa-

crament des Avondmaals onder de beide gedaanten

van brood en wijn aan het volk zoo wel als aan de

Priesters werd uitgedeeld , over welke Kerkreden

hem nieuwe moeite van velen aangedaan en hij be-

fchuldigd werd, het met de Behemers eens te we-

zen. Hij fchreef nog in dat jaar zijne verklaring

van de Plalmen en zijne uitlegging van paulus Brief

aan de Galaten.

Op den GBflen Junij 1519 was, in plaats van den luther.

overledenen Keizer maximiliaan I, tot Keizer van ^ "i-5' aan Kei-

het Dultfche Rijk verkozen deszelfs Kleinzoon ka- zerKAREL

REL , onder de Keizers de vijfde van dien naam ,
^'

met eenparige Hemmen; de Koning van Frankryk^

FRANCOis I, had insgelijks naar de Keizerlijke waar-

digheid gedongen , maar vergeefs , niettegenftaande hij

den Paus leoX tot zijnen begunfliger en voorfpraak

had. Als nu eck, na het mondgefprek te Leipzjg,

woedende van fpijt, omdat hij de kracht der rede-

nen van CARELSTAD CU LUTHER niet had kunnen

wederdiaan, zich naar Rome had begeven, om daar,

gelijk hij openlijk dreigde, den val van luther te

bewerken , vond deze laatstgemelde geraden , ten

einde de gevolgen hier van, daar hij des Pausfen

ban te gemoet zag , voor te komen , eenen Brief aan

F 4 den



S8 KERKELIJKE
na C. G. den nieuwen Keizer te fchrijven , en deszelfs be-

J^^'''5i7. fcherming te verzoeken, opdat hij niet onverhoord
tot 1552,

J r J

o, „ zou veroordeeld worden. Dezen Brief, vol vrijmoe-

digheid en vertrouwen op zijne goede zaak, fchreef

LUTHER den i5den Januarij 1520 (*). In dezen

Brief fchrijft luther, „ dat hij eenige Boekjes

gefchreven hebbende, in welke hij de waarheid van

het Euangelie heeft trachten bekend te maken, en

bijgeloovige meeningen der menfchelijke overlevering

te keer te gaan, deswegens nu al bijna drie jaren

haat en vervolging heeft moeten dulden, niettegen-

ftaande hij van zijne zijde ftilzwijgen en bilUjke voor-

waarden van vrede aangeboden en begeerd had, dat

men hem beter zou onderwijzen, maar dat men een

hoofddoel had, hem te gelijk met het geheele Euan-

gelie uit te roeijen."

„ Na alles vruchteloos beproefd te hebben," ver-

volgt LUTHER , in dezen Brief, „ heb ik eindelijk

gedacht, naar het voorbeeld van den Heiligen atha-

NASius , tot Uwe Keizerlijke Majefleit de toevlugt te

nemen, of het den Meere behaagde, door haar zij-

ne zaak nabij te zijn. Weshalve ik , Uwe Door-

luchtige Majerteit, ó karel , Overde van de Ko-

ningen der aarde, ootmoedig te voet valle en fmee-

ke.' dat zij gelieve, niet mij, maar de zaak der

waarheid zelve , om welke het U gegeven is , het

zwaard te dragen , tot ftrafFe der boozen en lof der

goe-

(*) Deze Brief is uitgegeven in liet Latijn door j,

BRANDT zooa van g';iiard; en elders, ook in gerdes

Hifi. Ev. Renov. T. II. Momim. p. 3.
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goeden , onder de fchaduvve uwer vleugelen te ne- na C G«

men, en mij daar niet langer noch meer te befchcr- I^-iriSir*

men, tot dat ik rekenfchap gegeven en overwonnen ___1*
heb of overwonnen zal zijn. Ik wil niet verdedigd

worden , indien ik bevonden worde goddeloos of

een ketter te zijn. Een ding verzoek ik, dat, het

zij de waarheid, het zij de onwaarheid, niet onver-

hoord of onverwezen veroordeeld worde enz."

LUTHER fchreef ook aan andere Vorsten en Sra-

ten van het Duitfche Rijk; en meermalen aan geor-

Gius SPALATINUS, Hofprediker en Geheimfchrijver

van den Keurvorst frederik , die zijne zaak in het

geheim maar naderhand openlijk begunftigde, en de

lecre der Hervorming heeft aangenomen.

LUTHER fchreef in dit jaar zijne verhandeling : luther

over de Christel'nke Vriïheid ^ in welk werk hij de ''^"'"'J/^
J J ^ -^ ann den

regtvaardigmaking alleen door het geloof bewijst , Paus.

waar uit van zelve alle goede werken voortvloeijen

,

en waar door dus alle Christenen Priesters en Pau-

fen zijn , nogtans zonder benadeeling der Kerkelijke

orde en magt, aan welke en aan de In (tellingen een

Christen zich door het geloof vrijwillig onderwerpt,

maar niet om daar door de zaligheid te verkrijgen.

Op het einde van het Boek leert hij , dat wanneer

men van het geloof zwijgt , en alleen de inzeuingen

der menfchen predikt, men door de verderfelijke,

goddelooze, zieldoodende overleveringen der Paufen

en meeningen der Godgeleerden , den Antichrist kan

kennen. Dit Boek zond luther, met eenen bijge-

voegden Brief, aan den Paus, in welicen hij zijn

pntwerp en bedoeling duidelijk ontvouwt , zijnen

F 5 fcher-
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ca C. G fcherpen flijl verfchoont, en aan eck en den Knr-

Jaansiz- dinaal CAjETANüs de fchuld geeft, dat deze twis-

,^

' ten zoo hoog geloopen zijn ; hij beklaagt den Paus

,

die te Rome als een lam onder de wolven verkeerde

,

welk Rome onwaardig was, om van hem of goede

mannen zijns gelijken befiuurd te worden. Hij ver-

zocht hem, dat hij zijne tegenftrevers betoome, dat

zij niet geweldig tegen hem te werk gaan ; dat hij

(LUTHER)niet moge gedwongen worden zijne fchriften

te herroepen , en belet , om de fchrift naar zijne over-

tuiging uit te leggen; dat hij op deze voorwaarde

alles doen wilde, om alle twisten te mijden, maar

zoo men voortging met fchelden en tieren, dat bij

zijne zaak niet zou verlaten. Nu fcond het in de

magt van den Paus, indien hij de beide partijen het

ftilzwijgen wilde opleggen; hy vermaande den Paus,

zich voor vleijers te wachten , en zijn fchrijven gun-

ftig op te nemen, daar hij hem ais een waar vriend

vrijmoedig de waarheid gefchreven had enz.

Keizer karel beantwoordde den Brief van lu-

THER niet, en de Paus, gelijk wij zoo zien zullen,

beantwoordde ze met eene veroordeelende Bulie,

De Godgeleerden van Leuven en Keulen veroordeel-

den ten dezen tijde ook eenige werken van l ut her.

als kettersch, en waardig, om verbrand te voorden,

waar tegen hij zich mannelijk verdedigde ; zekere

THOMAS RHADIN , uit de Orde der Predikheeren

,

^af eene Redevoering uit aan de Vorsten en Volken

van Diiitsclüand , tegen luther , op welke ime-

LANCHTHON met Waardigheid antwoordde in eene

dergelijke Redevoerbg, voor luther.

V/an-
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Wanneer het gerucht , dat men eerlang cene ver- na C. G.

oordeelende Bulle van den Paus te wachten had, I^^risi?,

in Duiuchland vernomen werd, en dat luther 2.

bedacht was om de wijk naar Bohemen te nemen , Bulle van

boden verfcheidene Duitfche Ridders, als sylves- '^^^ ^^"^
' tegen lv-

TER VAN SCHAUENBURG, ULRICH VAN HUTTEN, thER.

en de beroemde frans van sikkingen, hem hun-

ne befcherraing en een veilig verblijf op hunne Slo-

ten of Kastelen aan ; en nu verfcheen deze Bulle den

I5den Junlj 1520, in welke de Paus luther en

zijns gelijken veroordeelt en vervloekt, en zijne leer,

welke de Paus in 41 ftellingen bevatte, die uit lu-

ther's fchriften getrokken waren , veroordeelt

,

voorts alie deszelfs fchriften ten vure verwijzende,

en hem zelven indagende, om binnen 60 dagen te

herroepen, onder ftraffe van den ban (*).

Elk verwonderde zich over dezen fiap van den

Paus, daar toch de onderhandelingen van miltitz

met LUTHER nog niet waren afgeloopen , en men

van hem zelven dacht, dat hij luther niet geheel

ongenegen was. Men kon dus niet anders denken,

of ECK en anderen hadden den Paus door hun aan-

houden daar toe overgehaald , te meer , daar niet

alleen buitenlandfche Prelaten en Hooge Scholen

,

maar voornamelijk de Monniken te Rome hem on-

ophoudelijk lastig vielen en daar door zijne verma-

ken te zeer ftoorden. Verflandige Roomschgezin-

den erkennen ook , dat de Paus in dezen zeer on-

voor-

(*) Men vindt deze Bulle in het werk van cerdes

T. I. Monum. p^g. 1 29.
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ca C. G. voorzigtig te werk gegaan , en gelijk men zegt ,

Jaari5i7.
Qjjg ^^ j^g^ ^^^^ geftort hebbe. erasmus fchreef

cot is;52

.. in eenen Brief aan peutinger: „ dat men in

„ deze Bulle die zachtzinnigheid miste , waardig

„ den genen, die de plaats van den zachtmoedigen

„ CHRISTUS op aarde vervong, waardig den vreed-

„ zamen iraborst van leo, waarom men ze niet

„ aan hem , maar aan vleijers en opdookers toe-

„ fchreef."

Zoodra de Bulle in DuhschJand werd overge-

bragt, werden de fchriften van luther te Leuven,

Luik en Keulen openlijk verbrand, maar te Leipzig

werd ECK , die de Bulle zelve overbragt , met

de Bulle uitgelagchtMi ; ook werd ze te Bamberg

niet toegelaten , en te Erfurt werd het aanplakken

der BuUe verboden door den Rector der Akademie

,

met last, dat men dezelve, zoo men ze aangeplakt

zag, affcheuren en zich tegen de vijanden van lu-

ther op allerlei wijze verzetten zou. Te Mentz

werd zij door ulrich van hutten niet zonder

groote fchande van den Paus wederlegd. Zelfs te

Weenen werd de uitvoering der Bulle gefchorst ,

tot dat Keizer karel V eerst in het jaar 1521

aan de Hooge School aldaar uitdrukkelijk gebood

,

de Bulle te gehoorzamen en de fchriften van lu-

ther te doen verbranden.

LUTHER Zoo ras de Pausfelijke Bul tot luther's kennis

verbrande nrekomen was , oordeelde hij het hoog tijd , om zich
de Paufe-

o
j '

lijkeBuUe van de Roomfche Kerk openlijk en plegtig af te

enfcheidi: icheiden , ten einde eenen dadelijken ban bij eene

^"^yg^^"^" Bulle, die men op deze eerfte verwachten moest,

vruch-
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vruchteloos te maken , en eer hij door geweld uit na C. G,

de gemeenlchap dezer Kerk werd uitgedreven; hij I3arisi7,

fchreef aan spalatinus den isden October, dat
"^

,

*

hij zich nu geheel vrij en van alle betrekking tot de deRoom-

Roomfche Iverk ontnagen rekende, als zijnde thans
""""^ ^^^"^^

volkomen zeker, dat de Paus de Antichrist en de

Stoel des Satans openbaar was geworden; openlijk

beriep hij zich op eene vrije algemeene Kerkvergade-

ring, en vermaande den Keizer en de Rijksvorsten,

om de dwingelandij tegen ie ftaan en de Bulle niet

te laten afkondigen , tot dat hij wettig verhoord

en geoordeeld ware. Tevens befloot hij, aan zijne

fcheiding van de Roomfche Kerk openlijk en flatelijk

gezag bij te zetten , ten dien einde liet hij den loden

December 1520 buiten de poort itWittemberg eenen

houtftapel oprigten, en daar wierp hij, in tegen-

woordigheid der Ituderende jeugd en van eene groo-

te menigte volks van allerlei ftaat en rang, de Bulle

tegen hem uitgegeven, als mede de Befluiten, (Z)tf-
~~"

cretalen^') en Regels tot 'sPaufen oppermagt be-

trekkelijk , in het vuur. Door dit bedrijf verklaarde

hij voor al de wereld, dat hij niet langer een onder-

daan was van den Roomfchen Paus, en dat, inge-

volge hier van , het banvonnis , hetwelk hij dage-

lijks uit Rome verwachtte, geheel overtollig en van

geene beteekenis was (*). — Echter fcheidde zich

LUTHER. hier mede niet van de Kerk, maar alleen

van de Roomfche Kerk , voor zoo ver hij dezelve

als

(*) Deze is eene aanmerking van mosh. Kerk. Gefch,

VI Deel, Bladz. 80.
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aa C. G, als afvallig van het geloof aanmerkte; gelijk hij zich

Jaarisi;. ^-^-i ook aan het oordeel der algemeene Kerk onder-

^
' wierp , indien hetzelve door eene vrije wettige Kerk-

vergadering werd uitgebragt.

luther's luther werd door de behandeling , welke men
beeldte- ^^^ aandeed, (leeds meer en meer van de Room-
nis ver-

brand, fche Kerk en van den Paus vervreemd. Niet alleen

verbrandde men , gelijk gezegd is , zijne Boeken

,

maar ook zyne Beeldtenis van papier, te Rome,

Leuven
.f
Keulen en Mentz. „ Mijne beeldtenis,"

fchiijfc i.uTiiER zelve in eenen Brief van den i4den

Januarij 1511 aan spalatinus , „ is driemaal ver-

brand , te Leuvi^n , Keulen en Mentz , met groote

verachting , maar ook met gevaar der genen , die ze

verbrandde.)." Van het gebeurde te Rome moet bij

toen nog niet geweten hebben. Te Leuven wss

een verbazende toeloop , om Boeken tot den brand-

ftapel aan te brengen, van Studenten en anderen,

doch zij bragten geene Boeken van luther, maar

boekjes, die bij de Monniken gebruikt werden, van

Vi^elken een grooter getal verbrandden , dan van wer-

ken van LUTHER.

Deze zat ondertusfchen niet ftil, maar fchreef zijn

^, bekend werk over de Babijlonifche Ballingfchap , in

hetwelk hij , als 't ware , aan de Roomfche Kerk

LUTHER
fchrijft

zij tl werk
over de

Babijlon. openbaarlijk den oorlog aankondigt ; hij wenschte ,

zegt hij in hetzelve , dat alle zijne voorgaande fchrif-

ten over de Aflaten verbrand waren, en in derzel-

ver plaats enkel deze flelling aangenomen werd : De

Aflaten zijn booze flukken der vleijers van Rome;

ook dat die fchriften verbrand waren, in welke hij

Balling-

fchap.
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beweerd had , dat het Pausdom niet op Goddelijk „a c. G,
regt fteunde, maar echter nog toegegeven, dat het I^^risiy,

een menfcheUjk regt had ; nu wilde hij in de plaats
"^ '^^

gclteld hebben : Het Pausdom is hei fierk jagen

van den Roomfchen nimrod. Voorts teekent hij

in dit werk de voornaamfte dwalingen der Roomfche

Kerk met levendige kleuren. Hij verwerpt de zeven

Sacramenten, en ftelt er flechts drie. Avondmaal,

Boete en Doop. Hij beklaagt zich, dat in het

Avondmaal de Beker aan de Leekcn ontnomen is;

dat men de Tramfuhjlantiatie had ingevoerd, en

de Mis vierde als eene heiligende offerande enz.

LUTHER fchreef dit werk in eenen fcherpen en he-

vigen flijl, zijne drift was in hetzelve zoo groot,

dat hij zich daar door zelfs liet vervoeren, om de

goddelijkheid en het gezag van den Brief van den

Apostel JACOBUS te verwerpen , en dien Brief eer^

Brief van ftroo te noemen , omdat hij namelijk min-

der fcheen te ftrooken met de leer van de Regtvaar-

digmaking alleen door het geloof. Ook klaagden

reeds toen over luther's bitterheid in het Xchrijven

meer lieden, die anders zijne zaak niet ongenegen

waren, erasmus zeide tegen den Keurvorst fre-

derik: dat luther's leere waar was , maar dat hij

in hem een weinig meer gematigdheids wenschte.

Merkwaardig is ook het gezegde van dien zelfden

erasmus te dier gelegenheid: „ Dat luther twee

groote misdaden had begaan, dat hij de kroon van

den Paus en de buiken der Monniken had aange-

tast, waarom het geen wonder was, dat het geheele

Pausfelijke Rijk tegen hem opkwam." Wat voorts

LU-
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na C. G. luther's hevigheid betreft , daaromtrent zullen wij

Jaari5i7. hier flechts nog aanmerken, dat luther zelve be-

^
* leed , dat hij heviger was , dan wel behoorde , maar

dat hij te doen had met lasteraars tegen de Euan-

gelie- waarheid, met wolven, met lieden, die hem

onverhoord veroordeeld hadden , die met de vuilfte

fcheld- en fmaadredenen tegen hem en tegen Gods

woord uitvoeren. Ook fchreef hij aan wolfgang

CAPiTO , Hofprediker van den Aartsbisfchop van

Mentz^ die hem verzocht, dat hij zich wat mati-

gen zou, „dat het Euangelie niet bevorderd werd,

wanneer men de Grooten verfchoont en hunne ge-

breken bedekt. Zulks is vleijerij en menfchenvrees

,

ja verloochening der Christelijke waarheid. De geest

van het Christendom handelt openhartig, regt voor

de vuist , ziet de zaken , zoo als zij zijn , en legt

dezelve in hare gedaante vrijmoedig aan den dag.

Zelfs Heidenen berispen de genen , die de gebreken

van hunne vrienden verheelen. De geest der waar-

heid beftraft en vleit niet, waar voor wij het voor-

beeld van CHRISTUS hebben. Alles moet ontdekt

en omvergeworpen worden , wat de waarheid be-

dekt, opdat zij vrij, openlijk en zuiver, aan allen

zich vertoonen kunne. Met de ernflige berisping

van het kwaad kan de liefde toch beftaan. Hoe

fcherp beftrafte christus zijn volk , en echter

wenschte hij het, gelijk eene hen hare kiekens, on-

der de vleugelen zijner liefde te verzamelen enz." (*)

De Paus Daar luther dus ver af was, om, in gehoor-

zaam-

(*) scHur.TET. Aimal. ad a. 1521 , 1522.
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zaamlieid aan de eerfie Bulle van den Paus, zich naar ,ia C G»

Roms te begeven, en daar, het geen hij geleerd en l^^'^^S^'l*

':ot 1553.
gefchieven had , te herroepen , volgde ehidelijk op

.

den 4den Januari) 1521 de tweede Bulle van den doet ui-

Pjus,met welke deze luther met zijne aanhangers
^^^'j^ g^j,

in den ban deed , hen vervloekende en allen , die hen

zouden begunfliigen en befchermen , ook alle plaat-

fen , in welke ketterij ontdekt mogt worden, onder

verbod van Godsdienstoefening brengende. Weinig

echter werkte deze Bulle uit, zij werd in Sakfen

,

zoo veel men weet, nergens afgekondigd.

Van nu af aan was de fcheuring openlijk en on. Uitbrei-

herftelbaar gevestigd: de leere, welke luther met ,
"S ^^'

° ° ' '
leere van

mond en pen voorftond , vond in en buiten Dtiitsch^ luther,

land bij velen ingang. Geleerde en godvruchtige

heden erkenden derzelver waarheid , en het volk ovet

het algemeen juichte met blijdfchap het verbreken

van het ondragelijk geworden juk der Geestelijkheid

toe; een groot getal van de mindere Gee?te]ijkheid

verheugde zich insgelijks over het opgaande licht;

alleen niemand van de hoogere Geestellikheid had

tot hier toe moeds genoeg, om zich openli;k ten

voordeele der Hervorming te verklaren , uitgezon-

derd, zoo veel men weet, joannes thurzo, Bis-

fchop van Breslau in Silezië , gelijk büjkt uit de

Brieven, door luther en melanchthon aan hem

gefchreven (*), welke deze Bisfchnp echter niet

ontvangen zal hebben , zijnde hij reeds in dit zelfde

jaar

C*) Zij flaan ook in cerdes Hijl. Eraiig. Remv, T,

II. pag. 6-8.

Herv. T. G
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na C. G. Jaar in de maand Augustus overleden. Tot hier toe

Jaari5i7 j^^^ qqJj j,Qg „^^^ Vorst of Prins zich voor lu-
tot 1552.
, THER verklaard, zelfs frrderik de PVijze^ Keur-

vorst van Sakfen^ niet openlijk, hoewel luther

door hem in alle opzigten befchermd werd.

tuTHER LUTHER echtcr , ondeifteund door zijnen moed
verfchijnt

gjj vertrouwen op God , bleef in zijnen ijver voor

Rijksdag ^^ waarheid volharden, gelijk hij ook eerlang gele-

teWorms. genheid had, om dezelve openlijk voor den Keizer

en de Vorsten van Duitschland te verdedigen , op

de Rijksvergadering , welke Keizer karel V. te

Worms in het jaar 15-21 bijeen had doen komen.

De Keurvorst van Sakfen ^ van des Keizers voorne-

men verwittigd, om luther voor deze vergadering

te ontbieden , liet aan luther door spalatinus

afvragen : wat hij doen zou , indien hij voor de

Rijksvergadering ontboden werd? waar op luther.

aan spalatinus fchreef: dat hij komen, en dat

hij des Keizers opontbod, als eene Goddelijke roe-

ping , zou aanmerken , doch indien hem geweld

werd aangedaan, zou hij zi-jne zaak Gode aanbeve-

len, die de drie jongelingen in den vuuroven be-

waard heeft; en indien God hem niet geliefde te

bewaren, zijn leven was eene kleinigheid, vergeleken

met hetgeen chrïstus geleden heeft.

De Paus zocht wel, op alle mogelijke wijze, te

verhinderen, dat luther op den Rijksdag niet ver-

hoord mogt worden , dewijl hij denzelven reeds ver-

oordeeld had , en er dus zijne eer en gezag aan

fcheen gelegen te zijn , dat hij geen nieuw nnder-

zoek voor eene vergadering van Leeken duidde. Hij

had
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had twee Kardinalen afgevaardigd , om in zijn* naam na C. O»

op den Rijksdag tegenwoordig te zijn, marinus la^fiSiy»

CARACCioLus een Napohtaan, en hieronymus „,«._^

ALEANDER, die voorlieen Geiieimfchrijver geweest

was van cesar boroia , een' man, volgens lu-

THER , van een' flechten imborst en leven* Deze

laatfte, vergeefs gepoogd hebbende, den Keurvorst

frederik tegen luther op te hitfen, hield in de

Rijksvergadering zelve eene redevoering, in welke

hij aan lutiier zoo vele en zoo groote dwalingen

te last leide , dat zij met den dood van honderd-

duizend Ketters verdienden geflraft te worden; hij

drong aan , dat men luther , als een' door den

Paus veroordeelden Ketter, moest behandelen, en

hem niet voor de vergadering toelaten, vooral niet

met een vrijgeleide.

Deze tegenkanting van den ïvardinaal aleander

was evenwel te vergeefs, alzoo de Keurvorst van

Sakfen , aan wien Keizer karel zijne verkiezing

tot het Keizerrijk voornamelijk te danken had, aan-

drong , dat men , volgens de Duitfche regten en ge-

woonten , niemand onverhoord kon veroordeelen , of

eenig vonnis tegen hem voltrekken , zonder hem ge-»

hoord te hebben, luther werd dan gedagvaard

door eenen Brief van den Keizer, van den 6den

Maart, om binnen XXI dagen zich voor de Rijks-

vergadering te flellen, en hem tevens een Brief van

vrijgeleide toegezonden, om veilig te mogen komen

en gaan (*). lü*

(*) GERDES Hift. Euang. Renov. T. I f. Monum, pag.

32, 33-

G a
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Ha C. G. LUTHER begaf zich , zonder vertoeven , op reis

t^l^lV.Ï.'
^^^^^ fVorms , zijnde verzeld van twee zijner vrien-

den JODOCUS of JUSTUS JONAS en NICOLAUS AMS-

DORF , belialve dtw Regtsgeleerden hieronymus

SCHURF, dien iiij als zijnen Advokaat wilde gebrui-

ken; een Rijksbede sturm geleidde hem, in naam

des Keizers , tot zijne veiligheid. De vrienden van

LUTHER waren niet zonder bekommering voor hem,

en wendden alle moeite aan , om hem van deze rei-

ze af te manen. Men zeide hem , dat hij reeds

door den Keizer veroordeeld was ; onderweg ont-

ving hij nog vele Brieven , met waarfchuwingen

,

dat men hem, als een' Ketter, geen woord houden

en het vrijgeleide hem niet baten zoude, men her-

innerde hem het voorbeeld van joannes hüs, en

SAVANAROLA ; FRANS VAN SIKKINGEN Het hem doOt

MARTiNus BUCERUS ziju Slot Ehemhurg aanbie-

den , alwaar hij veiliger zou zijn , om zijne zaak te

verdedigen, dan in het gewoel der Rijksvergadering.

Maar luther bleef onbezweken en onbevreesd bij

zijn voornemen, te kennen gevende: „ dat hij naar

Worms zou gaan, al waren daar zoo vele duivels,

als pannen op de daken der huizen." Dus kwam
hij den i6den April te IVonm aan.

Reeds den volgenden dag, den i7den April 1521,

werd hij door den Rijksmaarfchalk pappeniieim,

voorgegaan door den Rijksbode sturm, in de ver-

gadering ingeleid; alwaar hem joan eck, Officiaal

van Trier
, ( te onderfcheicen van den beruchten

ECK, zijnen vijand,) op last van den Keizer twee

vragen voorllelde. Voor eerst: of hij die Boeken

voor
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voor de zijne erkende, welke onder zijnen naam wa. na C. G.

ren uitgegeven? Ten tweede: of iiij, hetgeen in P^'^^5^7'

dezelve als dwaling veroordeeld was, wilde herroe-

pen? dan of hij alles op zich nam te verdedigen?

luther's Advocaat verzocht daar op, dat men

vooraf 'de titels der Boeken zou oplezen, welke men

bedoelde. Dit gefchied zijnde, zeide luther, dat

hij deze fchrifcen voor de zyne erkende , ten ware

er door iemand iets mogt bijgevoegd of in veranderd

zijn, hetwelk hij niet voor het zijne zou kunnen

overnemen ; maar met betrekking tot de tweede

vraag , verzocht hij , wegens het gewigt der zake

,

en om niet overijld te handelen, tijd van beraad.

Na eenige bedenking werd hem een dag uitftel ge-

geven , en hem gelast , om den volgenden dag zich

niet in gefchrift, maar mondeling, te verklaren.

Des anderen daags op het gefielde uur verfchenen

zijnde , werd hem de vraag herhaald : of hij , het

geen hij gefchreven had, verdedigen of herroepen

wilde? Nu fprak luther vrijmoedig en zedig,

twee uren lang: hij maakte onderfcheid tusfchen zij-

ne fchriften; fommige behelsden alleen leeringen van

het geloof en godzaligheid , aan welke zijne vij-

anden zelve een goed getuigenis gaven , deze be-

hoefde hij zeker niet te herroepen ; andere waren

door hem gefchreven tegen het Pausfchap en de lee-

re van Rome^ deze mogt en kon hij niet herroe-

pen , dewijl hij daardoor de Geestelijke Tijrannij

zou bevestigen ; eindelijk had hij eenige fchriften

tegen bijzondere lieden gefchreven , in welke hij be-

kende, dat hij fomtijds eene te fcherpe pen gevoerd

G 3 hadj
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na C. G. had ; doch ook in deze fchriften kon hij niets her-

Jaari5i7. roepen, wat de zaak zelve betrof. Evenwel wilde

,
hij hier mede niet te kennen geven, dat hij zich

zelven voor onfeilbaar hield; zijne meening was,

dat hij niets kon herroepen, ten zij men hem uit

de Heilige Schrift ef met krachtige redenen over-

tuigde, dat hij in het een of ander gedwaald had.

Na nog eenige over en wederfpraak, fcheidde de

vergadering.

Vervolgens had de Bisfchop van Trier met lu-

THER afzonderlijk eenige onderhandehngen , doch

zonder andere vrucht , dan dat luther vast bij

zijne zaak volhardde, en even gelijk vele Vorsten

door LUTHERS moed en ftandvasiigheid getroffen

waren , zoo was de Keurvorst van Trier zoo ver

door hem gebragt , dat deze ten laatfte in een af-

zonderlijk gefprek aan luther vraagde: óp welke

wijze men dezen moeijelijken twist zou kunnen ten

einde brengen? Waar op luther hem den raad

van GAMALiEL, (^Hand. V.) herinnerde, en ver«

maande, om zich niet regen God te verzetten. De

Bisfchop gaf hem toen vriendelijk zijn affcheid , met

verzekering, dat hij zorg zcu dragen , dat bij vol-

gens zijn vrijgeleide veilig naar huis zou kuimen

keeren.

Op deze wij.'.e vertrok luther den aéften April

van ïVorms , verzeld van denzelfden Keizerlijken

RijksboJe , die hem herwaards geleid had. Bij zijn

vertrek zeide hem filips. Landgraaf van Hesfen :

indien gij gelijk lieht , helpe u God I De Ridder

georg frondsberg zeide hem bij zijn vertrek vaar-

wel.
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wel , hem op den fchouder kloppende en zeggende : na C. G,

Munchlein^ Munchkin^ du gehest jetzt eitien gang ^
T^arisi/,

dergle'tchen ich und mancher obrister , auch in un-
'

fter alierernfieten fiachtordnung nicht gethan haben,

Bistu anfrechter meinung^ und deiner Sachen ge-

•wifs , fo fdhre in Goites namen fort , und feij nur

getrost y Gott wird dich nich verJasfen (*).

Inderdaad, men moet zich verwonderen, dat de

Keizer en de Rijksdag zoo veel gedaan hebben, dat

zij eenen bijzonderen man , die reeds door den Paus

in den ban gedaan was , en niemand onder de Vor*

ften had, die openlijk voor zijne leere en zaak uit-

kwam , voor deze aanzienlijke vergadering toegela-

ten , en hem met zoo veel befcheidenheid behandeld

en gehoord hebben: verders, dat, niettegenflaande er

leden der vergadering waren , die beweerden , dat

men het vrijgeleide behoorde iii te trekken, en den

Ketter geen woord behoefde te houden, evenwel de

meerderheid te v/ege bragt, dat zijn vrijgeleide ge-

handhaafd, en LUTHER. dus, geleid van den Rijks-

herout sturm, veilig vertrekken kon; maar voor

alles is het gedrag van luther bij deze gelegenheid

te verwonderen. Hij , zoo driftig en hevig van

geest, bezat zich zelven, bij deze gelegenheid, zoo

volkomen, dat hij met betamelijkheid en deftigheid

de bijgeloovige leerftellingen en gebruiken der Room'

fche Kerk, zonder eenigzins te veinzen, ontvouw-

de; hij erkende de fchriften, uit welke men de be-

fchuldigingen tegen hem ontleende, onbefchroomd

,

en

(*} SECKENDORF Hift. Luther. fol. 15Ö.
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na G. G en bood tevens, met alle gematigdheid en nederig-

Jaari5i7. held, aan, om derzelver inhoud te verdedigen: ook
tot 155"
„

verklaarde bij , met alle openhartigheid , bereid te

zijn, om te herroepen, indien men hem van dwa-

lingen kon overtuigen, luther zelve was echter

over zich zelven niet volkomen voldaan, hij beklaag-

de zich naderhand, dat hij te veel toegegeven had

aan den raad zijner vrienden, en zich niet genoeg

gedragen had, als eenen elias tegen de Afgoden,

„ Zij zouden ," fchreef hij den pden September aan

sPALATiNus , „ wat anders hooren, indien ik an-

„ dermaal voor hen gefteld werd."

Hoe dit zij , op zijne terugreize fchreef hij aan

den Keizer en aan de Rijksvorsten , zijn verzoek

herhalende, dat zijne zaak onderzocht en naar de

Heilige Schrift beoordeeld mogt worden , als welke

niet zijne zaak bijzonder was, maar bij welke de

geheele wereld en voornamelijk Duitschland belang

had; er bijvoegende, dat hij, te allen tijde, bereid

was , op openbaar vrijgeleide , te verfchijnen , waar

en waiHicer het de Keizer en de Vorsten zouden

goedviijoen , ten eiride zijne zaak voor billijke en on-

:?ijdige iligcers te verdedigen.

LUTHER Ondertusfchen had, op denzelfden avond van lu-
worclcop

.jy^i^'s vertrek, de Keurvorst frederik een ont-
hetSiot '

Warthuig werp gevormd, om luther in veiligheid te (lellen,

in veilig- hetwelk, met toefteraming van luther, hoewel
heid «e- . .. i, . i , ..

brao-c. "'^^'^ ™^^ ^y"^ goedkeuring, omdat hij er voor was,

cm opLTllk te werk te gaan, volbragt werd. Dien-

volgens werd LUTHER niet ver van Eifenach door

drie of vier vermomde perfonen overvallen j uit zijn

rij-
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rijtuig geligt , en in het geheim vervoerd naar het nn C. G.

Slot of Kasteel Pl^artburg of PVartenhurg , de oude J'''"''^5i7«

verblijfplaats der Landgiaven van Thuringen^ alwaar
*

hij tien maanden verborgen gebleven is, onder den

naam van 'Jonker george of jürrien. Hij fleet op

dit Slot, hetwelk hij federt gewoon was, 7X)\\Pathmos

te noemen , den tijd m^t het opdellen van menigvul-

dige fchriften, gefchikt, om het werk der Hervor-

ming voort te zetten , maar bijzonder met het over-

zetten van den Bijbel in het Hoogduitsch, waar van

wij zoo aanflonds nog iets zeggen zullen. Doch

tevens klaagt hij zelve (*), dat hij in deze zijne

afzondering zeer geplaagd is geweest met zielskvvel-

lingen en benaauwdheden , en bloorgefteld voor ver-

zoekingen van den Satan. Onder anderen was hij

bijna tot wanhoop gebragt, door het voordel, dat

hij XV jaren lang de Mis had bediend , welke ver- ^

zoeking hij alleen overwon door het geloof in je-

zus , wiens gemde tot alles genoeg is. De Roomsch-

gezinden namen hier uit aanleiding, om te verfprei-

den, dat hij van den Satan geleerd had, dat de

Mis geene offerande zl]; alhoewel luther reeds te

voren de offerande der 3Iis in zijne fchriften weder-

legd had. Met dit al werd hij hier met alle goed-

willigheid behandeld en genoot meermalen het ver-

maak der jagt en andere uitfpanningen , in gezel-

fchap van zijne Oppasfers. Daar zijn er, die ver-

moeden, dat de Keizer zelve mede in het geheim

was

(*) In eenen Brief aan spalatinus bij schultet. pag,

54? 55'
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tsa C. G. was van luthers verblijf ; de Keizer had nu de handen

Jaari5i7. j-uJiYj^ om den Paus te behagen, door luther open-

iijk in den Rijksban te doen, terwijl liij, indien de

Paus hem tegenviel, luther bij de hand had, ora

van denzelven tegen den Paus gebruik te maken.

Hoe het zij, het onverwachts verdwijnen van lu-

ther gaf aanleiding tot velerhande geruchten. Ve-

len verbeeldden zich, dat luther door zijne vijan-

den in de gevangenis geworpen, of wel door Zen-

delingen van Rome van het leven beroofd was, welk

gerucht te Worms bijna een oproer veroorzaakt en

den Kardinaal aleander , die zeer in den haat was

,

in levensgevaar gebragt had.

LüTHER Vijf dagen nadat luther in ftilte opgeligt en op

^nVii'ks-
^^'- ^^^^^^^^ Wartenburg 'm veiligheid gebragt was

,

ban ge- den aóften Mei , werd een Keizerlijk Edict , als een

daac.
beflüit der Rijksvergadering , tegen luther afgekon-

digd , hetwelk echter de dagteekening had van den

8ften Mei 1521. Te weten, men had dit befluit

genomen, nadat reeds verfcheidene voorname Rijks-

vorsten, onder anderen frederik van Sakfen en

LODEWYK van de Paltz , de vergadering verlaten

hadden , maar de dagteekening was vervroegd , oai

den fchijn te hebben , dat hetzelve met algemeene

toellemming der Vorsten genomen was, waar over

echter de bovengemelde Vorsten en anderen zich

vervolgens openlijk beklaagden. Dit Edict of Pla-

kaat van Wcrms is van eenen allerftrenglten in-

houd (*). Na eene inleiding, „ dat het hem als

Kei-

(*} Men kan het lezen in gerdes /. c. Monum- ^'
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Keizer betanie en toebehoore te helpen dwingen de na C. G.

vijanden van het geloof tot de gehoorzaamheid der JaariS*?-

Goddelijke Majefteit , verhaalt de Keizer , hetgeen hem
*

van LUTHER, deszelfs handel en leere was voor-

gekomen , en hetgeen met hem op den Rijksdag

verhandeld was, waar uit hij befluit, dat alle god-

vruchtige en verftandige lieden luther als eenen

razenden en van den Duivel bezetenen moeten vlie-

den en vervloeken. Vervolgens des Paufen ban te-

gen LUTHER allezins goedkeurende, doet hij hem

in den Rijksban, zoodat een ieder gelast wordt, na

de XXI dagen, welke de Keizer hem, volgens het

vrijgeleide , gegeven had , om t'huiswaards te kee-

ren, den openbaren Ketter te vangen en aan den

Keizer over te leveren , zullende de moeite en kos-

ten daar van behoorlijk vergolden worden, maar in-

tegendeel, die zoo flout zij, om hem te ontvangen,

te befchermen , of te begunfligen met woorden of

daden , wordt even gelijk hij zelve in den ban ge-

daan. Voorts worden alle zijne Boeken ten vure

gedoemd, en verboden, dat niemand zoo ftout of

kloek zij, te koopen, verkoopen, houden, lezen,

fchrijven ,
prenten ( drukken ) of doen fchrijven

,

prenten , of fustineren , of defenderen eenige van de

boe-

II. p. 34. enz. Dewijl het Edict ook in des Keizers

Erflanden v/erd afgekondigd, en het eerfte Plakaac om-
'

irent den Godsdienst hier in de Nederlanden was , heeft

ook BRANDT een zakelijk uittrekfel van hetzelve in zijne

Hijlorie der Reformatie l Deel, Bladz. lég. (in 8vo.}

ingevoegd.
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B» C. G. boeken, gefchriften of opinieii des voorzeiden lu-
jaansi;. thers, zoo wel van de gene, die bij onzen Heili-
tot 1552 & 7 j

"'

gen Vader den Paus zijn gecondemneerd , als alle

andere, airede gemaakt of die naniaals mogten ge-

maakt worden bij denzelven luther. Dit wilde

de Keizer eindelijk aangemerkt hebben als eene eeu-

wige onverbrekelijke wet enz."

Zoo aangenaam, was dit befluit des Keizers aan

den Paus, dat deze, de partij van Frankryk verla-

tende, een verbond met den Keizer floot; inderdaad

de Keizer vertoonde zich in hetzelve, als een ijverig

voorllander van het Pausfelijk gezag; maar daarte-

gen werd het van alle verfl:andige lieden algemeen

afgekeurd, voornamelijk, omdat de Keizer niet be-

voegd was, om een beflisfend vonnis tegen de lecre

van LUïHER uit te fpreken , of de onfeilbaarheid

van den Paus, die nooit door eene algemeene Kerk-

vergadering was vastgefl:eld , als een Geloofsartikel

(taande te houden (*). Ook deed dit Plakaat geene'

uit-

(*) Wnt ERASMUS gevoeld heeft van die bannen door

den Paus en dci Keizer, mrg men opmaken i:ic zijnen

Brief aan GrOROE, Hertog van Sakfen^ den 3 Jen Sep-

tember 1552. „ Ik ben altijd van meening geweest,

df:t dit Treurfpel op geenerlei wijze beter kon beflist

worden, dan door zwijgen. De oprecht, e Mannen on-

der de Kardinalen en Prelaten zijn het met mij eens.

Daar is eene zeer wreede Bulie uitgekomen van den Pau?.

Zij iieet niets anders uitgerigt, dan den brand heviger te

doen ontvl-'m.iien. Daar op is een nog wreeder Plakaat

van den Keizer gevolgd, die zich op deze zaak geheel

toe-
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uitwerking hoegenaamd , te minder , omdat de Kei- na C. GJ

zer om dezen tijd de iianden vol vverks kreeg. Hij P^^^Si/»
•' ° •' tot 1552*

was genoodzaakt , kort na elkander naar Flaanderen ,

en Spanje te reizen, om ontftane muiterijen zijner

onderdanen te beteugelen , en zich ook door bond-

genoodfchappen tegen francois I, Koning van

Frankryk^ te verfterken.

Omtrent dezen tijd veroordeelden ook de Godge- De God-

leerden van Par'^s de werken van luther als Ket- ^^ ^^r^en
•^ van rarys

tersch , bijzonder zijn werk over de Bahijlonifche veroor-

BaUins:fchap ; hetwelk , zeiden zii , wegens de me- 'l^,^',^"
*^*

,j- j 1- i- j j yi,7
fchnften

nigvuldige dwalingen, verdiende met den ^Ikoran yj^xïhv-

gelijk gefteld te worden. Hun befluit is naderhand ther.

wederlegd door melanciithon, en ook door lu-

ther, maar op eenen fpottenden toon.

Terwijl de Paus, de Keizer, en de Godgeleerden henrik

dus tegen luther met Ban , Plakaten en Veroor- .^ ' ning van
deelingen ftreden, vatte henrik VlII, Koning van Engeland

Enpeland, een Vorst, die den naam van ^éry?^»- Schrijft

,. 1. ...,.,... tegen li»:
dig waardig zou geweest zijn, indien hij met eene te ^„2^,

groote zelfsverbeelding van zijn verliand gekoesterd

had, de pen tegen luther op, en fchreef tegen

hem een bijzonder werk ter verdediging der zeven

Sa.

toelegt. Dit heeft de tong en de pennen van fommigen

beieugeld, maar de gezindheden niet veranderd. Men

prijst wel het godvruchiig hart des Keizers, maar men

fchrijft h:t oordeel in deze zaak toe aan die lieden,

van welk-'n de Geleerden niet veel verwachten."
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na C. G. Sacramenten (*), bijzonder gerigt tegen luthers
Jaari5i7, ^^rerk over de BahtUonifche Ballln^fchap, luther
tut 1552. .... J J ar
____ m ziine beantwoording van hetzelve , heeft het in

twijfel getrokken, of de Koning zelve de fchrijver

ware, dan of iemand anders dit werk voor hem
hebbe opgefteld. Hoe het zij, het werk had het

voorkomen van eene verdediging des geloofs te zijn,

doch handelde niet, waar over luther zich ook

beklaagt, over hoofdftukken van de ware Christelij-

ke Jeere, niet over geloof, hoop, liefde. Doop, H.

Avondmaal, noch ook over de wet, de zonde, den

dood, den vrijen wil, de genade; niet over Chris-

tus , over God , het laatfte Oordeel , Hemel , Hel

,

of over de Kerk en dergelijke , welke een Christen

behoort te weten, en welke tot zaligheid noodza-

kelijk zijn ; maar over het Pausdom , de befluiten

der Kerkvergaderingen, de Leeraaren, de Aflaten,

hpt Vagevuur, de Mis, de Akademien , de Mon-

niksgeloften , Fisfchoppen , Overleveringen , dienst

der Heiligen , de nieuwe Sacramenten, welke de

Kerk niet alleen heel heilzaam kan misfen , maar

zelfs niet beftaan kan , indien zij dezelve niet mist

,

of ze naar willekeur gebruikt. Deze waren de artike-

len van dat geloofd hetwelk henrik op zich nam

te verdedigen , en om welker wil zoo vele duizenden

men-

(*) De volle tite! van de oorfpronkelijke uirgave van

dit Koninklijk werk zie men bij gerdes Hifi. Ev. Ren,

T. Lp. 21.
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oienfchen, op aandrang van Rome^ door vuur en na C. G,
(laai zijn omgekomen. Jï'ansi?.

Des Konings gefchrift werd met de grootde toe- _^*

jnichingen en loffpraken door den Paus en deszelfs

aanhang ontvangen, leo X gaf daar over aan hen-

rik, die reeds lang naar eenen onderfclieidenden ti-

tel had verlangd, gelijk de Koningen van Frankryk

den titel van Alkrchr'nteUjkfte ^ die van Spanje van

Katholijke droegen , nu wegens dit werk den titel van

Befchermer des Geloofs ^ welken de Koningen van

Engeland federt gevoerd hebben. Zelfs was de

Paus mild, met het fchenken van Aflaten voor de

genen, die dit Boek zouden lezen, en in een' bij-

zonderen Brief aan den Koning fchreef hij , dat de

Heilige Geest denzelven blijkbaar geleid had» De
volgende Paus hadriaan VI befchonk henrik met

eene gewijde gouden roos, en diens opvolger kle-

MENS VII bevestigde aan henrik op nieuw met

eene BuUe den eertitel : Befchermer des Geloofs y

prijzende deszelfs werk als „ gefchreven door in-

„ geving van den Heiligen Geest, en vol van dat

„ licht van verdand en kennis, dat het ligtelijk

„ blijke, dat eene zeer goede natuur tot alles be-

„ kwaam is, waar zij zich toe wendt, en dat een

„ beste wil door Gods bijftand en gave ook in al-

„ les gelukkig en voorfpoedig is.'*

LUTHER fchreef eene wederlegging van dit werk

des Konings, toen hij naar Wittemberg terug ge-

keerd was. Was de Koninklijke ftijl bitter tegen

LUTHER. geweest, deze gaf hem niets toe, (Itide

de Koninklijke Maj'efteit in dezen ter zijde, en be-

fchouw-
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na C. G, fchouwde henrik Hechts als Schrijver , als een'

Jaansi/. dommen en onkundigen Schrijver, vvien hij, voor-
^

' namelijk met betrekking tot de Mis en Transfub-

(lantiatie met klem van redenen, doch te gelijk met

alle hevigheid, aan zijnen imborst eigen , vvederleide.

LUTHERS Na den dood van tetzel ftelde albert , Aarts-
Bnttwis-

bisfchop v:in Mentz, XtHalle in Sakfen eene nieuwe
felingmct ^ ' •'

^

deiiAnrts- Aflaatskfamerij aan , ook dwong hij eenen Parochie-

bisfchop Priester, die eene vrouw eetrouwd had, op (IrafFe
vanMeiits . , , r u • j

van gevangenis, van dezelve te Icheiden. luther,

wien dit niet te dulden flond, fchreef uit zijne fchuil-

plaats den asflien November 1521 aan den Aartsbis-

fchop hier over eenen fcherpen Brief, met bedrei-

ging, „ dat, indien men niet afliet van dat Af-

„ laatprediken en het vervolgen van getrouwde

,, Pastoors, hij luther, alhoewel hij voor verlo-

,, ren en als dood gehouden werd, den Aartsbis-

„ fchop met zijne fchriften zoo zou aantasten, dat

„ alle fchuld van het bederven van den Godsdienst

,, en van de onkuischte zeden op hem hechten zou."

En dit niet alleen, maar luther beflond van hem

te eifchen, ,, dat hij hem binnen veertien dagen

had te antwoorden , of hij de vorderingen van lu-

ther zou voldoen?" albert liet hem den aiften

December door wolfgang fabricius capito ant-

woorden , in eenen heel flreelenden zin : „ dat hij

„ zijne Brieven gunftig en ten beste had ontvan-

„ gen , dat hij ook hoopte , dat de redenen , om

„ welke LUTHER gefchreven had , reeds waren weg-

„ genomen: hij erkende een zondaar, ja nutteloos

„ en ftinkend drek te zijn , en dat hij hem , lu-

„ THER,
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'„ THER, om CHRISTUS Wil, zecr genegen was." na C. G.

CAPiTO voeside hier eenen eigenen Brief bij aan me- J^^riSi?»

„ ,.. .. tot 155a.
LANCHTHON cn LUTHER , in Welken nij zijnen . .

wensch te kennen gaf, dat men toch den zachten

weg des vredes mogt inflaan ; en het was op dezen

Brief van capito, dat luther het antwoord fchreef

den iSden Januarij 1522, waar van wij boven ()
reeds een uittrekfel gegeven hebben.

Tegen het einde van dit jaar deden de Augtistij- De bij-

nen te Wittemberg eenen grooten flap ter ver- n°i"fgn

andering , door het affchaffen der ftille Misfen , door de

(Miifae SoUtariae ,^ en van den Oorbiecht, lu- ^"^'^^"j'

TiiER prees hunne onderneming, fchoon zonder zijn wittem-

weten ten uitvoer gebragt, en fchreef, ten einde hen berg afge-

te verfterken en te bemoedigen, een werk over het

affchafen der Mis ^ in hetwelk hij ontkent, dat de

Geestelijken, volgens Goddelijk regt, alleen Pries-

ters zijn, naardien aan de Leeken dezelfde eernaam

toekomt , en deze geestelijke offeranden , welke nu

alleen plaats hebben , aan God opofferen , en ook

het woord van God verkondigen kunnen, alhoewel

ordeshalve met regt zekere kundige lieden aangefteld

worden, om het woord te prediken en de Sacra-

menten te bedienen (f).

BARTHOLOMEUS BERNARDi, een Priester in Sah kwA^xt

fen , was de eerfte , die eene vrouw nam , dit werd ^^r'^'^"

•' '
' van LU-

van MELANCHTHON cn audcrc goedgekeurd , ook ther.

LU-

(*) Blndz. 96.

(f) Danr velen, ook in onzen tijd, de uitdrukkingen

van den Heidelbcrgfchen Kaiechisvius in het antwoord op

Herv. I, H de
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na C. G. LUTHER verklaarde zich over de huwelijken der

Jaari5i7, Qeggfgjijjjen (Jq^^ omtrent de Monniken bleef hij
ïot 1552. , . . , .. , , r- , -
,

huiverig, omdat zij de gelofte van onthouaing ge-

daan hadden , maar bij nadere overweging beter ge-

leerd , fchreef hij zijn werk : over de Kloostergelof-

ten , en bewees , dat deze geloften geene verbinden-

de kracht hebben , en dat dus het huwelijk ook ge-

oorloofd ware voor de Monniken; evenwel wilde hij

ge-

de Sode vraag ftreng beoordeelen , verdient het aangemerkt

te worden, dat deszelfs opflellers niet alleen zoo fterk van

de Romifche Mis geCproken hebben, lutiier fpreekt in dit

werkje over het affchaf^ n der Mis even fterk , zoo niet

üerker. Bi. B. 2. zegt hij: „ Daarom befluite ik, dat

„ het Misvieren , als een offer van befmeerde gefchorene

„ Priesters, zoo als thans het gebruik is, niet anders

„ is, dan Christus lasteren en verloochenen, zijn Pries-

„ terfchap en zijne geheele Wet affchalFen en wegne-

„ men." B. 3. „ Daarom mogen de dolle Sofisten en

„ Papisten een van beide, wat zij willen, verkiezen,

,, laat hen hun Pnesterfchap met de Heilige Schrift be»

„ wijzen, of, bekennen, dat zij niets dan des duivels

„ maskers en verdoemde afgoden zijn." C, i. „DePa-

„ pisten behoorden eigenlijk te weten, dat zij fnooder

„ afgoderij met hunne Misfen plegen, dan de Joden en

„ Heidenen doen of ooit gedaan hebben." C. 4. ,,Des

„ Pausfen Priesters, zijne wet, zijn werk zijn niets,

„ dan ijdele leugenen des Duivels." Ook: „ Ik hou-

„ de het met een' iegelijk godvruchtig Christen daarvoor,

„ dat dit Paapfche Priesterdom en Misofferanden gewisfe-

„ lijk ^s Duivels werk zijn enz."
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gezelfchappen van mannen niet afkeuren , die vrij- na C. G,

wiiliff ongehuwd zamen wonen, zoo ook de zamen- J'';'ri5ï7«

woning van vrouwen op dezelrde wijze. Nog Ichrcer _

hij eene wederlegging van jacobus latomus , een'

Godgeleerde van Leuven , en ter verdediging van zijne

(lellingen: dat het onmogelijk is, de wet van God
te onderhouden, zonder den bijftand der genade,

en dat alle goede werken zonden zijn, indien God

ze niet barmhartig aanneemt. Ook is zijn Boek te-

gen AMBROSius CATHARINUS, naderhand Bisfchop,

merkwaardig , naardien'^ hij in hetzelve onderneemt

te bewijzen, dat de Paus de Antichrist is, en vrij-

moedig uitvaart tegen de misbruiken van het Hof

van Rome.

Het gewigtigfle werk van luther , hetwelk hij , lutoer

gedurende zijne afzondering, ondernomen, en van ^'^'^
^..^j^ .

tijd tot tijd voltooid heeft, was zijne Overzetting

van den Bijbel uit het Hebreeuwsch en Grieksch in

de Hoogduitfche Taal; een werk, hetwelk alleen hem,

al had hij niets anders verrigt, den dank der Chris-

tenen waardig zou gemaakt hebben; en inderdaad,

dit was het groote en ware middel, om de Kerk

te hervormen, dat de gemeene man dus de bron-

nen van alle Godsdienftige Christelijke kundigheden

ontfloten zag , waar van hij nu voor zich het

"beste gebruik kon maken. Daar beftonden wel

Hoogduitfche Bijbelvertalingen, maar naar de gemee-

ne Latijnfche Vertaling , (Vulgata^ gemaakt, meest-

al in eenen ftijl, welke ieder een*, die eenigen fmaak

had, van het lezen affchrikte. luther vormde

daarom , met reden , al vroeg , een ontwerp , om

H a eene
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na C. G. eene nieuwe Vertaling des Bijbels te vervaardigen,

Jaari5i7. Reeds in het jaar 1K17 had hii de zeven Boeiöfal-
tot 1552 , ,

'

^. men volge?is de vertaling van ueuchlin in het

Hoogduitsch overgebragt , en voor zijne reize naar

Worms ^ het geheele Pfalmboek ^ zijnde daar in ge-

holpen door JAN LANG, een' Godgeleerde van Er^

furt, hetwelk reeds tegen luthers zin in het jaar

1521 te Bazel gedrukt was.

In zijne afzondering op het Kasteel Wartburg^

befteedde luther den geheelen zomer aan het be-

oefenen van de Hebreemvfche en Griekfche Talen;

ook werkte hij op dit zijn Pathmos aan de Vertaling

van het Nieuwe Testament , hetwelk hij daar geheel

afwerkte, maar naderhand met melanchthon na-

der befchaafde. Deze vertaling zag bij gedeelten het

licht in het jaar 1522. De Voorrede onderfcheidt

de Boeken des Nieuwen Testaments in Boeken van

meer en minder waarde, en noemt den Brief van

JACOBUS uitdrukkelijk eenen Brief van flroo. V^in

deze Vertaling des Nieuwen Testaments werden da-

gelijks op drie perfen tien duizend drukbladen afge-

drukt. Een exemplaar kostte een' daalder, en nog-

tans kwaal in datzelve jaar een nieuwe druk uit.

Behalve melanchthon verzocht hij ook , na zijne

wederkomst te Wittemherg ^ spalatinus, om zijne

hulp, ten einde deze Vertaling na te zien, doen zoo

dat hij geene ilot- en hofwoorden aan de hand wil-

de geven, (spalatinus was Keurvorfteiijk Hofpre-

diker,) want dit Boek, zegt luther, wil alleen

op eene gemeene en eenvoudige wijze verklaard zijn.

Vervolgens begaf zich luther aan het vertalen

van
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van het Oude Testament, van hetwelk echter het nn C. G.

eerfle Deel, behelzende den Pentateuchus of de vijf W'^'^S'^7'

• 1 . ,
tot 1552.

Boeken van mozes, eerst in het jaar 1523 de pers ___
verliet , en nog in hetzelfde jaar werd het tweede

Deel uitgegeven , bevattende de Historifche Boeken

van jozuA tot estiiePv ; in het volgende jaar 1524

bet derde, waar in job, davids Pfalmen , en de

drie Boeken van salomo. Tot de Profeten be-

fteedde hij nog langer tijd, zoodat de gcheele Bijbel

eerst in het jaar 1536 het licht zag, wordende in

de jaren 15+1 en 1545 herdrukt met aanieekeningen,

welke zijne vrienden liem aanboden. Van het jaar

1534 tot 1574 werden er van deze Overzetting des

Bijbels op de Drukkerij van hans luft, die nader-

hand Burgemeester was van Wittemherg , honderd

duizend exemplaren afgedrukt.

Met eene vlijt en zorgvuldigheid , de grootheid

en het gewigt des werks waardig, heeft luther.

deze Overzetting bearbeid. Hij fchreef aan ams-

DORF : „ Ik wil den Bijbel overzetten , doch ik

heb een' last op mij genomen , die bijna mijne krach-

ten te boven gaat. Ik zie nu, wat overzetten is,

en waarom tot heden toe niemand dat ondernomen

heeft. — Het is een groot en waardig werk, waar

aan wij allen wel mogen arbeiden, dewijl het ten

algemeenen beste verftrekt." Hij gebruikte tot zijne

medehelpers, behalve fil. melanciithon, justus

JONAS , MATTH. AUROGALLus en audercu van zijne

vrienden, georgius rorarius had het nazien en

verbeteren der Drukproeven op zich genomen, die

er ook eenige der Aanteekeningen bijgevoegd heeft.

H 3 Men
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na C. G Men verzuimde niets, om toch alle naauwkeurig-

Jaari5i7. j^gjj bij dit werk aan te wenden: op zijn verzoek
tot 1552.

7 r
j

„...__, werden aan luther van het Sakfifche Hof door

middel van den Ilofprediker spalatinus velerlei

edelgefteenten en juweelen overgezonden, met der-

zelver Hoogduitfche benamingen, ter opheldering

van de namen der edelgefteenten Openh. XXf. en

elders in den Bijbel voorkomende, insgelijks de na-

men van roofvogels , wilde en kruipende dieren , ter

opheldering der wetten van het reine en onreine vee.

Men raadpleegde met burgers en handwerkslieden,

om de regte Hoogduitfche benamingen te vinden.

Het gebeurde dikwijls, dat men vier weken tijds be-

fteedde, om een woord met den regten naam uit te

drukken. ,, Ik heb," fchrijft luther in eenen

Brief, ,, mij daar op toegelegd, dat ik zuiver en

„ duidelijk Hoogduiisch mogt geven, en het is ons

„ al dikwijls gebeurd, dat wij veertien dagen, drie

„ ja vier weken , een enkel woord gezocht en ge-

g, vraagd hebben, en het nogtans niet hebben ge-

„ vonden." In het bijzonder fchrijft hij ten aan-

zien van JOB aan wencesl. link in het jaar 1528.

5, In JOB arbeiden wij op zulk eene wijze, Magis-

„ ier PHILIPPÜS, (melanchthon ) aurogallus,

„ Cdeze was toen Profesfor der Hebreeuwfche Tüal

„ te JViiiewberg ^') en ik, dat wij in vier dagen

„ fomtijds naauwelijks drie regelen kunnen vaardig

„ krijgen./' en aan georg. spalatinus: „ Ia

„ het vertalen vr.n job hebben wij 200 veel moeite,

„ om de verhevenheid van deszelfs zsvaarwigtigen

„ ftijl, dat hij veel ongeduldiger fchijnt over onze

„ over-
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„ overzetting, dan hij was over de vertroosting zij- na C. G.

„ ner vrienden, of ten minde dat hij altijd in de J^^'^^ 5*7»

,, asfche wil zitten. Ten zij misfchien de Schrij-«_
„ ver van dit Boek gewild heeft, dat het nooit

„ zou overgezet worden. Dit houdt de drukpers

„ in dit derde Deel der Bijbelboeken op." Van de

Profeten fchrijft hij aan link: ,, Wij zijn thans

„ aan het vertalen der Profeten. Ach Hemel ! welk

„ een zwaar en verdrietig werk is het, de He-

„ hreeuwfche Schrijvers te dwingen, om Duitsch te

„ fpreken. Hoe verzetten zij er zich tegen , en wil-

„ len hunne Hehreemvfche natuur niet verlaten , en

„ de grove Duitfchers navolgen. Even als of de

„ nachtegaal zijne liefelijke melodie moest laten va-

„ ren en het eentoonig geroep van den koekoek na-

„ zingen."

Hoe de Bijbelvertaling van luther in het gemeen

met toejuiching ontvangen zij, kan het groot aantal

van afdrukfels van dezelve getuigen; maar ook in

het vervolg is derzelver regtmatige roem meer en

meer gevestigd, niet dat zij zonder ïrfle misfligen

zou wezen, welk menfchelijk werk is daar van be-

vrijd? maar wanneer men in aanmerking neemt, hoe

geringe hulpiiiiddelen luther te dien tijde bij de

hand had , in tegenftelling van de menigvuldige

,

welke na hem in het licht zijn gebragt, moeten wij

over den man verwonderd ftaan, die met zoo veel

oordeel en gezond verftand, met zoo veel vlijt en

trouw, eene zoo voortreffelijke Bijbelvertaling heeft

kunnen ten uitvoer brengen; maar voor de Roomsch-

gezinden was natuurlijk deze vertaling een balk in

H 4 het
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na C. G. het oog, trouwens, men was reeds lang bevreesd

Jaansi/. geweest voor de aevoken , wanneer de Biibel in
tot 1552. f ,

J- & 5
J

handen van den gemeenen man kwam. Sommige

Vorsten verboden het gebruik dezer Overzetting met

ftrenge Plakaten , anderen lieten dezelve openlijk ver-

branden, onder welken waren de Aartshertog feii-

DiNAND , GEORGE , Hettog vau SaJifen ^ en joa-

CHiM, Keurvorst van Brandenburg^ welke laatfte

evenwel andere overzettingen aan het volk toeliet

te lezen, hieronymus emser , een geweldig vij-

and van LUTiiER, Leeraar, (^ Doctor^') van Leip-

zig , en Raad van den Hertog george , fchreef te-

gen deze Overzetting , maar kon niet dan kleinig-

heden opfporen, en (leunde daarbij nog op het ge»

zag der gemeene Latijnfche Overzetting, Hij gaf

ook tegen luthers Vertaling in het jaar 1527 eene

nieuwe Hoogduitfche Vertaling uit , welke nogtans

,

in den grond, de vertaling van luther zelve was,

doch alleen in de meeste plaatfen verdorven, waar-

om zij ook algemeen mishaagde.

Voort- Terwijl luther dus, in zijne afzondering, on-

^"^ ophoudelijk werkzaam was, was de zaak der Her-

ving in vorming niet gebonden , maar breidde zich door

Duitsch- gei^eel Duitschland en zelfs in andere landen uit;

zoodat MATTHiAS ZELL, die te Straatsburg leerde,

in zijne verantwoording in het jaar 1523 kon ver-

zekeren: „ dat, niettegenftaande het PJakaat van

,, Worms^ er in Duitschland geene Had, geen vlek,

„ geen Klooster , Hoogefchool , Kapittel , Ja geen

„huisgezin of huis was, waar geene lieden waren,

„ die LUTHERS gezindte, gelijk men ze noemde,

„ ui^
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„ niet volgde." Hoe het openbaar twistgeding te na C. G,

Heidelberg in het jaar 1518 reeds de eerfte zaden F^^riSiJ*

der Hervorming in de Paltz geftrooid hebbe, is ons .

nl hier voor (*) gebleken. Reeds vroeg in het

jaar 1519 en 1520 was het licht der Hervorming

ook opgegaan in Oosivn'esland ,dooT den ijver van

GEORGius APORTANus, (of j^iitgen vüft der Deure)

wien de Graaf edzard I uit de School te Zwolle

ontboden had , om de Letteroefeningen van zijne

kinderen te befturen. Deze aportanus predikte

het eerst te Emhden de Leere van het Euaugelie,

gezuiverd van de latere Bijvoegfelen des Bijgeloofs,

met des te meer voorfpoed, dewijl Graaf edzard

ziine pogingen openlijk begunftigde. Door het ge-

heele Keurvorftendom Sakfen , werd met alle vrij-

moedigheid gepredikt, te IVittemherg fchaften, ge-

Ujk wij gezien hebben , de Augustijnen de ftille

Misfen en de Oorbiecht af, hetwelk de Hooge

School door hare leden justus jonas , phil. me-

LANCHTHON, NICOL. AMSDORF , CU JOANN. DUL-

cius bij den Keurvorst liet verdedigen. Te Zwic-

kau had fred. mecum of myconius, van wien

wij insgelijks in het voorgaande gefproken hebben

,

in het geheim gepredikt, maar thans verkreeg die

ftad eenen Herder, ( Pastor ^^ nicol. hausman,

van wien luther gewoon was te zeggen : Hij' be*

leeft, hetgeen wij' keren. Te Fryberg was deszelfs

Vorst HENRiK, Hertog van Sakfen, Broeder van

GEORGE , de zaak van luther genegen , voorna-

me-

C*) Bladz. 63.

H5
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na C. G. nielijk werd dezelve begunftigd door des Hertogs

Jaarisr?. Gemalin catharina van Mekknburg^ doch, na

^
het PJakaat van Worms^ durfde henrik niet verder

gaan, uit vrees voor zijn' Broeder george. Te

Erfitrt leerde urbanus hessus. Hoogleeraar iu de

Latijnfche Taal en Dichtkunde, met zoo grooten lof,

dat hij meer dan 500 Toehoorders telde , deze begun-

ftigdeookde leer van luther , die op zijne reize naar

Worms te Erfurt gepredikt had; jo. camerarius.

Hoogleeraar in de Griekfche Taal , was luther

insgelijks genegen; ook joan. lang. Met dit al

had LUTHER reden, om zich te beklagen, dat de

Studenten en het gemeen de huizen en verblijfplaat-

fen dt:r Priesters en Geestelijken aanvielen en mishan-

delden. De regering der fiad volgde den Rooin-

fchen Godsdienst, doch gedoogde echter, dat ver-

fcheidene dienaars des woords openlijk in de fir.d

predikten, die veel van den haat der Geestelijken

dulden moesten, onder anderen werd joan 'cul-

schamer om hals gebragt met vergift, daar men

den predikflioel mede vergiftigd had. george for-

CHEiM werd insgelijks met vergift vermoord» Doch

anderen gingen met ijver voort te prediken, zoodat

in het jaar 1523 acht Kerken naauwelijks genoeg

waren, om de belijders der Hervorming te bevat-

ten. Te Halherflad ^ Goslar ^ Hamburg^ Worms

^

XJlm^ Straatsburg y
yoachimstkal ^ Frankfort er.z. ,

werd, hoewel niet zonder tegenfland en vervolgii.g,

de zuivere leere gepredikt. Te Treptau in Pome-

ren , alwaar eene vermaarde School was , leerden jo.

PUGENHAGEN Cn ANDREAS CNOPHIUS met ZOO grOO-

ten
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ten roem , dat derwaarts vele Studenten uit Lyfland ns C. G.

en van eldetvS toevloeiden, bugenhagen, hoewel J^^""^ 5 17»

hij reeds uit de fchriften van erasmus enz. tegen -,

de bedriegerijen der Monniken en tegen de BeeKlen

zich verklaard had, oordeelde echter, op de eerfte

lezing van luthers Boek : over de Bahijlonifche

Ballingfchap ^ in het jaar 1520, ,, dat na het lij-

„ den van Christus vele Ketters de Kerk beroerd

„ hadden, maar dat onder die allen niemand groo-

5, ter pest geweest was, dan de Schrijver van dit

„ Boek
!

" maar eenige dagen daarna het Boek me":

meer aandacht herlezen hebbende
, gaf hij een geheel

ander oordeel over hetzelve: ,, Wat zal ik u veel

„ zeggen ? De geheele wereld is blind , deze Schrlj-

„ ver ziet eenig en alleen de waarheid." Maar als

het gemeen eenen oploop verwekte tegen de St,

Antoni's Monniken, die naar hunne gewoonte met

klokjes en verkens door de ftad liepen, en die be-

fchimpte , volgde er eene zware vervolging , om wel-

ke te ontgaan bugenhagen de wijk nam naar Wit'

temberg, in de lente van het jaar 1521 , voordat

LUTHER r\Z2X IVorms reisde , en werd hier naderhand

Predikant.

In dit jaar 1521 overleed Paus leo X, in wiens leoX

plaats den pden Januarij des volgenden jaars ha- ^^^^' "^"

DRiANUS VI tot Paus verkoren werd , die in het vi Paus,

Jaar 14.59 ^^ Utrecht geboren was, zijnde zijn Va-

der, voJgens fommigen , een wever, doch naar an-

deren liever een fchuitemaker en houtkooper ().
In

(*) FSRANDT Gef(,h. der Ref. I Deel, Bladz. 195. Svo.

CASP.
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na C. G. In de School te Zwolle had hij zijn eerfie onder-

}aari5i7 vvijs , vervolgens op de Hoogefchool te Leuven,

,
Zijne naarlligheid , goed leven , en geluk bragten

hem tot dien hoogen ftaat. Eerst werd hij te Leu-

ven Deken van de Sint Pieterskerk, daarna Kanun-

nik en Proost te Utrecht; in het jaar 1508 Leer-

meester van den jongen karel van Oostenryk, na-

derhand Keizer karel V ; federt in Gezantfchap

naar Spanje gezonden , gaf Koning ferdinand hem

het Bisdom van Dertufen of Tortofa: na ferdi-

NANDS dood werd hij Stadhouder in Spanje, De

gunst van leg X vereerde hem den rooden hoed,

als Kardinaal, en de oneenigheid der Kardinalen,

benevens den invloed van den Keizer karel , de

driedubbelde kroon. Over zijne verheffing tot Paus

toonden die van Utrecht en de Hollanders groote

teekens van vreugde, en fchreven op tapijten en

wanden: Utrecht heeft geplant, Leuven heeft nat'

gemaakt , de Keizer heeft den wasdom gegeven. Daar

een aardig vernuft onderzette: Hier heeft dus God

niets gedaan, hadriaan wordt geroemd wegens

zijne geleerdheid, waarom fommigen zeiden: Men
had hem verkozen , om tegen de geleerde Ketters

eenen nog geleerder Paus te Jiellen. Ook prijst men

zijne nederigheid en vroomheid ; zijne matige levenf-

wijze ten minde ftak zeer af bij de weelde en pracht

van het Hof van leo X. Men verwachtte van hem

veel goeds tot de Hervorming der Kerk , waar van

hij

CASP. burman:'adrianus Vr.y?J'^ Analecta Hifi. de Adria-

ao VI. Papa Rom. Tra], ad Rhen. 17 'Xj. ^ts.
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hij de noodzakelijkheid , zoo wel met betrekking tot na C. G.'

het hoofd ais tot de leden , erkende. HLi liet door I^^nsiy,
. ,, n- r 1

'Of 1552.
zrnen Gezant francisco cheregato, Bisfchop

-^"^

van Fubriam^ aan de Rijksvergadering te Neuren"

berg in het jaar 1522 , van welke wij vervolgens

fpreken moeten, voorhouden: dat de befmettelijke

krankheid van het hoofd tot de leden , van de Pau-

fen tot de ir.indere Prelaten voortkruipende , zich

wlid en zijd had uitgegoten, en dat er naauwelijks

iemand gevonden werd , die regt deed , en van deze

kwaal vrij was. Hij beloofde alle vlijt naar zijn ui-

terfle vermogen te zullen aanwenden, ten einde voor-

al het.RoorafcheHof, daar mogelijk zoo veel kwaad

vandaan kwam, gebeterd wierd. Hier toe wilde hij

zoo veel te fterker arbeiden , dewijl het van allen

zoo vurig werd begeerd. Het behoorde nogtans nie-

mand vreemd te dunken , dat de misbruiken niet op

(taande voet werden weggenomen. Want gelijk het

kwaad verouderd en vermenigvuldigd was , zoo

moest men in dat te genezen niet gaan , dan voet

voor voet, beginnende van het gewigtigfle , om niet,

door ontijdige drift , alles te verderven en overhoop

te werpen.

Deze en dergelijke verklaringen van dezen Paus

mishaagden over het geheel aan de Geestelijken, die

verftonden, dat zij door zoodanige ronde bekente-

nisfe bij het volk in nog grooter haat en verach-

ting zouden gebragt en de Lutherfchen te (louter

gemaakt worden. Maar deze , en over het algemeen

de Du'ttfchers , wantrouwden des Pausfen opregt-

heid. Het was, zeiden zij, een trek, welken de

Paus-
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na C. G Pausfen wel gewoon waren , verbetering te beloven ,

Jaari5i7 zonder den wil, om die uit te werken, ten einde
tot 1552 , j- . n . .. , .^

de eenvoudigen in flaap te wiegen, en tijd te win-

nen. Waarlijk , men ging wel in de verbetering

voet voor voet , alzoo er tusfchen iedere voetdap de

wijdte van eene geheele eeuw tusfchen beiden lag.

De Paus raadpleegde erasmus over de middelen,

om de bewegingen door luther verwekt te ftillen.

ERASMUS raadde tot zachtheid, maar de Paus, hoe

hij dan ook dacht omtrent de noodzakelijkheid der

Hervorming, was ten (terktte tegen luther ingenomen.

Zijn Gezant cheregato bragt eenen Brief van hem aan

de Rijksvergadering te Neurenberg
,

'm welken hij de

Vorsten vermaande, luther tot herroeping en tot

gehoorzaamheid aan de Kerk weder te brengen. In-

dien zulks niet door overreding kon gefchieden ,

moest men tegen den Ketter ftrengheid gebruiken ,

waar van men in de Heilige Schrift de voorbeelden

van KORACH en abiram, van ananias en sapfi-

ra , en in de Kerkelijke Gefchiedenis, van joannes

Hus en hieronymus van praag voor zich had,

In denzelfden zin fchreef hij ook aan bijzondere per-

fonen en onder anderen aan den Magiftraat te

Straatsburg» Ook maande hij erasmus aan, om

de pen tegen luther op te vatten, zoudt gij

y

Ibhreef hij hem , in twijfel flaan om tegen de ra-

zernij van die lieden de pen op te nemen ^ welke

God zigtbaar van zijn aangezigt verworpen en in

tenen verkeerden zin overgegeven heeft ^ om te zeg-

gen ^ te keren en te doen dingen^ die itiet heta-

menl Men ziet dus duidelijk, dat de Hervorming

zich
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zich niet veel heils van dezen Paus belovtn kon ; na C. G,

hoe zeer erasmus in een' zijner Brieven van hem I^'^riSi?*

gtfchreven heeft: ,, Had hij den tijd van tien ja-
^

„ ren op den Stoel van petrus mogen zitten, hij

5, zou de ftad Rome ^ indien ik mij niet bedriege,

„ al vrij wat hebben gezuiverd." Doch, hoe zou

hij zulks , zelfs met den besten wil , hebben kunnen

doen , daar hem het Roomfche Hof en de Kardina-

len zelve alle pogingen ter Hervorming ontraadden ,

ten einde aan de Ketters geen' voet te geven, zoo-

dat men verhaalt , dat hadriaan zal gezegd heb-»

ben : „ dat de ftaat der Paufen wel ongelukkig

„ was, als die geene magt hadden, om iets goeds

,, te doen, zelfs als zij zulks ten fterkfte willen,

„ en daartoe geen' arbeid of moeite ontzien." Rome

was, zegt PAULUS servita (*), zulken Paus te

eenemaal onwaardig en kon hem ook niet lang dul-

den. Hij overleed den isden van Herfstmaand 1523

niet zonder vermoeden van vergift. Zijn graffchrift

is merkwaardig : Hadrianus VL hic fitus est
, gui

nihil fibi infelicius in vita , quam quod imperaret^

duxit. „ Hier ligt adriaan de zesde , die voor

„ zich zelven niets ongelukkiger in zijn leven ge-

,, acht heeft, dan dat hij regeerde."

Tot hier toe had luther zich op zijn Kasteel luther

Wartenberg in (lilte verborgen gehouden, uitgezon- j^™^^^'

derd dat hij eenmaal heimelijk eenen uitftap gedaan Wittera-

had naar Wittemberg , alwaar hij zich ten huize ^^^S«

van AMSDORF fchuil hield, en eenige dagen Jaange-

naam

(*) In Hift. ConciL Trid. I. 27.
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na C. G, naam met zijne vrienden doorbragt. Maar , tien

Jaari5i7. niaanden op zijn Kasteel verborgen geweest zijnde,

'kon men hem daar niet langer liouden, maar zon-

der het Plakaat van Worms, of het befluit der

Ryksvergadering te Neurenberg ^ waar van in het

vervolg, te vreezen , of zelfs het ongenoegen van zij-

nen Keurvorst te fchroomen , keerde hij in de maand

Maart 1522 naar Wittemherg terug. Van zijne we-

derkomst gaf hij aan den Keurvorst kennis in eenen

Brief, welke zoo zeer van zijn geloof en vertrou-

wen op God en zijne goede zaak getuigt, dat hij

in eene foort van geestverrukking gefchreven fchijnt,

en waardig is, hier geplaatst te worden. Hij ver-

toont ons het karakter van lutiier ten vollen.

„ Aangaande mijne zaak weet Uwe Hoogheid, of,

„ indien hij het niet weet, verneme zij het nu, dat

„ ik het Euangelie niet van menfchen, maar alleen-

5, lijk van den hemel heb door onzen Heere jezus

,, CHRISTUS: zoodat ik met regt , (gelijk ik ook

„ voortaan doen zal
,
) mij zelve kan belijden een

,, dienstknecht van God en een Euangelist te zijn;

„ Trouwens, dat ik mij ter onderzoek van zaken

,, heb aangeboden, en aan het oordeel van anderen

5, onderworpen , zulks heb ik niet gedaan , omdat

5, ik eenigzins aan mijne kere twijfelde, maar ze-

„ digheidshalve , opdat ik anderen uitnoodigen zou.

„ Doch nadat ik zie, dat mijne te groote zedigheid

„ tot nadeel ftrekt van het Euangelie: en dat de

„ Satan, als ik hem eene handbreedte toegeef, het

„ geheele veld wil bemeesteren : word ik , door

„ dwang van mijn geweten , genoodzaakt , eene an-

de-
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>, dere wijze te houden. Ik heb Uwe Hoogheid , na C. G»

„ gelijk ik hoop, voldaan, dat ik dit jaar geweken J^'*''i5i7,

55
„ ben, alleen om Uwe Hoogh. genoegen te geven.

„ Trouwens, de Duivel weet wel, dat dit door

,, mij niet uit vrees of wantrouwen gefchied is.

„ Want toen ik te JVorms binnenkwam , was ik

„ zoo vast gemoedigd: dat, al had ik geweten ,

„ dat er zoo vele Duivels, als er pannen op al de

5, daken der huizen lagen , op mij loerden , ik met

„ een vrolijk en wakker hart midden onder hen zou

„ gefprongen zijn." Vervolgens fchrijft hij: ,, Ik

„ keer naar Wittemherg weder, met eene veel hoo-

„ gere en magtigere befcherming voorzien , dan mij

„ van den Keurvorst van Sakfen verleend kan wor-

„ den. Ook heb ik nooit in mijne gedachten

,, genomen , om van Uwe Hoogheid verdediging

„ te verzoeken. Ja ik oordeel, dat Uwe Hoogh.

5, meer befcherming en beveiliging van mij hebben,

„ dan aan mij verleenen zult. Bovendien, zoo ik

„ wist, dat Uwe Hoogh. mij wilde en konde be-

„ fchermen , zou ik volftrekt niet wederkeeren.

„ Geen zwaard kan deze zaak te goede of te hulpe

„ komen. Hier moet God alleen berturen en han-

,, delen , zonder eenige menfchclijke bekommering

„ of hulp. In deze zaak derhalve zal hij, die het

„ fterkst op God vertrouwt, zich zelven en ande-

„ ren het kloekst verdedigen. Naardien ik derhalve

„ zie, dat Uwe Hoogh. tot nog toe met een zeer

„ zwak geloof bepaald is, kan ik op geenerhande

„ wijze zoo veel aan \}^q. Hoogh. toekennen, dat

„ ik zou onderllellen, dat ik van haar verdedigd

Herv. I. I „ of
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»a C. G. „ of van gevaren bevrijd zou kunnen worden. Ik

Fari5i7. 2al in dezQ mijne zaak Uwe Hoogh. ziel, liff-
tot 1552.

t. » &

, „ chaam en goederen van alle naaeel en gevaar vrij-

„ houden , het zij Uwe Hoogh. dit al of niet ge-

5, loofde. Ook weet Uwe Hoogheid zonder twij-

„ fel, dat er omtrent deze zaak in den hemel

„ geheel anders dan te Neurenberg befloten is, im-

„ mers wij zullen zien, dat zij, die reeds meenen,

„ het geheele Euangelie verflonden en uitgedoofd

„ te hebben, het Benedicite nog niet hebben afge-

„ daan. Het is een heel ander magtiger Vorst

,

„ dan de Hertog N. , met wien ik te doen heb.

„ Die kent mij , en ik hem , zoo tamelijk. Indien

„ Uwe Hoogh. geloofde, zou zij de grootmagtig-

„ heden en heerlijkheid van God zien. Doch na-

„ demaal Uwe Hoogh. nog niet gelooft, heeft zij

„ ook niets van deze dingen gezien. Gode zij de

„ heerlijkheid en lof tot in eeuwigheid."

Van de redenen , die hem bewogen , om naar

JVittemberg te keeren, berigt luther zelve: „ ik

„ ben ontboden door de Brieven van de Gemeente

„ en het Volk van JVittemberg : in mijne afvve-

„ zendheid is de Satan op mijne kudde aangeval-

„ len , en heeft die opfchuddingen veroorzaakt

,

„ welke mijne tegenwoordigheid noodzakelijk verei-

„ fchen. " Bovendien zegt hij , ,, bevreesd te

„ zijn , dat er een groot oproer in Duitschland zou

5, ontdaan , hetwelk hij , door vereenigde gebeden

„ met de Kerk , begeerde af te wenden , of eenigen

„ tijd tegen te houden. " Aan melanchthon

fchreef hij : „ Bereid mij eene woning, want de

,5 Over-
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„ Overzetting des Bijbels zal mij noodzaken tot u- na C. G.

„ lieden weder te keeren.'* Jaansi?.

Dq opfchuddingen, van welke luther (preekt, 1*

doelen op de onderneming van carolostadius , Opfchud-

die met justus jonas, fil. melanchthon , nic.
Yy-f^g^^*

AMSDORF, D. SCHUUFF cn D. DOLCius , niet allccn berg met

de ftille Misfen en de Oorbiecht afgefchaft , en carel-

de Beelden uit de Kerken genomen hadden, maar

ook de aanroeping der Heiligen , het onderfcheid van

fpijzen ; ook bedienden zij het Avondmaal onder

beide gedaanten van brood en wijn. luther, die

hen eerst, gelijk wij gezien hebben, geprezen had,

flelde zich thans , na zijne wederkomst , ten (lerkfte

tegen deze nieuwigheden, niet dat hij de Mis we-

der ingevoerd wilde hebben , of de overige misbrui-

ken dulden wilde , maar hij beklaagde zich , dat men

bij deze vernieuwing niet ordenlijk te werk was ge-

gaan, meer met drift en geweld, dan met het woord

van God. Ondertusfchen befchuldigde carelstad

hem, dat zijn misnoegen ontdaan was, omdat hij

in alles de eerfte zijn en niet dulden wilde , dat an-

deren iets fchreven of deden , indien hij niet voor-

ging; cn het is waar, dat luther carelstad be-

(Irafte, dat hij fchielijk een nieuwe Meester had

willen worden en zijne fchikkingen bij het volk in-

voeren, met onderdrukking^ zegt luther, van

mijn gezag. Maar van den anderen kant is toch

ook zeker , dat carelstad door eene foort van

geestdrijverij te onbedachtzaam handelde en buiten-

fporige ftellingen beweerde, b. v. dat men in de

regtbanken niet moest oordeelen naar raenfchelijke

I 2 reg-
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na C. G, regten , maar naar de wetten van mozes , dar men
jaari5J7

jiijg fcholen en menfcheliike geleerdheid moest ter
tot I'ï52

r zijde (lellen , en allen verpligteii tot het oefenen van

eenig handwerk , ook kon hij den titel van Doctor

of Leeraar of eenigen anderen eernaam niet duMen.

Hoe het zij, deze bewegingen waren het eerde zaad

van die heillooze twisten, waardoor de Hervormde

Christenen naderhand onderling zoo verdeeld zijn

geraakt.

In dit Jaar 1522 fchreef luther zijn Boek tegen

den valfchelijk zoogenoemden fland der Geestelijken

van Paus en Bisfchoppen ^ waar in hij de gebreken

der Geestelijken met levendige kleuren affchilderde

,

en daar door het geheele ligchaam der Geestelijken

tegen zich te meer verbitterde, zoodat zij overal in

de weer waren, om zijne boeken en gefchriften te

doen verbranden; alom werden ook de hegunftigers

der nieuwe leere met vervolgingen bedreigd , en wer-

kelijk op vele plaatfen vervolgd. De Rijksdag van

Neurenberg nam in het afzijn van den Keizer in

het jaar 1522 een befluit , om de ontheiligers van

het Avondmaal, die hetzelve onder de beide gedaan-

ten bedienden , te bedwingen, george van Sakfen

liet in zijn gebied de Monniken en Priesters, die

LUTHER volgden, in de gevangenis werpen en ftraf-

fen. FERDINAND vau Oostenryk, 's Keizers Broe-

der, gaf Plakaten uit in Oostenryk en het Wurtem-

hergfche tegen allen , die den Paus niet gehoorzaam-

den; op gelijke wijze gedroegen zich lodewyk ,

Koning van Hongaryen ^ en henrik. Hertog van

Brunswyk, De Bi>lchop van Merfehurg verb' od

op
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op de Hoogefchooi te Leipzig , het lezen van lu- na C. G.

THERS Nieuwe Testament, onder de zwaarik draf- fïiari5i7.

fen, waarop vele Studenten die Hoogefchooi verlie-
"^

ten en naar IVittemberg verhuisden. Doch al deze

wederfland kon niet verhinderen , dat de Hervor-

mingsleer zich door Duitschland uitbreidde. In

Sileziê werden aanzienlijke Gemeenten gefticht ,

voornamelijk te Breslau door ambrosius moidanus

en JOAN. HESSus. In het Holfteinfche werd het

Eaangelie gepredikt door harm. tastius , die

meermalen door de ingezetenen gewapend en be-

veiligd ter preke geleid werd , tegen de geweldige

ondernemingen der Pausgezinden, tot dat frederik

Koning van Denemarken^ openlijk bij Plakaat in het

jaar 1524 gebood, dat niemand, op veibeurte van

goed en leven, om de Pausfelijke of Lutherfche ge-

voelens , den anderen aan lijf, eer of tijdelijke goe-

deren gevaar of ongemak zou aandoen, maar dat

een ieder zich in zijnen Godsdienst zoo zou gedra-

gen, als hij het voor den almagtigen God met een

zuiver geweten zou denken te verantwoorden. Doch

van de Hervorming van Denemarken zullen wij ter

behoorlijker plaatfe fpreken. Te Straatsburg leerde

MATTHiAS zELLius , wordcnde kloekelijk door den

Magiftraat gehandhaafd tegen alle verhinderingen en

moeijelijkheden. Te Augshurg joan frosch; te

Neurenberg andreas osiander ; te Frankfort aan

den Main hartman ibach, en na het jaar 1525,

fred. hauerbach, dellinger en melander,

welke drie laatstgemelden naderhand het gevoelen

van zwiNGLiüs omtrent het Avondmaal aangeno-

I 3 men
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na C. G. inen hebben; te Halle'm Sakfen predikte joanf-es

Jaarisiy. brentius , derwaarts geroepen uit de Hoogefcliool

, van Heidelberg, In het eerst hield deze de Mis

nog aan , doch niet voor de dooden , maar dezelve

werd fpoedig geheel aldaar afgefchaft in het jaar

1523. Te Weisfemburg in den Elzas , onder de be-

fcherming van den Ridder van Sikkingen ^ predikte

MARTINUS BUCERUS, te MeUtZ KASPAR HEDIO

,

CAPiTO en anderen. Te Bremcn kreeg de nieuwe

leer invloed door hendrik van zutphen , een

Augustijner Monnik, die uit de gevangenis \t Delft

in Holland ontkomen , derwaarts geweken was. Te
Maagdenburg verzochten en verkregen de Burgers

de Hervorming van de Regering, alwaar melchior

MYRicius, anders van der heide, en anderen

predikten. Te Zerbst in het Anhaltfche predikte

LUTHER zelve, waar op ook daar de Hervorming

ingevoerd werd; verders te Ulm en elders, ook in

Pomeren^ Lyfland enz.

Rijksver- Reeds in het jaar 1522 was de Rijksvergadering

gadeiing jg Neurenberg bijeengekomen , in afwezendheid van
te Neu-
renberg. <3en Keizer. Wij hebben reeds gezien, welk befluit

zij omtrent luther genomen heeft, doch ten zij-

nen nadeele werd niets dadelijk uitgevoerd. De

Duitfche Rijksvorsten waren allen over den Paus en

het Roomfche Hof onvergenoegd , en befloten een-

parig, thans, daar des Paufen Gezant cheregato

de misbruiken van dat Hof erkende, deze gelegen-

heid waar te nemen, om herftelling van dezelve te

bewerken. Zij maakten derhalve eene lijst op van

honderd bezwaren , ( gravatnina
, } over welke

Duiisck'
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Duitschïand wegens het gedrng van liet Hof van na C G«

Rome en de Geestelijkheid te klagen had; en deze Jaansi/»

lijst ftelJen zij des Pausfen Gezant in handen ; te- il
*

vens nam deze vergadering, hoe zeer vijandig de

meeste en voornaarafte leden tegen luther waren

,

het volgende befluit: i. Dat men tegen luther

niets kon ondernemen , zoo lang de openbare mis-

bruiken van het Roomfche Hof en Kerk niet waren

weggenomen. 2. Dat men, ten einde alle verfchil-

len over den Godsdienst te doen eindigen , eene al-

gemeene en vrije Kerkvergadering behoefde. 3. Voor

dat dit gebeurde moesten er geene nieuwe boeken

worden uitgegeven — het Euangelie zuiver gepre*

dikt worden, maar volgens goedgekeurde en van de

Kerk aangenomene uitlegging en verklaring. — Daar

moesten door de Bisfchoppen bekwame mannen ver-

kozen worden, die de afwijkende en gcbrekkelijke

Predikers door zachte vermaningen te regt zouden

brengen en beftraffen. — Eindelijk Priesters , die

vrouwen trouwden, moesten volgens de Pausfelijke

wetten geftraft worden. Deze befluiten waren ge-

heel niet naar den zin van des Pausfen Gezant, ook

werden zij van den Keizer niet goedgekeurd, maar

LUTHER fchreef aan de Rijksvorsten en maakte zij-

ne aanmerkingen op de afzonderlijke gedeelten van

dit befluit , en betuigde onder die voorwaarde daar

in genoegen te nemen , uitgezonderd het befluit om-

trent de gehuwde Geestelijken, waar van hij de on-

gegrondheid aantoonde , de Vorsten verzoekende,

dat zij daar in voorzien wilden.

In het begin van het jaar 1523 fchreef luther Lin^HEa,'*

I 4 een
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nn C. G. een werk over de wereldlijke magt ^ hetwelk hij op-

Jaan5i7. ^j.Qgg ggj, j^j^^ Hertog van Sakfen ^ Broeder van

' den Keurvorst , in hetwelk hij de pligten der Bur-

Boek gerlijke Overheid onderzocht , en derzelver ware ge-

f fltli %• fteldheid en grenzen aanwees. Velen echter oordeel-

kerangt den, dat hij deze grenzen te naauw beperkte , zoodat

GEORGE, Hertog van Sakfen, in de Rijksvergade-

ring berigtte, dat de Vorsten in dit Boek waren

beleedigd en befchimpt, Qwaren fchalke und buben

gefcholten , ) men heefc dit Boek als de aanleidende

oorzaak opgegeven van den kort daarop gevolgden

Boerenkrijg. Ook komen er, volgens luthers ge-

woonte , llerke uitdrukkingen in voor: bij voorb.

„ Men moest zich niet verwonderen, dat de Vors-

„ ten tegen God en het Euangelie woeden , alzoo

5, zij dit gewoon waren van het begin der wereld

„ af: zoo dat er niets zeldzamer zij dan een god-

„ vruchtig Vorst, ja dat zulk een voor een wonder

„ mag gehouden worden. " Zoo zegt hij ook

:

,, Dat hij fpreekt van een' Vorst, die een Christen

„ zijn en in den hemel ingaan wil, alhoewel dit

„ zeldzaam plaats hebbe. " Ein fürst , zegt hij

,

ist ein wildpret im himmel.

Ten zelfden tijde fchreef hij eene Verhandeling:

dat men de leeringen der menfchen moet vermijden,

In de Voorrede echter verklarende, dat hij met dit

gefchrift geenszins die genen wil voorfpreken, die

de wetten en overleveringen der menfchen wel ftou-

telijk verfmaden , maar voorts niets doen , van het-

geen een Christen mensch betaamt. Ook gaf hij

eene Hoogduitfche Verhandeling uit : Vom greweïder

Stil-Misfe ^ fo man Canon nemit. De
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De zaak van lutiier verloor in het jaar 1523 na C. G.

eenen wakkeren voordander in den edelen fr. van I^'^iS'/»

j. ,
tot 155*'

SIKKINGEN, wien velen in dien tijd waardig acht-

ten, den Keizerlijken Scepter te voeren. Hij had Dood van

in zijn gebied werkelijk de Hervorming begonnen,
g,^jjj,^.'^

verfcheidene daar na beroemde Hervormers oeco- gen.

LAMPADius , BucERus , scHWEBEL en anderen von-

den op zijnen burg toevlugt; oecolampadius moest

dagelijks op het Slot prediken: doch het duurde

niet zeer lang, het verveelde deze Heeren fpoedig,

zoo veel van de vreedzame deugden des Christen-

doms te hooren; de Predikatien, hoe kort hij ze

ook maakte , fchenen hun te lang. Zij kwamen

bijna dagelijks te kerke, doch bloot om de plegtig-

heden te aanfchouvven , den zegen te hooren , en

een zeer kort gebed te doen , waarna zij meenden

vroom genoeg te wezen: met één woord, oeco-

lampadius zegt zelve in eenen Brief aan zwing-

Lius (*): „ Hier werd het woord op rotfen ge-

zaaid." LUTHER werd insgelijks door dezen Rid-

der op zijn Slot genoodigd , maar hij wilde dit

niet beloven, van sickingen fneuvelde in eenen

oorlog met den Keurvorst van Trier, welke oorlog

echter niet om den Godsdienst gevierd werd , maar

om twee Burgers, voor welke sickingen borg was

gebleven , en die de Keurvorst niet wilde 'uitleveren.

De dood van dezen Ridder was wel treurig, maar

bragt echter de zaak der Hervorming verder geen

nadeel aan, dewijl de Leeraars, die zich bij hem

ont-

(*) SCHULTET. J^nn. I. 138.

I5
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na C. G. onthouden hadden , zich nu verfpreidden en in ver-

Jaari5i7. fcheidene plaatfen de waarheid verkondigden en liet
tot 1552.

zaad der Hervorming ftrooiden.b

ULRicH Weinige maanden na sickingen ftierf ook zijn

Z|^^ "^^' vriend, de vurige ulrich van hutten, in bal-

lingfchap op het kleine eilandje Ufnau 'm het Zuri-

cher Meer. Deze groote voorllander van reuch-

LiN, een onverzoenlijk vijand van alle fchoolvosferij

in de Wijsbegeerte, Godgeleerdheid en Regtsgeleerd-

heid, en een kloekmoedig voorftander van de Duit'

fche vrijheid, zoodra hij van luthers onderneming

hoorde , werd geheel de zijne , en wilde met de

vuist en het zwaard op Babel losftormen. Hij was

er werkelijk op bedacht, om den Adel ten voordee-

le van luther in het harnas te jagen, georg

voGLER, die met twee Markgraven van Branden-

burg in het jaar 1521 op den Rijksdag te Worms

was, verhaalt, dat men des anderen daags, toen lu-

ther de eerfle keer voor de Rijksvergadering ge-

ftaan had , een' Brief aan het Raadhuis aangeplakt

had gevonden , waarin zijne Keizerlijke Majefleit

verzocht werd, luther niet onverhoord te veronr-

deelen; met de bedreiging, in geval dit gefchiedde,

moest zijne K. M. weten, dat 400 van den Adel,

die over 8000 te paard en te voet te gebieden had-

den, zich' voor luther in de bres wilden Hellen,

om hem te behouden, en hem tegen zijne weder-

partijders te verdedigen ; ook werd de Bisfchop van

Mentz 'm dit gefchrift genoemd , en met eene fterke

bedreiging hem de opftand van het jaar 1503 her-

innerd. Maar zoodanige geweldige raadflagen waren

ge-
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geheel niet naar den zin van luïher. Deze fchrecf na C. G.

aan spalaïinus: „ Gij ziet, wat van hutten J^^'^'Si?»

5, bedoelt. Ik heb den man gefchreven , dat ik
*

„ niet wensch , dat men met geweld en moord voor

„ het Euangelie (Irijde. De wereld is door Gods

j, woord overwonnen, door dat woord is de Kerk

5, behouden , zij zal door hetzelve woord weder

5, opgebouwd worden; maar ook de Antichrist^

5, gelijk hij zonder vuist begonnen is , zoo zal hij

„ zonder vuist door het woord te niet gedaan worden.'*

Eindelijk is in dit jaar nog merkwaardig een Ge- Gezant-

z^r[i^Q.\{2L^ ditï Boheemfche Broederen aan luther , l^'^j^P'^®''

hetwelk hem hun geloof over de tegenwoordigheid a^^ lu-

van CHRISTUS in het Avondmaal zoo verklaarde , ther.

dat LUTHER in eenen Brief aan nic. hausman er-

kende, dat hij geen kwaad gevoelen van hen had,

doch vervolgens , hunne geloofsbelijdenis gelezen

hebbende, ontvouwde hij zijne gedachten meer dui-

delijk in eene verhandeling over de aanbidding van

het Sacrament van cïjristus , omtrent hetgeen hij

in het geloof der Broederen al of niet goedkeurde.

Onder anderen zegt hij, dat hij afkeurde, dat zij

de wezenlijke tegenwoordigheid van christus in

het Avondmaal ontkenden, als ook het geloof der

kinderen in den Doop; daarenboven, dat zij bij het

regtvaardigmakende geloof in de zaak der regtvaar*

digmaking de liefde voegden, en dat zij zeven Sa-

cramenten erkenden , en den Euangeliedienaren het

huwelijk verboden. Zonderling is het , dat hij hier de

plegtigheid der aanbidding in het Avondmaal onder

de onverfchillige dingen rekent.

De
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m C. G. De nieuwe Paus klemens VII, die den ipden

Jaansi;. November 1523 in de plaats van hadrianus VI

verkozen was , zond in het volgende jaar als zijnen

BLEMENs Legaat den Kardinaal laurens campegius , met
VII Paus.

j^^j ^g bewerken , dat het Plakaat van Wonm
Vervolg ' '

vanden ten uitvoer gebragt , het houden van eene Kerkver-

Rijksdag gadering verfchoven , en de hervorming der Bezwa-
tcNeu- ... „ ,

,

, r^ -

renberg. ^^^ ^^"^ ^ijde gelteld zou worden. Op zijne verto-

Befluic gen , welke de Keizer door zijne Staatsdienaren on-

Roomsch ^erfteu^'^e 5 namen de Rijksvorsten op nieuw een

gezinde befluit, hetwelk den fchijn had, van hun vorig be-

Vorsten ^^j^ ^g veranderen , maar hetwelk hetzelve inderdaad
te Re-
gensburg, verflerkte. De Vorsten beloofden de hand te zullen

houden aan het Plakaat van JVorms ^ zoo veel mo*

gelijk zou zijn, behoudens waarheid en geregtigheid,

maar bleven aandringen op de noodzakelijkheid ecner

algemeene Kerkvergadering, zij wilden, dat inmid-

dels de fchriften der Geleerden door bekwame man-

nen onderzocht en daar van uittrekfels zouden ge-

maakt worden, ten einde in eene volgende Rijks-

vergadering te Spiets te bellisfen , wat men daar uit

aannemen of verwerpen zou. Het onderzoek der

Bezwaren werd insgelijks tot die vergadering uitge-

fteld. Eindelijk werd het befluit herhaald , dat het

Euangelie zuiver en vrij geleerd zou worden, doch

zonder opfchudding en ergernis, volgens de uitleg-

ging der bij de Kerk goedgekeurde Leeraren. Dit

befluit der Rijksvergadering , hetwelk onder groote

verwarring opgemaakt was, mishaagde aan den Kei-

zer, aan den Pausfelijken Legaat en aan luther

even zeer. De Keizer nam het kwalijk, dat het

Pla-
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Plakaat van IForms niet terftond met ftrengheid ten na C. G.

uitvoer gebrast werd, hij wilde geene andere Kerk- J^^risi/,
ö & ' j ö

tot 155'a.
vergadering, dan dia door den Paus zou beroepen ^____
worden, en fchorste den Rijicsdag, die tegen den

uden November uitgefchreven was. De Pausfeiijke

Legaat was onvergenoegd, dat alles uitgefteld , en

aan een nieuw onderzoek onderworpen was. lu-

THER verklaarde zich omtrent dit befluit in een op-

zettelijk gefchrift, hetwelk, met alle hevigheid, er»

terzijdeftelling van allen betamelijken eerbied jegens

de Vorsten, was opgefleld. Hij noemde hen hees-

ten , razenden en gekken , die het Plakaat van

JVorms ten uitvoer brengen , en even als de oude

Reuzen den hemel beftormen wilden, en beklaagde

het lot van Duitschland , hetwelk de aangebodene

zaligheid verwierp.

De Pausfeiijke Legaat befpeurende, dat een groot

gedeelte der Duitfche Rijksvorsten van de Hervor-

ming niet afkeerig waren , begaf zich naar Regens-

burg, alwaar hij eene vergadering bijwoonde, welke

FEiiDiNAND van Oostenryk , en twee Hertogen van

Beysren, de Aartsbisfchop van Saltzburg en eenige

anderen daar belegd hadden. Dezen kwamen met

malkaiideren overeen , dat men des Keizers Plakaat

tegen luther ten ftrengfte zou handhaven , en des-

zelfs gefchriften ophalen, dat men in de Mis en

andere piegtigheden geene verandering zou gedoo-

gen ; dat men de gehuwde Priesters en afvallige

Monniken naar de ftrengheid der Kerkelijke Wetten

ftraffjn , en hunne onderdanen , die te ÏVittemberg

ftudeerden , opontbieden zou. Ook verbonden zij

zich
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ïia C. G zich onderling , dat zij eikanderen , indien er tegen

Jaari5f7 eenen van lien geweld gepleegd werd, met de wape-

' nen zouden bijrtaan. Dus maakten deze Roomsch-

gezinde partij de eerfte beginfelen der fcheuring,

terwijl al fpoedig naar hun voorbeeld zich ook de

andersgezinde Vorsten en Rijksfteden naauwer ver-

eenigden.

Vervol- Alhoewel het Plakaat van Wornn in het grooifte

gingenom
„^^jggifg ^^^ Duitschland krachteloos bleef, hier en

oenuo as- ^ '

dienst, elders nogtans werden de aanhangers der zuivere

leer aan vervolgingen blootgefteld. Te Weenen

werd , met toelating van ferdinand , kaspar. tau-

BER, een Burger van Weenen^ onthoofd; te Dith-

marfen hendrik van zutphen , die te Bremen

geleerd had, en naar Meldorf in Dithmarfen be-

roepen was, ellendig om hals gebragt. Te Praag

in Bohemen en te Off'en in Hongaryë , werd insge-

lijks tegen de Hervorming gewoed, en in de laatst-

genoemde plaats een Boekverkooper te gelijk met

zijne Euangelifche Boeken verbrand. Te Bletz jan

DE klerk , na vreesfelijke mishandelingen , met vuur

verbrand. In Sakfen zelve vervolgde de Hertog

GEORGE met geldboeten, gevangenisfen en bannen

de Euangelifchen enz.

Twist Tn het jaar 1524 liet erasmus zich overhalen,

tusfchen ^y^ ^^ pgn tegen luther op te vatten , en zijn

enLu- vertoog over den vrijen wil te fchrijven. Hij wilde

THERover dus het vermoeden afvveeren , als of hij een begun-

^^"^"^^^"
ftiger van LUTHER en deszelfs leere ware. In dit

werk geeft hij deze bepaling van den vrijen wil'.

,, Zij is het vermogen van den mensch, waar door

5, hij
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„ hij zich kun toeleggen op de dingen, die ter eeu- nn C. G.

„ wige zaligheid leiden, of van dezelve afwenden." ï^^^isiy.

Doch dit vermogen aan den menfchelijkcn wil toe-
.

kennende , beweert hij tevens , dat de inwendige

helpende genade daarmede blijft beftaan, zeggende

uitdrukkelijk : „ dat die genen hem behagen , die

„ iets aan den vrijen wil, maar het meest aan de

,, genade toekennen." Voorts bewijst hij zijne fl:el-

ling uit de Heilige Schrift, uit de Kerkvaders en uit

de ongerijmdheden , welke uit het loochenen van

den vrijen wil voortvloeijen. luther , wien dit

werk ten hoogfte mishaagde , fchreef daartegen in

het jaar 1525 in de maand December zijne Verhan-

deling over den knechtelijken of flaaffchen wil', heb-

bende, zegt hij, zoo lang gewacht, opdat niemand

zou denken , dat hij dit werk met te groote" drift

en overhaasting behandeld had; tevens erkende hij,

dat het hem lastig ware, op een zoo geleerd Boek

van eenen zoo geleerden man te antwoorden , doch

dat hij een antwoord noodig rekende om der genen

wil, die deszelfs aanzien tot hunne eigene eere mis-

bruikten tegen christus. In dit werk leert luther

tegen erasmus: „ dat onze vrije wil zich niet

5, kan fchikken tot de genade, door zich daar aan

„ over te geven , of die niet te wederftaan ; dat

„ wij volftrekt niets doen, maar lijdelijk zijn; dat

„ wij al het goed of kwaad, hetwelk wij doen ,

„ gedivongen^ (dat is, wel vrij, maar zoo, dat

,, wij, wegens de onveranderlijkheid van Gods wil,

„ en de onfeilbaarheid van deszelfs noodzakelijke

5, voorwetenfchap , niet anders handelen kunnen,)

„ dom
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ua C. G. j9 ^oen of liever lijden; dat God niets afhankelijk,

Jaari5i7.
j^ Qcotitingenter ^^ tQ voren weet; dat wij, noch

^ ' 5, de Engelen , noch adam in den flaat der regt-

„ heid 5 noch eenig fchepfel ooit eenen vrijen wil

,, gehad hebben; maar, dat alles, wat buiten God

„ gebeurt, dus gebeurt, dat het, indien men op

5, den wil van God ziet, niet anders kan gebeu-

„ ren." Niet alleen leert luther dit , maar te-

vens beweert hij, dat zonder dit, noch God, noch

CHRISTUS , noch Geloof, noch Euangelie , noch

iets, het zij van het Jodendom en veel minder van

het Christendom overig blijft. Die genen , welke

dit leerfliuk van het Christelijk geloof als hatelijk en

verfoeijelijk trachten voor te ftellen, telt hij onder

de Duivelen en verdoemden. Zoo flerk fpreekt lu-

ther in deze Verhandeling, welke met zoo veel

oordeel en bondige geleerdheid is opgefteld, dat eras-

iNius een vermoeden had, dat zij uit de pen van ie-

mand anders, willem nesenus, of justus jonas,

of FiL. melanchthon gevlocid was, maar geheel

ongegrond, alzoo luther fteeds gewoon was zich

op dit werk te beroemen, en nog in het jaar 1537

aan capito fchreef, dat hij geen van zijne werken

voor zoo echt en zuiver erkende, als dit van den

knechtelijken wil , en zijnen Katechismus. Over dit

werk van luther heeft men in later tijden hevig

getwist. De aanhangers van kalvyn vonden daar

in eene volkomene overeenliemming van luther.

met de leere van kalvyn, over de Predestinatie

of Fborverordinering , hetwelk de Lutherfchen niet

wilden toegeven. seb. schmiüt heeft dit werk

met
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met aanteekeningen uitgegeven, in welke bij getracht ;a C. G,

heeft, den zin van luther zoo te verklaren, dat r"''f'5V«
tot 1552»

die met de uitfpraken van kalvyn bleef veilchillen.

Somnn"ge Lutherfchen wilden zelfs , dat luther.

naderhand dit werk herroepen, en zijn gevoelen ver-

anderd zou hebben, doch dit wordt zonder eeri^

bewijs gezegd.

Het werk van luther over den knechtelijken wil

is geheel in zijnen ilijl gefchreven. luther had

reeds te voren in verfcheidene Brieven erasmus ge-

teekend , „ als een' blinde , een' ellendige, die

5, CHRISTUS niet kende , die vervreemd was van

„ het veriland der Christelijke zaak, rnvv van geest

„ en nog hangende aan de letter;" in dit Boek

noemde hij hem eenen Atheïst^ die met lucianus

niet geloofde, dat er een God was; eenen Epicu'

rist, die met epicurus niet geloofde, dat God

zich bemoeide met menfchelijke zaken; een' Scepti-

cus, of twijfelaar in dingen, die de Christelijke Te-

lijdenis raakten; een Be/potter der Heilige Schrift;

een' vijand van den Christelijken Godsdienst; een*

Lasteraar enz. luther zelve verfchoont deze zij-

ne hevigheid daarmede, dat hij gevoelig was, dat

een zoo groot man, als erasmus, zich had laten

bewegen, om tegen hem te fchrijven over een on-

derwerp, daar luther zoo veel belang in ftelde.

5, Indien ik," zegt hij (*), „ wat te ftraf mogt

„ fclirijven tegen uwe verhandeling, zulks zult gij

,, mij vergeven. Ik doe dit niet uit een kwaad wil-

„ lend

C*) De Servo Arbitr, p. 190. Ed. schmidio.

Herv. I. K
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na C. G. ,5 lend hart , maar bet heeft mij aangedaan , dat gt;

Jaari5i7.
^^ door uw aanzien de zaak van Christus zoo be-

„ nadeeldet, fchoon gij met uwe geleerdheid en al

„ inderdaad niets hebt uitgerigt. Daarenboven wie

„ is altijd zoo meester van zijnen ftijl, dat hij niet

„ hier of daar warm worde? Gij, die, als 't ware

„ uit ijver voor de zedigheid , bijna iiond zijt in dit

5, Boelc, fchiet nogtans niet zelden vurige en fcher-

„ pe pijlen, zoodat gij vergiftig mogt fchijnen, in-

3, dien de Lezer niet zeer genegen en billijk wil

„ zijn. Maar dit doet alles niets ter zaak, alzoo

5, wij dit wederzijds eikanderen gaarn moeten ver-

„ geven, gelijk wij menfchen zijn, en niets men-

„ fchelijks vreemd in ons is.'*

Hoe het zij , erasmus toonde zicli over deze han-

delwijze van LUTiiER zeer gebelgd, en fchreef daar

tegen zijnen Hyperaspistes of verdediger, welken hij,

gelijk hij zich beroemde , in twaalf dagen had afge-

fchreven ; ook beklaagde hij zich bij jan , Keurvorst van

Sakfen^ die frederik was opgevolgd, en vorderde

eerherftelling , wegens de befchuldigingen van /Ithe-

isterij en Epurei-me; doch hier van kwam niets.

Ondertusfchen is merkwaardig , hetgeen erasmus

fchreef in eenen Drief aan ludov. vivez : „ Om
„ voor de vuist te ipreken, wij hebben den vrijen

,, wil verloren. Toen gaf mijn hart geheel iets an-

„ ders op, dan mijne pen fchreef,"

Beginvan Maar een ander, in de gevolgen veel gewigtiger

den twist yerfchil , hetwelk men vervolgens den SacramentS'

Heilig ^^7^? (^helium Sacramentarium ^') genoemd heeft,,

Avond- nam in het jaar 1524 zijnen aanvang, carolosta-
taatil.
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Dius , die op LUTHER misnoegd was , omdat dcze np C. O.

deszelfs ffedras omtrent de Beelden zoo euvel had
]'••" 151 7»

rot 1552.
opgenomen, had zich van Wittemherg naar Orla- .

munde begeven , alwaar hij echter fpoedig u-eder

opfchuddingen om de Beelden verwekte, luthkr ,

volgens een befluit van den Keurvorst, eerst raar

j^ena en verders naar Orlamunde gezonden , predik-

te daar tegen den Geestdrijver thomas muntzbr,
maar voegde er bij , dat men ook te vreezen had

voor de Beeldenftorraers en Sacramentarisfen, ca-

ROLOSTADius, die zich te JVittemherg ook omtrent

de tegenwoordigheid van ckristus in het Avond-

maal tegen luther verklaard had , fprak luther
hier over aan, die hem uitdaagde, om over dit on-

derwerp openlijk tegen hem te fchrijven. carolo-

STADius werd vervolgens op last van den Keurvorst

en aandringen van luther uit Thuringen verdre-

ven , en begaf zich naar Bazel, alwaar hij zijne

Verhandelingen over het Avondmaal des Heeren in

het licht gaf, en den bijval verwierf van zvvinglius

en oEcoLAMPADius, die ook in de woorden van

CHRISTUS een tropus vonden , alhoewel zii niet in

alles met carelstad overeenftemden. Met heii

vereenigden zich anderen, gelijk leo judae, en dé

Godgeleerden van Straatsburg , wolfgang fabri-

icius CAPiTO en martinus bucerus. Het gevoe-

len van CARELSTAD kwam op deze punten uit : dat

er in de woorden der inftelling van het Avondmaal

een tropus plaits heeft , en dat men bet woordje

dit, {r>fto,) niet moet verbinden met brood, («f-

Ifif,) hetwelk van het mannelijk geflaclit is, maar

K 2 dat
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na C. G. dïit men de woorden dus moet vatten: Neemt ^ cet^

Jaari5i7.
jjg.nejjjjj fj^^ brood ^ hetwelk jezus aan zijne Apos»

r telen hier mede toereikte; waai bij hij vervolgens op

zijn ligchaam vviixende, gevoegd zal hebben, want

dit , of, want hier is of zit mijn ligchaam , hetvvelk

voor u gebroken wordt. Voorts, dat het ligchaam

van CHRISTUS in het Avondmaal niet tegenwoordig

is, noch gegeten wordt tnet den mond, maar dat er

flechts gedachtenis gevierd wordt, van het gebroken

h'gchaam en vergoten bloed des Verlosfers; dat het

oogmerk van het Heilig Avondmaal enkel is, dat

men den dood van Christus verkondige en zijne

gedachtenis viere. Eindelijk ontkende hij, dat dit

Sacrament de vergeving der zonden gaf, of zelfs

een zegel en onderpand zij van onze verlosfing door

JEZUS CHRISTUS, devvijl deze eene gave des Heil.

Geestes is , en de mensch zich zelven te voren moet

beproeven , hetwelk noodeloos zou zijn , indien hij

door het Avondmaal van de vergeving zijner zonden

moest verzekerd worden. Daartegen hield luther

ftaande, dat de Deelgenooten van 's Heeren Avond-

maal , benevens het Brood en den wijn , het wezen-

lijk ligchaam en bloed van christus ontvingen.

Dus wel de Transfuhjiantiatie ^ of de verandering

van het brood en wijn in het ligchaam en bloed van

CHRISTUS verwerpende, maar nogtans eene wezenlijke

teigenwoordigheid van hetzelve aannemende, hetwelk

vervolgens Confiihjlantiatie genoemd is. En deze

waren de zaden van dien geweldigen en hevigen

twist , welke eene heillooze verdeeldheid veroorzaak-

te tusfchen hen , die zich vereenigd hadden , om
de
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de zaak der vrijheid en van deii Godsdienst te ver- na C. G.

dedigen.
^'fi^'^'

iJehalve dezen ongelukkigen twist, die onbedenke-
.

lijk veel nadeel aan den voortgang der Hervorming r)e Boe-

heeft toegebragt ; wrerd dezelve ook , hoevi^el ten
^'^" "^^'

onregt, befchouwd als oorzaak, of ten minRe aan-

leiding gegeven te hebben tot den Boerenkrijg , wel-

ke in het jaar 1525 met zoo veel woede in Duitsch-

Jaud uitberstte , door welke befchuldiging de gemoe-

deren van velen van de Hervorming afkeerig werden

gemaakt. Door het plaatshebbende Leenilelfel wer-

den alom in Duiischlaud en elders de Boeren en

Landlieden op eene treurige wijze onderdrukt, en

waren inderdaad flaven van de Edelen , v'elen van

welken hen onbarmhartig verdrukten en mishandel-

den. Van tijd tot tijd w.iren hier door , lang voor

LUTHERS tijd, oproeren ontflaan, die door de wan-

hoop aangevuurd , op ftroomen van menfchenbloed

te ftaan kwamen. In dit jaar berstte een dergelijk

oproer uit in Zivnben , alwaar de Boeren , het on-

dragelijk juk der Edelen moede, hetzelve eensklaps

afwierpen en de Sloren hunner dwingelanden ver-

woestten , niet zonder de onmenfchelijkde wreedhe-

den tegen hen zelven te plegen. De brand (loeg

vervolgens over in Thuringen , alwaar ongelukkig

eene razende geestdrijverij olie in het vuur v.ierp en

de ellende vermeerderde, thomas biuntzer , na

te Brunswyk ^ Zwickau en Altftadt het Euangelie"

gepredikt hebben, begon gevoelens van geestdrijverij

en dweepsirij te verfpreiden , en daardoor opfchud-

dingen te verwekken. Oni die reden van daar ver-

K 1 dre-
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na C. G. dreven zijnde , zworf hij in Duitschland om , ea

Jaari5i7, {\q\^q zich eindelijk aan het hoofd der misnoegde
^^^

' en muitende Boeren , met welke hij vele verwoes-

tingen aanrigtte, zoodat men verhaalt, dat in de-

zen krijg meer dan 300 Sloten en Kloosters door

de Boeren vernield zijn geworden. Eindelijk ver-

eenigden verfcheidene Vorsren hunne troepen , en

verfloegen de Boeren in menige gevechten , en hunne

voornaamfte hoofden, zekere pfeiffer en munt-

ZER , werden gevangen en te Mulhaiifen ter dood

gebragt. De leere dezer Geesidrijvers behelsde, dat

de mensch niet door de letter der fchrift maar door

den geest geleerd werd, en dat de menfchen door

middel van gezigten, openbaringen en droomen van

God onderwezen en omtrent toekomende dingen ver?

licht werden. Zij dreven , dat de wereld van de boo^e

beheerlchers moest in vrijheid gefield en het Rijk

van God op aarde opgerigt worden ; zij verzetten

zich tegen de Pausgezinden om derzelver overheer-

fching van het geweten en de harde dienstbaarheid,

en tegen luther , omdat hij op de Heilige Schrift

en op menfchelljke wetenfchap en kennis aandrong.

Het is er dus zoo ver van daan, dat luthers leer

de oorzaak geweest zij van deze oproerigheden , dat

waarlijk de Geestdrijvers , die dezelve koesterden

,

nieis met de voorflanders der Hervorming gemeen

hadden , dan het aandringen op vrijheid van Gods-

dienst en geweren, lua^her oordeelde wel in het

begin zacht van de droomen en gezigten , welke

^eze DwjL'pers voorwendden , maar vrij fpoedig

^oorzag hij hunne oogmerken en fpooreloozen waan

,

waar-
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waarom hij hen in verfcheidene gefcliriften weder- na C. O.
leide, en de Rijksvorsten vermaande en raadde, de- Ja'^r'517.

zelve met geweld te bedwingen. Hoe zeer luther 1_*

vrijheid van geloof en geweten predikte , even fterk

nogtans predikte hij orde en geregeldheid , en was

afkeerig van alle wanorde en misbruik van vrijheid,

die in wetteloosheid en regeringloosheid ontaarden

^ou.

Eene andere gebeurtenis in het jaar 1525 gaf ins- luther

geüjks aan de tegenflanders der Hervorming ftof tot
l^^^^^'^j^

lasteren , en (Irekte zelfs aan velen , die der Hervor- ma van

ming genegen waren , tot ergernis. Deze gebeurte- J^orre.

nis was het huwelijk van luther met cathauina

VAN BORRE. DeZC CATHARINA VAN BORRE, uit

een adelijk geflacht geboren, was Non geweest in

het Klooster van Wimptsch^ maar had hetzelve met

de andere Nonnen , twee jaren geleden , verlaten

,

met hulp van leonard koppe , Raadsheer te Tor-

gau, LUTHER, die te voren den M'^nnikskap ins-

gelijks afgelegd en met eene deftige kleeding, eenen

Lteraar der Godgeleerdheid pasfende , verwisfeld

had, en ook niet langer Vackr of Broeder ^ hetwelk

de eertitels der Monniken waren , maar eenvoudig

Doctor of Leeraar genoemd wilde zijn , beflemde

haar ter vrouwe voor Doctor glacius. Pastoor te

Orïamund; doch r.ls catharlva zich daartoe on-

genegen toonde, verklarende , dat zij niet vjMq

trouwen, of het moest met luther zclven wezen,

en als luther van hieronymus schurf hoorde,

„ dat, indien hij, een Monnik, trouwde, de ge-

j, heele wereld en de duivel zelve lagchen zouden,

K 4 ,, de-
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na C. G. „ dewijl kij alle zijne handelingen daardoor vrach-

Jaarisi/. teloös zou maken;" befloot luther onvoor-
toe 1553
, ziens, om, ten fpijt van de Wereld en den Duivel,

CATHARINA te trouweu , en volbragt dit, zonder

aan iemand van zijn voornemen eenige kennis te ge-

ven. De ondertrouw gefchiedde in tegenwoordig-

heid van flechts drie zijner vrienden , die hij des

avonds te eten genoodigd had. Hevig voeren zijne

partijen uit over dit huwelijk, men riep: ,, dat uit

„ dit huwelijk van eenen Monnik met eene Non de

,, Antichrist zou geboren worden." Men fchold

hetzelve voor een bloedfchendig en hondsch huwe-

lijk. Verfcheidene van luther's vrienden zelve

keurden hetzelve af, om de ergernis en opfpraak,

welke zij daar van voorzagen, melanchthon zelve

misprees het om die reden , en uit hoofde van de

tijdsomfbndigheden ; evenwel verdedigde hij de ge-»

oorloofdheid van hetzelve in eenen Brief aan joa-

CHIiM CAMERARIUS. LUTHER fchrcef aan AMS-

DORF, dat hij dit huwelijk had aangegaan, om ^oxi

wensch zijns Vaders te voldoen, maar ook om een

voorbeeld te geven aan andere Kerkdijken en hen

voor te gaan in een eerbaar huwelijk.

Vervolg De vcrfchillen, welke met carelstad ontflaan

dertwis
^^^j.^;^ Q^.gf. j^gj- Avondmaal , namen ondertusfchen

ten over

het'A toe in hevigheid, luther fchreer tegen hem zijn

vondmaal ]3oek, tegen de Hemelfche Profeten^ en behandelde

hem in hetzelve als een' verachter van den Gods-

dienst. Onder anderen gebruikte hij, in dit Boek,

om de dadeüke tegenwoordigheid van Christus in

het Avondtuaal op te helderen , de gelijkenis van

eea
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ttr\ gloeijend ijzer. Gelijk in een gloeijend ijzer, na C.G.
zeide hij, twee onderfcheidene zelfllandit^heden , te I^^r^S'/-

. , .. j . \ tot 1552.
weten , ijzer en vuur , vereenigd zijn , dus is het .

ligchaam van Christus vereenigd met het brood

in het Avondmaal enz. De twist rees hooger, om-

dat men wederzijds eikanderen verdacht hield , van

de eene zijde vermoedden deZwitzerSy dat luthers

gevoelen niet zeer onderfcheiden was van de Trans-

fubfiantiaiie ^ en deze hield hen verdacht, dat zij

in het Avondmaal niets ffcelden dan eenvoudig brood,

zonder eenige kracht of tegenwoordigheid van Chris-

tus bij het Avondmaal te erkennen, joaivn, bu-

GENHAGEN had in het voorgaande jaar een' Brief

gefchreven tegen zwinglius , om deszelfs gevoe-

len, dat in de woorden der inzetting is te kennen

geeft, het heteekent ^ te wederleggen. zwinglius

beantwoordde denzelven dit jaar in zijn Botk : over

den waren en vaïfchen Godsdienst ; ook gaf |oann.

OECOLAMPADius eene Verhandeling uit over de ware

uitlegging van de woorden des HeLren : Dit is

mijn ligchaam , in hetwelk hij den tropus vindt niet

in het woord is , maar in het woord ligchaam , het-

welk beteeken en zal een beeld van mijn ligchnam.

Van dit werk getuigde erasmus : ,, dat het zoo

„ naauwkeurig gefchreven , met zoo vele bewijsre-

„ denen en getuigeiiisfen voorzien was , dat het

„ zelfs de uitverkozenen zou kunnen doen dwalen."

Hier tegen fchreven eenige Zwabifche Leeraars, zoo

men meent, door de pen van brentius, eene Ver-

handeling , onder den titel : Syngramma , daar

OECOLAMPADIUS zijn Antifyngramma tegenftelde.

K 5 ZWI^G-
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na C. G. zwiNGLiüS was zeer misnoegd over het gefchrift

Jaari5i7.
jiej. Zwabifche Godgeleerden, maar luther prees

tot 1552 , ,. o 7 .

.,.,___ Jjet, en wanneer die van Straatsburg hem vermaan-

den, om zich met de Zwitfers te verftaan , ver-

klaarde hij: „ dat deze zaak van zoo groot ge-

5, wigt was, dat de voorftanders van een der beide

„ gevoelens dienaars van den Satan moesten zijn;

„ en dus , dat eene bemiddeling geene plaats kon

„ hebben." Ondertusfchen had carelstad een

werkje uitgegeven , om zich zelven te verfchoonen

,

met eenen Brief aan luther , dat hij over het H,

Avondmaal gefchreven had, niet om iets te bepa-

len, maar alleen om de waarheid op te fporen. lu»

THER liet zich hier door met hem bevredigen, en

CARELSTAD kreeg van den Keurvorst vrijheid om

in Sakfen weder te keeren.

Dooi'ivan Op den 25n:en Mei des jaars 1525 overleed fre-
FRRDERiii

Y>E.\kiyi , dc Wijze bijgenaamd , Keurvorst van Sak'

Keur- '/^«j ^''^ lieeds luther zijne befcherming verleend

vorst van had^ zonder nogtans zijne leere openlijk aan te ne-
Sükfcn

* men. Door zijne voorzigtigheid had hij, zoo lang

hij leefde , zekere foort van eenigheid en overeen-

ftemming onder de Duitfche Rijksvorsten bewaard,

niettegenftaande hunne yerfchillende begrippen.

JAN de De Keurvorst jan, wien men den bijnaam ds

Standvps- Standvastige gegeven heeft, die zijnen Broeder fre-

{Jl^opf DERHC opvolgde, ging op eene geheel andere wijze

te werk. Overtuigd van de waarheid van luthers

leere , en ziende , dat dezelve welhaast verdrukt zou

worden , indien de Paus zijn gezag en invloed bleef

gehouden, nam hy i» zijne landen de oppeimagt in

Kar.
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Kerkelijke zaken zelve in handen , en (lichtte in zijn na C. G^

gebied eene Kerk, geheel van die van Rome ver- )^^^^5i7»

fchillende, in leere, tucht en beftuur. Om aan de-
'

zelve eene vasth<.id te geven , liet hij door luther

en MELANCiiTHON cenc Kerkenorde opftellen , die

in het jaar 1527 in alle ?ijne Staten werd afgekon»

digd; vi^elk voorbeeld fpoedig ook door andere Vor-

ften, die de Roomfche Kerk verlieten, werd nage-

volgd. Doch even fchielijk werd nu ook de ver-

eeniging tusfchen de Rijksvorsten verbroken , die

door eene openlijke Icheuring verdeeld werden , ge-

lijk wij in het vervolg zien zullen. Hier alleen voe-

gen wij er nog bij, dat hij op de mouwen zijner

Hovelingen , tot een onderfcheidend kenmerk van

2iin geloof, de eerde letters van de woorden Verbum

Domini manet in aternum
, ( Het woord des Heeren

'blijft in eeuwigheids^ V. D. M. I. ^ü. geborduurd

wilde hebben. Evenwel had de Keurvorst frede-

Riiv reeds in den zomer des jaars 1522 zilveren pen-

pingen laten flaan , die deze fpreuk ten opfchrift

hadden, en op de winterkleederen zijner Hovelingen

de letters V. D. M. I. M. laten weven.

De Kerken in Silezi'é werden om dezen tijd hevig kaspar

gefchokt, door de leeringen van kaspar sciiwenk- ^"^^^^^'^^

FELD,
rELD , een man uit een adelijk geflacht in het Her-

togdom Liegnitz in Sikzië ^ hij werd in het Jaar

1527 uit zijn vaderland verdreven, en overleed, na

vele omzwervingen, in Zwaben^ in het jaar 1561.

In het eerst had hij de dwalingen en het verderf

van het Pausdom ziende, zich bij lutiier gevoegd;

ciar.r toen hij waarnam, dat ds Christenen, die de«

ze



156 K E R K E L ÏJ K E

m C. G ze leer beleden , dezelve weinig beleefden , oordeelde

Jaari5i7 j^j; ^^j. gok deze de ware Kerk niet was: waarom
tot 1552 ,...,,.. . , ,

, ,

,
Injzich bij geene gezindte voegde, maar ook deswe-

gens bij allen in haat kwam , alhoewel hij alle god-

vruchtigen in alle gezindheden zeer liefhad, zelfs

zijnen vijanden weldoende, en gelijk hij zeide, te

vrede voor zich zeiven en Christus te leven. Daar-

enboven keurde hij in de Roomfchen af, dat zij in

het werk der Zaligheid te veel aan de werken toe-

fchreven; maar in de Lutherfchen, dat zij te groote

kracht verbonden met de letter der Schrift en de

Sacramenten , of dat zij niet behoorlijk onderfcheid

maakten tusfchen het historisch en zaligmakend ge-

loof, of tusfchen den histoiifchen en geestelijken

CHRISTUS, denkende, dat het geloof en de gehoor-

zaamheid van CHRISTUS voor ons genoegzaam zij,

alfchoon wij inde zonden blijven. Hij wüde de Christe-

nen van de uitwendige middelen afbrengen , welke hij

evenwel niet verachtte, maar nuttig noemde; en wil-

de hen tot den geest en den geestelijken Godsdienst

bepalen. Hier vandaan, dat hij dikwijls te flaauw en

zelfs onvoegzaam fprak van den dienst des woords

en van de godsdienstplegtigheden ; en de dienaren

van het Euangelie gering achtte; ook verwierp hij

het gevoelen der Lutherfchen over de ligchamelijke

tegenwoordigheid van christüs in het Avondmaal.

Men haatte hem deswegens zoo zeer, dat fommigea

hem een kind des Duivels , een' boozen Ketter

,

Herdooper , Dweeper en Lasteraar noemden , en

zelfs kinderachtig met zijn' naam fpeelden , noemen-

de hem Stinkvsld of Stankvdd. Zijne vijanden ech-

ter
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ter zelve erkenden , dat bij ceii man was van een na C. ö.

vroom en godzalig leven. Mij heeft verfcheidene f-''>ri5i7,

fchriften nagelaten, die bij eikanderen zijn uitgege- "
.

*

ven in het jaar 1592. Zij zijn dikwijls opgehaald

en verbrand geworden.

Zijne leerllellingen waren: i. Dat de Schrift op

zich zelve eene doode letter is , dat zij , die van

hem verfchilden, Letterknechten waren. 2. Dat de

menfchelijke natuur van chuistus gQtn fchepfel is,

zoo omdat zij haren oorfprong van God heeft, als

omdat zij vergoddelijkt is na de verheerlijking; maar

zijne partijen noemde hij fchepfelingen , creaturistae,

3. Dat het regtvaardigend geloof de inwonende God

zelve is. 4. De woorden der inllelling van het

Avondmaal verklaarde hij van Christus zelven, de

ware zielefpiis en het brood des levens; maar daar

van onderfcheidde hij het Sacramenteele brood, eenig-

lijk ingefteld ter gedachtenis van christus, en om
een dank - en liefdemaal te zijn : maar den geheelen

CHRISTUS, naar de Goddelijke en menfchelijke na-

tuur, noemde hij ware fpijs en drank: de woorden,

dit is mijn ïigchaam^ verklaarde 'hij: zoodanig is

mijn ligchaam , namelijk, waarlijk hrcod en fpijs

^

waar van het uiterlijk brood een teeken is. 5. Ein-

delijk prees hij altijd aan een nieuw leven , en had

de klinkende woorden fteeds in den mond van ver-

lichting, openbaring, vergoddelijking, inwendige en

geestelijke mensch enz.

Niettegen (baande zoo vele hindernisfen en zelfs Voort-

openbare vervolgingen in verfcheidene plaatfen ,
g^"sd«

keidde zich de Hervorming meer en meer uit. fi- mingin'

LIPS ,
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na C- G LIP5 9 Landgraaf van Hetfen , voerde dezelve in zij-

Jaari5i7. j^g Staten in, na een mondgefprek gehouden te heb-

ben met den Keurvorst van Sakfen jan en deszeifs

Duitsch- Zoon JAN FREDERiK tc Creutshergeti , in welk
land. mondgefprek hij betuigde, liever zijn goederen en

leven te willen verliezen , dan dat hij de erkende

waarheid van het Euangelie zou verlaten. Te Gor-

iitz in het iVIarkgraaffchsp van de Laitsnitz werden

alle bijgeloovige plegtigheden afgefchaft, en Doop en

Avondmaal, het laatfte onder beide gedaanten, in de

Hoogduitfche taal bediend , door bewerking van

jFiiANciscus OENOBARBus, gezegd ROTBART, Dia»

ken vnn Gorlitz. Dus ook in de Graaffchappen

Hanau , en Oldenbiirg, In Westfakn omhelsde

kOENRAAD , Graaf van Tekknhurg en Ltngen , de

leer der Hervorming, albert , Markgraaf van

Bra::denh'iirg , te voren Grootmeester der Duitfche

Orde , maar thans door sigismund , Koning van

Polen ^ beleend met het Hertogdom Prti'tsfcn, voer*

de in hetzelve de Hervorming in. Ook werd de-

zelve ingevoerd in de ftad Dantztg ^ evenwel duur-

de het hier tot het jaar 1556, eer dit v/erk zijn be*

flag hi^.d.

Rijksdag De Rijksdag, die in het vorige Jaar te Augd-urg

te Spiers. befchreven was , maar geenen voortgang had gehad

,

werd in het jaar 1526 gehouden teSpïers, den 25(1^11

Junii. Voordat de Keurvorst van Sakfen en de

Landgraaf van Hesfen zich derwaarts begaven , had-

den zij een mondgefprek te Maagdenburg ^ alwaar

zij zamen overeenkwamen, om malkanderen te zul-

len bijlban, ingevaüe iets geweldigs tegen hen mogt

on-
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ondernomen worden , waartoe aan vele plaatfcn toe- na C. Gi

bereidfelen gemaakt werden. De Keizer, die thans l^-fj^i/.

in Spanje was, en de handen volhad, fchreef vari
^

daar aan de vergadering , in welke zijn Broeder

FERDINAND van Oostenryk voorzat, dat het Plakaat

van lï^orms ten flrikfte ten uitvoer gebragt en de

Lutheranen in geheel Dttitschland uitgeroeid en

verbannen moesten worden. De meeste Vorsten ver-

zetten zich hier tegen met alle kloekmoedigheid j

zoodat, na lang en hevig twisten, het bcfluit werd

opgemaakt, en met eenparige ftemmen vastgefleld,

dat men door een plcgtig Gezantfcbap den Keizer

zou verzoeken , dat hij wilde te wege brengen , dat

er eene vrije , algemcenc , of ten minfte eene Natio-

nale Kerkvergadering bijeenkwarae . en dat intus-

fchen elk lid der vergadering in den zijnen omtrent

hetgeen het Plakaat van JVorms , ( dat is , de zaak

van den Godsdienst) betrof, zoo zou handelen,

als hij voor God en den Keizer zou meenen te kun*

nen verantwoorden.

Deze voor de Hervormden zoo gunftige uitflag

der vergadering was veelal aan de omflandigheden

des tijds toe te fchrijven. fePvDInand van OosteU'

ryk vreesde voor eene openbare fcheuring, wel-

ke des Keizers zaken m verwarring gebragt zou

hebben , daar hij thans te meer reden had , om voor

te vreezen, dewijl niet alleen de Keizer belemmerd

was met den oorlog tegen Frankryk , maar ook de

Turken den Hongaren eene zware nederlage hadden

toegebragt, bij welke gelegenheid de Koning lode-

WYK van Hongaryen gefneuveld was. ferdinand,

die
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Ba C. G. die nanfpraak maakte op den troon, had den bij-

Jaari5i7. (^^nd der Duitfchers noodis, om hem op denzelvcii
tot I5<2.

^
tegen de overtnagt der Turken te handhaven.

De Keizer had zich wel, bij het fluiten van den

vrede, met francois I, Koning van Frankryk ^

verbonden, dat zij beiden hunne pogingen zouden

aanwenden , om alle ketterijen en voornamelijk de

Lutherfche uit te roeijen , maar dewijl francois

weigerde de harde voorwaarden van dezen vrede te

vervullen , welken karel , die hem in den veldilag

bij Pav'ia gevangen en ï\Vi'A.x Spanje gevoerd had, hem

had voojgefchreven, berstte de oorlog op nieuw

uit, en aan het uitroeijen der Ketteren kon karel

des ïe minder werken, omdat de Paus de zijde van

Frankryk koos, welke ftap van den Paus den Kei-

zer zoodanig ontftak , dat hij nu zelve zich op eere

algemeene Kerkvergadering beriep, en door zijn le-

ger onder den Hertog van Bourbon Rome in het

jaar 1527 bemagtigde. De Paus zelve werd gevan-

gen genomen, en moest van 's Keizers foldaten, die

voor een groot gedeelte Lutherfchen waren, veel

hoon en fmaad dulden. Ja men verhaalt, dat de

dartele foldaten, bij deze gelegenheid, luther tot

Paus uitriepen , en uit hunne Lutherfche medemak-

kers Kardinalen enz. verkozen, karel hield den

Paus eenen geruimen tijd gevangen, maar liet, te

gelijker tijd , in Spanje openlijk bidden voor de vrij-

heid en herfl:el van den door hem zeiven gevange-

nen Paus. Zoo fpeelt de Staatkunde dikwijls met

de Volken en derzelver Bijgeloof!

Bijzon- Het guuftig befluit der Rijksvergadering en de bo-

ven-
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Vengcmelde gebeurtenisfen gaven dus den Voorftan- na C. G.

deren der Hervorming ten minde voor eenigen tijd
Jq^jj^J]

rust en gelegenheid, om hunne ontwerpen door te

zetten , en daar aan zekere vastigheid te geven. Ook derheden

deden luther en zijne medearbeiders, wat zij lion- vnnOos-

den, door hunne fchriften, leeringen, vermaningen, tenryk.

raadgevingen en wederleggingen, om den vreesach-

tigen moed in het lijf te fpreken, de twijfelingen

der onkundigen te verdrijven, de beginfels der on-

vasten en wankelenden te bevestigen , en allen te

bezielen met eenen ijver, geëvenredigd aan de grc-t-

heid hunner onderneming. Onder anderen had lu-

ther in het jaar 152a uitleggingen in het licht ge-

geven van Pfalm 37, 62, 94 en 109, welke hij

had opgedragen aan maria van Oostenryk , Ko-

ningin Weduwe van Hongaryë^ Zuster van Keizer

KAREL en FERDiNAND. LUTHER prijst haar als

eene Vorstin » die het Euangelie begunrtigde , en

elders roerat hij hare godsvrucht en zedigheid, ge-

paard met heldenmoed. Zij werd gehouden voor

eene wijze vrouw, die zoet was op Laiijnfche Boe-

ken, daar erasmus van zei.le: j. Het wezen der

„ menfchelijke zaken verandert, de Monniken we-

„ ten van geene geleerdheid, en de vrouwen maken

,, veel werks van Boeken." Ook verhaalt men, dat

zij altijd eenen Latijnfchen Bijbel bij zich had , zelfs

als zij op de jagt was ; haar Hofprediker joannes

HENEK.EL wordt van spalatinus een Euangelhch

Leeraar, een zeer vriendelijk en eerbaar man ge-

noemd. Op den Rijksdag te Augihurg in het jaar

1530 zich in die ftad bevindende , begeerig zijnde

Herv. I. L om
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na C. G. om eene EuangeÜfchs Kerkrede te hooien, kon men
Jaari5i7.

j^jgt verhinderen, dat er eene in hare woning sehou-
tot 1552.
_^.„ den werd; ook zegt men, dat zij toen haren Broe-

der KAREL meer dan eens gewaarfchuwd hebbe ,

dat hij zich van de Priesters niet zou laten bedrie-

gen, geUjk haar msn lodewyk en haar Broeder

FERDiNAND van dezelve bedrogen geworden waren.

Deze MARIA werd in het jaar 153 1 Gouvernante der

Nederlanden, welke zi) met vele voorzigtigheid 25

jaren beftuurd heeft, tot dat zij in het jaar 1556

met haren Broeder den Keizer, na zijnen afftand

van de regering, mede naar Spanje vertrok, alwaar

zij, nog geene maand na haren Broeder karel, in

het jaar 1558 overleden is. erasmus en de Ge-

fchiedfchrijver thüanus prijzen hare kuischheid en

eerbare zeden; de laatstgemelde echter voegt er bij,

dat zij ten dezen niet van alle opfpraak is vrij ge-

bleven ; en wat zou het zijn , indien zekere duistere

vermoedens omtrent de Moeder van Don jan van

Oostenryk , natuurlijken Zoon van Keizer karel ,

naderhand Landvoogd der Nederlanden , eenigen

grond van waarfchijnlijkheid hadden ?

Rijksdag De Keizer verzoende zich nog in dit jaar 1527
^^

,

' met den Paus, aan wien hij op nieuw luther en
gensburg.

' ^ '^

deszelfs zaak opofi'erde. Te weten, onder de vre-

desvoorwaarden werd niet gefield , gelijk men ge-

hoopt had, dat er eene algemeene Kerkvergadering

zou gehouden worden, maar dat luther.s ketterij

zou worden uitgeroeid. Dit evenwel werd niet ter-

ftond ten uitvoer gebragt, zelfs werd er op eenen

Rijksdag te Regensburg niets ten aanzien van den

Gods-
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Godsdienst verrigt, dewijl de Keizer, noch ferdi- nn c. G.

NAND, welke laatfte met den oorlog in Hongaryë ]^^''^^^^7*

belemmerd was, tegenwoordig wiiren.
"

JAN FREDERiK, ZooH van JAN, Keurvorst van Mork-

Sakfen, was ondertrouwd met catiiarina, jongfte ^^"f'''5

Zuster van Keizer karel , maar de voltrekking van v.^„Mr-

het huwelijk werd afgebroken , omdat de Keurprins conius te

der Lutherfche leere was toegedaan, ja openlijk be-
^"^^'^'pt

weerde des Ke'zers Gezant hauiMart , dat men den den Mon-

Ketteren geen woord behoefde te houden. De jon- "''^ ^°^'

ge Vorst verbond zich daarop in het huwelijk met

siBYLLA, Dochter van jan. Hertog van Kleef. Dit

huwelijk gaf gelegenheid , om de Hervorming in de

landen van Gulik en Kleef te vestigen. Op zijne

reize naar zijne bruid had de Keurprins als zijnen

Hofprediker bij zich frederik myconius (), die

dagelijks voor hem predikte. Als hij dit ook te Dus-

feldorp op het Kasteel deed , voer een Franciskamr

Monnik uit een Convent te Keulen^ jan corbach,

op den I7den Februari) van dit jaar 1527 hevig hief

tegen uit , en riep , dat deze nieuwe Predikers geene

zending hadden ; evenwel beloofde hij , te willen

hooren, indien iemand hem anders zou kunnen lee»

ren, en dat hij volgens de Schrift de Hervorming

wilde aannemen. Zekere Baron anarg van wil-

DENFELS verzocht daarop den Monnik, dat hij my-

conius óp het Kasteel wilde hooren prediken, met

belofte , dat hij hem een gefprck met denzelven

zou bezorgen, indien hij hem wilde onderregten,

zoo

(*) Zie vnn .mvcokius boven Bi. 31. volgg.
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na C. G, Züo hij iets met de Schrift flrijdig zeggen mogf,
Jaari5i7, y^ Monnik weigerde dit , alhoewel ook myco-
lot 1552.

° '

, Klus zijn verzoek bij dat des Barons voegde; ein-

delijk echter beloofde hij, tot een gefprek op den

ipden Februarij in de herberg des Barons te zullen

komen , gelijk hij ook deed. Hier was de Prins van

Sakfen met zijne Raden, en vele Hovelingen van

den Hertog van Kleef ^ en zoo vele andere geleerden

en ongeleerden, tegenwoordig, dat men de deuren

Vi^agenvvijd open moest zetten, myconius maakte

een begin van het gefprek, den Monnik verzoeken-

de , dat hij zich der waarheid bevlijtigen , en de

Toehoorders , dat zij aandachtig zijn en zoo er iets

,

minder met Gods woord overeenkomende , mogt

voortgebragt worden , daar van vermaan doen zou-

den. Nu toonde de Monnik aanflonds, door wel-

ken geest hij gedreven werd, alzoo hij myconius

heel onwellevend aanfprak met een, Hont duFrits'.

terwijl hetgeen hij zeide, daarop uitkwam, dat men

over de Schrift niet moest disputeren voor krijgs-

lieden en dergelijke onkundige menfchen , maar in

tegenwoordigheid van Leeraren ; vervolgens daagde

hij MYCONIUS uit , om naar Keulen te gaan , en

daar zijne zaak te behandelen. Maar deze hernam,

dat men uit Gods woord oordeelen moest, en be-

riep zich onder anderen op 'Joann, XII. 48, wel-

ken Tekst hij uit de overzetting van luther voor-

las; waarop de Monnik vol toorn uitriep: dat de

Duivel zelve de maker van deze overzetting was,

voorts Deut. XVII. 10, tegen de gezegden van

MYCONIUS Hellende, alwaar het oordeel over Gods-

dienst-
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diensttwisten aan de Priesters overgegeven werd. na C. G.

WYCONius antwoordde, dat men het volgende vers J^^'"^5i7»

hiermede moest vergelijken , alwaar de Schrift als ,

de regel van dit oordeel genoemd wordt. Nadat dit

voorafgegaan was, redetwistte men over X artike-

len, welke de Monnik te voren op den Predikftoel

had voorgedragen, als leeringen, die men gelooven

moest. De Monnik deed niets dan fchelden , fchreeuwen-

de, dat myconius van vele Duivelen bezeten was,

en hem verwijtende , dat hij getrouwd was , en dat

hij de aanfloker was van het oproer der Boeren. Dit

alles beantwoordde myconius, naar het voorbeeld

van CHRISTUS zijnen Meester, met befcheidenheid.

De Monnik eindelijk in de engte gebragt en geene

eene plaats in de Schrift vindende, om de aanroe-

ping der Heiligen te bewijzen , vraagde aan myco-

nius , na eene menigte fcheldwoorden , wat hij dan

geloofde? myconius, gedachtig aan des Apostels

vermaning, i Petr. II. 15. rees op en gaf op de vol-

gende wijze een voortreffelijk getuigenis van zijn ge-

loof: ,, Mijne Heeren en Vrienden! Daar wy al-

omme als Ketters gelasterd worden, zoo hoort, bid

ik u, van mij de gronden van ons geloof en hoop.

Wij belijden , dat wij alle zondaars zijn , met het

harte en driften altijd tot het kwade geneigd , en

wederrtrevig tegen den wil van God. De wet over-

tuigt ons van onze zonden, en wijst aan, hoe veel

wij verfchillen van Gods beeld , hetwelk in zijne

geboden is voorgefteld. Op de erkentenis van zon-

de volgt droefheid en vrees voor het Goddelijk oor-

deel. Dit is onvermijdelijk, en men heeft geen hulp-

L 3 mid-
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na C. G. middel, ook geene kennis van den Goddeliiken raad,

jaari5i7.
^^f 1^" ^^g ^jjjg vergeven, dan welke hij ons se-

tOt 1552.
• 9 j &

. openbaard heeft door zijnen Zoon, dien hij in het

vleesch gezonden heeft. Nu deze , onze Heere jezus

CHRISTUS, predikt de genade van zijnen Vader, en

zegt, dat hij gekomen is, om de menfchen zalig te

maken, en genezing aan te brengen, en de Schrift

getuigt, dat Christus onze zonden op zich geno-

men heeft. Dit moet men gelooven, en van daar

alleen de verzoening der zonde verwachten. Want
niet alleen worden door Christus de zonden weg-

genomen, maar ook zijne overwinning, opftanding,

regtvaardiging , heiligheid, verlosfing en andere goe-

doren aan ons gefchonken. Dit alles nemen wij aan

door het geloof en vertrouwen , dat wij door

CHRISTUS verlost , heilig , regtvaardig , zalig en

kinderen van God zijn, dit alles verkrijgen wij door

het geloof; zonder geloof bezitten wij niets van dit

alles. Op dit geloof volgt de Heiligen Geest; deze

ftort in onze harten de liefde uit, zoodat wij God
als Vader liefhebben ,

gelijk hij ons heeft lief gehad.

Dus komen de vruchten des geestes uit een gewillig

hart, welke paulus Gah V. opnoemt. Waar de

boom nog niet goed, en het geloof niet opregt is,

daar is geen geest en geloof in het hart; want wa-

ren deze danr , zij zouden zekerlijk werken
, gelijk

warmte en licht het vuur verzeilen. Dit alles werkt

het Euangelie en Gods woord in ons. Wat de

Heiligen betreft, wij hebben van hen eene tweeledige

nuttigheid , vooreerst^ dat ons geloof door hun

voorbeeld verfterkt wordt, want gelijkerwijze God

hun
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hun geloof aangezien , en hun vergeven , en hen tot na C. G,
zijne kinderen en erfgenamen gemaakt heeft , zoo I^^risiy,

zal hij ook ons doen. Ten dezen einde wordt door
'^^^ *

PAULUS het geloof van abraham Rom. IV. voor-

gefteld, en van vele anderen. Hebr. XI. Doch de

zaligheid verkrijgen wij alleen door Christus, den

eenigen Middelaar. Dit bevestigen alle wonderwer-

ken. Zulke, die daar niet op doelen, zijn verdicht

of bedriegelijk. Ten twede ^ men moet ook een

voorbeeld der zeden van de Heiligen nemen, echter

naar het rigifnoer van het leven van Christus ,

daarom beveelt paulus i Cor. IV. 16 , dat wij zij-

ne navolgers zullen zijn, gelijk hij van christus.

Uit het leven der Heiligen derhalve leeren wij lijd-

zaamheid in het dragen van christus kruis, ge-

hoorzaamheid , liefde , barmhartigheid , in welke

deugden de Heiligen christus zijn nagevolgd, en

zij zelve verlangen niets van ons, dan dat wij het-

zelfde doen. Ons wordt ketterij te last gelegd , met

betrekking tot de fpijzen; maar verltaat onzen grond:

CHRISTUS maakt ons alle fpijze tot vaste fpijze,

daar hij Luk. XXII. verbiedt onze harten te be-

zwaren met brasferijen en dronkenfchap : paulus

eischt matigheid , dit is derhalve het Christelijke vas-

ten , indien wij matige fpijs en drank gebruiken en

altijd nuchteren zijn: alle opvulling, waar door het

hart bezwaard wordt, al gefchiedt het met visch of

Hechte fpijzen, ftrijdt met christus bevel. Wat

den mond ingaat, ontreinigt den mensch niet. De

fpijze maakt ons niet aangenaam bij God : Het Ko-

ningrijk van God is niet fpijze of drank; Christe-

L 4 nen
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na C. G. nen worden zulks niet door het eten of onthouden

Jaari5i7.
^^^^ visch of brood. Het verbieden van fpijzen

' fchrijft PAULUS i Tim. IV. aan valfche Leeraren

toe. Deze derhalve mijden wij, ook vreezen wij

niet meer de ergernis der zwaliken, daar allen nu

reeds zeven of acht jaren genoeg onderrigt zijn

,

wat al of niet geoorloofd is." myconius dit alles

overUiid gefproken hebben en van allen met dille

aandacht gehoord zynde , ilond de Monnik , nu

zachter geworden , op , en fprak myconius dus

aan : ,, Waarde fritz ! voorwaar ik heb dit met

genoegen gehoord, en wij kunnen het op gee-

nerlei wijze berispen; alles behaagt; alles is regt

en billijk en heeft grond van waarheid; indien

gij dit preilikt, dan predikt gij het ware geloof

der Christenen.'* Hier op zeide anarg wilden-

fels tegen den Monnik : maar , goe^k Man l dm
/laat gij II zeh-en op den mond; en als de Monnik

hem vraagde: Hoe zoo, mijn Heer? ging hij voort:

5, Omdat gij te voren gezegd hebt, dat dezQ fre-'

„ DERiK een ketter, en zijne geheele leer kettersch

„ en duivelsch is, maar nu bekent gij, dat zij

„ Christelijk en zuiver is." Nu zeide cordach

om zich te verfchoonen : dat hij gehoord had,

„ dat MYCONIUS niet regt leerde , en dat hij de

„ Moeder des Heeren en de Heiligen fchold , maar

5, dat hij thans geheel andere dingen vernam, en

„ daar over verheugd was; dat hij overal, waar

5, hij kwam, zou verklaren, dat hem onregt ge-

5, fchied W3S. Ik verzoek echter, ging hij voort,

5, dat gijüeden mij geen fchande aandoet, of u
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„ beroemt, dat ik overwonnen ben, en dat gij de- na C. G.

,, ze bijeenkomst niet voor een* redetwist, maar J^arisi/.

„ alleen voor een gefprek houdt , want er is geen ,

*

5, regter bij geweest." myconius , nu allen hoon

en fmaad vergetende , zeide tegen den Monnik :

„ Lieve Broeder! leer gij flechts altijd de waarheid,

„ en wat regt en billijk is, en Christus zal u van

3, alle fchande bewaren; wij zullen niemand fchel-

5, den." Hetwelk de Monnik beantwoordde meti

5, Het is wel
!

" myconius zich toen tot de Toe-

Jioorders keerende, riep hen tot getuigen, dat de

^ionnik de waarheid erkend had, en fprak uit GaL

I. 8. eene vervloeking uit over een ieder , die an-

ders leerde. De Monnik ftemde ook dit toe, gaf

MYCONIUS, den Prins en anarg, de hand, en ver-

trok. Naderhand echter durfde hij, tegen de waar-

heid aan, zich beroemen, dat hij overwinnaar ge-

bleven was (*).

In dit jaar 1527 gaf de Keurvorst jan van Sakfen

last aan luther, melanchthon en eenige andere

voorname Godgeleerden, bij welke eenige aanzitn-

üjke leden uit de regering gevoegd waren, om de

bijzondere Kerken in zijn land te bezoeken , en van

alle misbruiken en gebreken te zuiveren, een moeije-

lijk maar noodzakelijk werk, uit hoofde van de on-

kunde en de ongeregeldheid der zeden van vele Ker-

kelijken (f). Bij deze gelegenheid ftelde melanch-

thon

(*) Ik heb dit merkwaardig geval overgenomen uit

DERDES Hiji. Ev. Renov. T. II. p. 180.

(t) MüLANCHTuoN Ep. Libr. IV. Ep. 53,

L 5
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na C. G. THON een klein boekje op, hetwelk eeiie onderrig-

Jaari5i7. ting of inftructie behelsde voor zulken, die den toe-

!^Liil" ^3,nd der Kerken zouden befchouwen, hetwelk ver-

volgens met een Voorberigt van luther in het

licht gegeven is. Dit boekje was in eenen zachten

befcheidenen ftijl opgefleld , en bevatte, volgens des-

zelfs bedoeling , vele zedekundige voorfchriften en

lesfen , welke tot de Kerketucht behoorden. Uit dit

een en ander namen fommigen aanleiding , om uit

te ftrooijen, dat melanchthon was afgevallen, en

dat LUTHER zijne gevoelens veranderd had. joan-

NES iSLEBius AGRicoLA belchuldlgde melanch-

thon , dat hij in dit boekje leerde , dat de bekee«

ring begint met de vreeze des Heeren en de angften

van het geweten, daar luther plag te leeren, dat

het begin gemaakt moest worden met het geloof in

God , en dat Christus bevolen hcbbe , bekeering

te prediken in zijnen naam en niet in dien van mo-

ZES, voorts, dat melanchthon het onderwijs in

de X Geboden had aanbevolen , daar wij toch van

de wet bevrijd zijn enz. dus de beginfelen van wet-

bejfrijding
, ( Antittomiiinerij

, ) voortbrengende ,

welke elf jaren daarna moeite baarde. Thans werd

deze twist fpoedig vereffend, toen melanchthon,

ISLEBIUS en luther te Torgaii een gefprek met

malkander hadden, en luther aanwees, dat het

VLifchil meer over woorden was dan over zaken. An-

deren verbeeldden zich , dat luther in zijne leere

begon te wankelen, omdat er in dit boekje geen

één hard woord voorkwam tegen de bijgeloovighe-

den der Roomfchen. luther verachtte deze uit-

ftrooi-
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flrnoifels ; als onze partijen zich hier over beroemen , na C. G,

fcn reef hij aan spalatinus, dan is hun roem arm- I^^^'5ï7«

hart'.g en niet duurzaam. Omdat ik zonder bitter- -

heid van woorden gefchreven heb , fchreef me-

LANCHTHON aan CAMERAHius , geloovcH deze

fchrandcre bollen, dat ik van luther verfchil, en

hij verhaalt, hoe hij op dien grond zelfs aangezocht

is geworden , om tot de Roomfche Kerk weder te

kceren. Niets was echter gemakkelijker te begrij-

pen , dan dat deze ?Iervormers te regt oordeelden

,

een' anderen ftijl te moeten gebruiken in het onder-

wijzen van Predikers, en eenen anderen in het we-

derleggen van partijen.

Om dezen tijd begonnen zich Wederdoopers of Bepin der

Ilrdoopers te openbaren, van welke v^'ij in het ver-
^^'°'-''"*

r r f j gen van
volg meer zullen moeten zeggen ; onder anderen de Her-

(lelde jACOBus CAUTius, ecn Euangelieprediker te <^<^*^PC"»

Worms , aldaar de volgende (tellingen voor , om
te redetwisten, i. Het uitwendig woord is niet het

levende en eeuwige woord van God , maar alleen

een teeken en getuigenis van het inwendige. 2. Het

uitA'endig woord noch het Sacrament kunnen den

mjnsch troosten noch verflerken. 3. De Kinderdoop

ftrijdt tegen God en tegen de leer van christus.

4. In het Avondmaal is niet het waarachtige lig-

chaam en bloed van ciiristüs. 5. Wat in adam

gevallen is , herleeft in christus , maar in behoor-

lijke orde. 6. christus heeft op geene andere wij-

ze voor ons geleJen , dan dat wij zijne voetflnppen

drukken en zijne geboden waarnemen. 7. Geüjk het

uitwendig eten adam niet zou benadeeld hebben ,

zoo
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na C. G. zoo er niet de inwendige lust des harte bijgekomen

Jaari5i7. ^as dus is, zonder inwendige gehoorzaamheid, en
tot 1552.

:> -3 o o 7"
hist om Gods wil te doen, het ligchamelijk üjden

van CHRISTUS geene ware voldoening. Deze ftel-

lingen werden door zijne ambtgenooien wederfpro-

ken en door de Godgeleerden van Straatsburg we-

derlegd. Ook verwekten de Herdoopers in Ulm en

Augïhurg moeijelijkheden , en in de laatstgemelde

plaats werden meer dan honderd zoo mannen als

vrouwen in hechtenis genomen.

übiquitas De twist over de ligchamelijke tegenwoordigheid

of alom-
yjjj^ CHRISTUS ging nog (leeds voort , de Hervormers

tegen- ^ . ,. .

woordio-- te verdeelen. luther gaf m dit jaar een werk m
heidvan het licht, in hetwelk hij poogde te bewijzen, dat

liffchaara
^^^'^ Hgchaam van Christus aan alle plaaifen tegen-

door lu- woordig is, (^Ubiquitas ,^ uit Joatm, III. 6, en
THERge-

^^j. i^gj. y^^ejfiig verfchil maakt, of in het Avondmaal

de zelfftandigheid des broods blljve of niet. Hier

uit rees nu een nieuwe twist over de tegenwoordig-

heid van CHRISTUS ligchaara aan alle plaatfen, wel-

ke men gelooft, dat luther het eerst geleerd heeft

in het gezegde Boek, zoodat christus ligchaam,

zelfs vóór de Hemelvaart, te gelijk in den hemel en

op aarde, ja aan alle plaatfen tegenwoordig geweest

zij. Sommigen hebben dit gevoelen wel aan den

vermaarden gerson toegefchreven , maar deze leerde

niet eene ivxvrxxiic-toi ^
Qtibiquitas ,^ maar ^roAuro-

mci , eene tegenwoordigheid op vele plaatfen , te

weten , daar , waar het brood en wijn veranderd

worden in het ligchaam van christus. Tegen dit

gevoelen verzette zich bijzonder zwingliüs in zijn

regt^
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regfzifinig en christelijk antivoorcï aan jan , Hertog na C» G.

Gelijk de Hervormde Vorsten naar hunne vrijheid -

handelden in het befchikken van de zaken van den Vervol-

CID"'»

Godsdienst, zoo handelden de Roomfche Rijksvors-
°

ten, elk in zijn land, om de Hervorming tegen te

gaan. ferdinand , Koning van Hongaryen en Bo-

hemen, gaf een allerftrengst Plakaat tegen de Her-

vormden uit en tegen alle Ketters, waarbij de dood-

flraf tegen hen uitgefprokcn werd. Onder andere

Martelaren worden geteld leonard cesar. of kei-

zer , GEORGE CARPENTARIUS of WAGENMAKER.,

JAN REICHEL Cn GEORGE WINKLER. LEONARD

werd in Beyeren levende verbrand, niettegenftaande

de Keurvorst van Beyeren zelve voor zijn leven ge-

fproken had bij ernst van beyeren , Bisfchop

van Pasfau; bij Aqzq gelegenheid gebeurde het, dat

een Priester , om zijne euveldaden , te gelijk met

hem zijne flraf ontving, deze herhaalde telkens:

Ik ben niet waardig ^ om u in dezelfde flraf te ver^

zeilen , een onregtvaardige met den regtvaardigen.

GEORGE carpentarius werd te Munchen op den

houtftapel gebragt. jan reichel aan een' boom

opgehangen, door de geheime ftreken van faber,

Bisfchop van Weenen ^ en george winkler. Pre-

dikant te Halle in Sakfen , die door den Aartsbis-

fchop van Mentz naar Afchafenburg ontboden

was, om rekenfchap van zijn geloof te geven, en

weder ontflagen , werd onder weg van het leven

beroofd ; waar over luther eene vertroostende

aanfpraak aan de Gemeente van Halk fchreef , waar

ia
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na C. G. in hij de wereld noemt: Elne herberge ^ da der

Jaari5i7 ^lirth ein fchalks'Wirth ist , und fein hans had das

^
mahheichen , oder fchild iïber der thür , und heist,

zum mord und zur lagen,

Gerchrift Ten dezen tijde liep er een boekje rond van voor-

LiÈcii-
zeggingen of Prognosticatien van zekeren jan liech-

TENBER. TENBERGER , cen' Starrcnkljker der voorgaande eeuw,
cERdooi' in welke onder vele andere voorzeggingen eene groo-
LUTHF.R

, , , . , ^ . f .

uitge'^e- ^^ verdrukking der Geestelijken en eene verandering

ven. in de Kerk fcheen voorfpeld te worden. Voor eenen

druk 5 die met gedrochtelijke plaatjes in dit jaar wed
uitgegeven , fchreef luther eene Voorrede. Te

weten , de Roomfclien meenden , dat deze voorfpel-

lingen zagen op den Boerenkrijg, en beloofden zich

van nu voortaan alles goeds. Maar luther, hoe-

wel verklarende, dat hij hun geluk niet zou benij-

den, indien zij (lechts hunne leer en leven verbeter-

den, meende evenwel, dat zij, dit verwaarloozen-

de , niets goeds te hopen hadden , maar , dat hetgeen

hij hun uit Gods woord voorzeide, door de uit-

komst meer zou bevestigd worden dan de voorzeg-

gingen van LiECHTENBERGER. Vootts leert hij in de-

ze Voorrede verfcheidene goede dingen van de ijdel-

heid der Starrenkijkers , en hoe het komt , dat God

aan deze lieden fommige dingen als ingeeft, die vjz^x

zijn en onder zeer vele valfche door de uitkomst

bevestigd worden ; insgelijks , hoe God wonderlijke

zaken uitvoert door de Engelen, op eene wijze,

welke wij niet bevatten kunnen: vervolgens zegt

hij, dat voorteekenen, welke aan den hemel of in

de lucht gebeuren , waartoe hij de Kometen en

Eklip-
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Eklipfen brengt , voor de Vorsten het meest te vree- r.n C. G.

zen zijn, opda: zij door deze teekenen leeren zou- i^^J^^5^7'

den, hun leven te beteren, dewijl zij de genen niet ^ fL

willen hüorcn , die hen ten goede vermanen. In

onzen leeftijd , zegt hij , hebben wij vele dergelijke

teekenen gezien , bijzonnen , ongewone regenboogen

en dergelijke: waarop lotgevallen der Koningen van

Franknk , Hongaryen en Denemarken gevolgd zijn

,

daar niemand aan dacht (*).

In het begin van het jaar 152S fcheen het , als Uitziften

of het tot eenen binnenlandfchen oorlog tusfchen de ,^'^" 5'°'^*

^ log in

Rijksvorsten zou komen, otto packiüs. Raad Duitsdi-

van GEORGE, Hertog van Sakfen^ ontdekte aan fi-
'''^"*^'

LiPS den Grootmoedigen, Landgraaf van Hes/en ,

dat de Roomfche Rijksvorsten ferdinand, george

van Sakfen , willem en lodevv^yk van Beyeren ,

ALBERT van Mentz , mattiieus van Salzburg,

WIGAND van Bamberg , koenraad van Wurtzhurg

en anderen onderling een verbond hadden aangegaan,

om de Lutherfchen uit te roeijen. Hij leverde aan

den Landgraaf eene kopij van dit verbond over , en

beloofde, voor 4,000 Gulden hem het oorfpronke-

Ujk opftel zelve te zullen bezorgen. Hierop begon

de Landgraaf zich ten oorlog toe te rusten , en

kwam overeen met den Keurvorst van Sakfen, dat

deze hem met 265O00 man zou onderfteunen. Doch

op het eerfte gerucht hier van zuiverden zich de

Roomfche Vorsten, de één na den anderen, bij den

Landgraaf en Keurvorst, en bij het Rijksbeftuur ,

ook

(*) LUTHER Opp. Qerm. T. III. fol 406. fqq. ed. Jen.
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fia C. G. ook kon packius het beloofde niet volbrengen*
Jaari5i7, q^j^ traden de Keurvorsten van Trier en de Paltz
tot 155-

.

„I. tusfchen beiden, zoodat deze krijg in de beginlelen

gefmoord werd. Velen nogtans hebben gemeend,

dat er wel iet aan de zaak was , en dat het ge-

melde verbond inderdaad ontworpen , maar niet

volkomen geteekend is geweest, luther zelve gaf

er geloof aan ^ en fchreef deswegens eenen zeer he-

vigen Brief aan wenzel link. Predikant te NeU'

remberg , in welken hij de ontfchuldiging van ge-

ORGE van Sak/en eene zeer koude ontfchuldiging

noemt, en de Roomschgezinden als 't ware dreigt:

j, als zij vervolgens meer ondernamen, dat hij God

„ zou bidden , en de Vorsten vermanen , dat zij

5, zonder barmhartigheid mogten uitgeroeid worden:

5, nademaal zij als onverzadelijke bloedzuigers niet

„ wilden rusten." Deze Brief werd door oeorge

van Sakfen onderfchept, die er een affchrift van

aan den Keurvorst jan zond , met een' bijgevoeg-

den dreigenden Brief en eisch , dat luther daar

over te regt gefield zou worden, luther verde-

digde zijnen Brief in een werk , hetwelk hij fchreef:

over het onderfcbeppen v^n geheime Brieven tegen

GEORGE van Sakfen, Van dit alles fchreef me-

LANCHTHON aan camerarius (*): God verbetere

dergelijke misflappen van ons! packius werd op

last van den Landgraaf in hechtenis genomen , maar

Weder ontflagen, waarna hij eenige jaren in Duitsch-

land rond gezworven hebbende , eindelijk in het

jaar

(*) Ep. Libr, IV. «.71.
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jaar 15:36 op bevel der Landvoogdesfe maria van na C. O.

Hongaryen op nieuw gevat zijnde, te Mechekn of I^^'"'5i7«

te omwerpen de doodftraffe ondergaan heeft.
'

In dit jaar gaf de Kcrkenvifitatie of Bezoeking aan

LUTHER aanleiding, om zijnen kleinen en grooten

Katechismus op te flellen, die vervolgens onder de

openbare Geloofsboeken der Lutherfche Kerk zijn

aangenomen. Niet zoo heilzaam wüs voor het wel-

zijn der Kerk een ander werk van lüther, zijne

groote belijdenis van het HeiHg Avondmaal , bij

welke hij wilde leven en fterven. Hij trachtte in

dezelve zijn gevoelen over Christus tegenwoordig-

heid in het Avondmaal nader te bewijzen, bewe-

.rende ten dien einde : dat Christus hgchaam drie

wijzen van hejiaan hebbe , eene ligchamelijke en

zichtbare; eene onbegrijpelijke en geestelijke, volgens

welke het geene plaats beflaat, maar door alle fchep-

felen doordringt , even gelijk het gezigt door de

lucht, het licht en het water. Op deze wij?e kwam

het door de geflotene deur en is het in brood en

den wijn in het Avondmaal tegenwoordig. Eindelijk

eene Goddelijke en Hemelfche, voor zoo ver het

een perfoon is met God, en waar God is, daar is

zijn ligchaam. Echter na het gefprek te Marburg^

waarvan wij vervolgens fpreken , fchijnt hij deze

meening te hebben laten varen. Thans werd ook

de twist tusfchen luther en carelstad ver-

nieuwd. Deze laatfle was, gelijk wij gezien heb-

ben , in Sakfen , met verlof van den Keurvorst, te

Wittemherg wedergekeerd, in het jaar 1525, maar

Herv. I. M daar-
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na C. G. daarna begaf hij zich naar ZwitferJand^ alwaar hij

Jaansi/. in het jaar 1543 overleden is.

^ Keizer karel , die ten dezen tijde de handen

Rijksdag ruimer had gekregen, door het fluiten van den vre-

teSpiers,
^^ ^^^ ^^^ Paus, meende nu gelegenheid te heb-

De naam o o

Protes- ben , om de Godsdienstverfchillen in Duitschland

tanten. (g doen eindigen , en van dezelve een flaatkundig

gebruik te maken , om zijn gezag en invloed op hec

Rijk en de Rijksvorsten onder dit voorwendfel te

vermeerderen. Schoon in perfoon nog afwezig te

Barceïona ^ deed hij eene Rijksvergadering in het

jaar 1529 bijeenkomen, ten einde men zou beraad-

flagen, over de middelen, om de Turken te weder-

ftaan , en over het regelen van den Godsdienst en

het doen ophouden van alle bewegingen omtrent

denzelven. Sterk liet de Keizer op dezen Rijksdag,

door zijne Gevolmagtigden aandringen , op een flipte

uitvoering van het Plakaat van Worms , en op eene

herroeping van het befluit, hetwelk men met eenpa-

rige ftemmen op de vorige Rijksvergadering geno-

men had , dat elk Rijkslid vrijheid zou hebben , om
In zijne landen en gebied zulke fchikkingen omtrent

den Godsdienst te maken, als hij zou meenen voor

God en den Keizer te kunnen verantwoorden , tot

dat eene vrije algemeene Kerkelijke Vergadering alles

op eenen vasten en gelijken voet zou gebragt heb-

ben. Gedeeltelijk de vrees voor den Keizer, wiens

wapenen in de gevoerde oorlogen meest overwin-

nende geweest waren, maar ook gedeeltelijk het

oordeel der Roomschgezinde Vorsten, die nu reeds

ten
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ten klaarde inzagen , welke voortgangen de Hervor- na C. G#

ininsj maakte, dat zij hunnen Godsdienst niet geheel ]^^^^Stf*
tot IC si,

in de waagfchaal moesten (lellen , met te ftijf te
'""

dringen om voldoening hunner bezwaren van het

Roomfche Hof te bekomen; het een en ander be-

woog de vergadering , om het voorheen eenparig

genomen befluit, flechts met meerderheid van ftem-

men , in te trekken , en daartegen vast te Hellen

:

dat het Plakaat van Worms ten ftrengfte zou wor-

den opgevolgd in die landen, in welke het tot hier

toe aangenomen was, zoodat in dezelve alle veran-

dering in den Godsdienst voldrekt verboden werd -^

dat in andere landen, waar de Euangelifche Gods-

dienst geoefend werd, dezelve geoorloofd zou blij-

ven , tot eene Kerkvergadering , op welker bijeen-

komst men zou aandringen; doch hij zou al eerder

afgefchaft worden, als zulks zonder gevaar gefchie*

den kon. — Dat men de Misfe niet zou mogen af-

fchaffen , of de oefening van den Roomfchen Gods-

dienst verhinderen, of tot de Euangelifche over-

gaan — dat men de leer en gezindte der Sacramen'-

tarisfen ,
( zoo noemde men die genen , die met

zwiNGLius van één of gelijk gevoelen waren, al-

hoewel zwiNGLius in zijne fchriften meermalen ,

met grond, had aangemerkt, dat men dezen naam

met meer regt zou moeten geven aan de genen, die

van de Sacramenten verwachten, hetgeen alleen de

Heiligen Geest , door het woord en de Sacramenten

,

in ons onm.iddelijk of krachtdadig werkt
;
) nergens

aannemen of leeren zou mogen ; — en eindelijk : dat

de Herdoopers met den dood moesten geftrafc worden,

M fl

"

Al
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na C. G. Al d^ Rijksvorsten , welke de noodzakelijkheid

]aari5i7, ^qj. Kerkhervorminff kenden , waren , met reden ,
tot 1552.

, n IJ___^ ten hooglten oiivergenoegd , dat men een eenparig

genomen befluit naderhand met eene meerderheid

dus herriep, tegen den wil der anders gevoelende

leden, men toonde de onregtvaardigheid en onbe-

flaanbaarheid hier van met de duidelijkfle redenen

overtuigend aan; ook was niemand dezer Vorsten

zoo onnoozel of zoo luttel bedreven in de ftreeken

van het Roomiche Hof, dat hij de belofte, van

fpoedig eene algemeene Kerkvergadering te zullen

beroepen, in een ander licht befchouwde, dan als

eene kunftenailj , om de gemoederen des volks te

fusfen, nademaal het ligt te bevroeden flond, dat

eene wettige en vrije Kerkvergadering, vrij van den

invloed van Rotiie, het laatfte zijn zou, hetwelk de

Paus, in den tegenvvoordigen ftaat van zaken, zou

toeftaan. Na bij herhaling dit een en ander vergeefs

te hebben herhaald en aangedrongen , deden de

Euangelifche Rijksvorsten eene plegtige betuiging,

(^Protest ^^ tegen dit onbillijk befluit aanteekenen

op den XIKden April, hetwelk zij den XXVÜen in

openbaren druk gaven, zich verders op den Keizer

en eene aanflaande vrije Kerkvergadering beroepen-

de. Deze dus Protesterende Vorsten waren jan ,

Keurvorst van Sakfen , george , Keurvorst van

Brandenburg , ernst en frans , Hertogen van

Lunenhurg , filips , Landgraaf van Hesfen , en

WOLFGANG , Vorst vau Anhah. Bij deze Vorsten

voegden zich verfcheidene vrije Keizerlijke RijksRe-

den, namelijk: Straatsburg^ Ulm, Neuremberg

,

Kon-
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Konflam , Rottingen , Windiheim , Memmingen , na C. G.

Landau. Kempten. Heilbron^ ÏVeisfenburg ^ Nord-i''^'^^^T'
' -^ '

'
. ,

tot i-^sa.

iingen en St. GaL Naar dit Protest is de naam .

Protestanten gegeven aan alle de Euaiigelifchen , of

Voordanders der Hervorming, wellten zij tot heden

toe behouden hebben. Zonderling is het oordeel

van LUTHER. over het befluit der Rijks vergadering

te Spiers y hij meende, dat men hec artikel van het-

zelve, hetwelk de Sacramentarisfen en Herdoopers

betrof , behoorde aan te nemen ; de Rijksvorsten

waren zich zeiven beter gelijk , en verwierpen ook

dat gedeelte van het befiuit, omdat het onbillijk is,

iemand, wie hij ook zij, onverhoord te veroordee-

len. Het Protest werd aan den Keizer overgebragt

door een Gezantfchap van wege de Protestanten^

Ynet bijgevoegd aanbod van bijfiiand tegen de Tiir'

ken , die toen tot aan Wecnen toe waren doorge-

drongen. De Keizer, die thans de genegenheid van

den Paus zocht, ontving de Gezanten niet vriende-

lijk, en toonde zich verftoord, dat deze Vorsten

het Plakaat van Worms en het befluit van Spiers

niet gehoorzaamd hadden, met zware bedreigingen,

mdien zij bij hunne ongehoorzaamheid bleven vol-

harden. — De Protestantfche Vorsten, door dit al-

les, de gezindheden des Keizers ontdekt hebbende,

waren van toen af bedacht , om zich tegen hem in

veiligheid te Rellen, doch konden met malkanderen

niet eens worden , fchoon zij verfcheidene bijeen-

komden hielden te Roth , Neurenberg en op andere

plaatfen , tot het hun eindelijk te Smalkalden geluk-

te, gelijk wij zien zullen. De reden hier van was,

M 3 dat
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na C. G dat LUTHER en die alle geweldige maatregelen ont-

J^ar' 517- raadden, en bijzonder dat hij in allen gevalle de

zoogenoemde Sacramentarisfen van deze vereeniging

wilde uitgefloten hebben.

Bij zonde- De bijzondere bewaring van simon gryn/Eus ,

rebevva- ^^jijg
^ |jy gelegenheid van dezen Rijksdag , te Spien

I5IM. GRY- gebeurde , is te merkwaardig, dan dat zij hier niet

KiEüs. kortelijk zou verhaald worden, simon gryn/eus

was, federt het jaar 1523, Hoogleeraar in de Griek-

fche Taal te Heidelberg , een groot vriend der Her-

vormers, bijzonder van melanchthon. Hij be-

vond zich in dit jaar 1529 , bij gelegenheid van den

Rijksdag, te Spier:. Eenmaal hoorde hij hier fa-

BER, naderhand Bisfchop van JVeenen^ prediken;

en GRYNyEus nam de vrijheid, hem, doch op eene

befcheidene wijze, over fommige grove misflagen in

deze Kerkreden aan te fpreken. faber merken-

de, dat hij zich niet zou kunnen verdedigen, veins-

de thans geen' tijd te hebben , maar vraagt

vriendelijk naar 's mans naam , en deze vindt geene

zwarigheid , om te zeggen , dat hij gryn^us is,

FABER verzoekt hem daarop 's anderen daags op

zeker uur , hetwelk hij bepaalt , bij hem te ko-

men, opdat zij over zaken van zoo veel aanbelang

breeder mogten fpreken, alles onder vriendfchappe-

lijke betuigingen. Doch nu willen wij melanch-

thon, van wien wij het verhaal hebben (*), zei-

ven hooren j „ gryn^us kwam van faber re-

gel-

(*) Covment. ad Cap. X. Daniël. Opp. Tom. II.

foï. i^-^6.
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gelregt bij ons. Naauvvelijks had hij plaats aan ta- na C. G.

fel genomen, want het was etenstijd, en iriii en I^''""^5i7»

tot 1552.
den anderen een gedeelte van het gefpreli verhaald,

_

toen ik, aan tafel zittende, fchielijk uit de kamer

geroepen werd. Daar was , ik weet niet welk , een

grijsaard , die eene zonderlinge deftigheid in zijn

wezen, fpreken en kleeding vertoonde, zonder dat

ik ooit heb kunnen te weten komen, wie hij was,

deze mij aanfprekende verhaalde, aat op ftond de

geregtsdienaars aan onze herberg zouden wezen ,

op last van den Koning ( ferdinand , ) om gry-

NzEus mede te nemen, dien faber bij den Koning

aangeklangd had. Hij gebood hem terdond de ftad

te verlaten , en ons vermaande hij , om toch niet te

talmen. Dit gezegd hebbende groette de oude man

mij, en ging.'»

„ Ik ga naar binnen bij de vrienden, en vertel,

welke boodfchap de grijsaard gebragt had. Op
ftaande voet nemen wij GRYNiEus in ons midden ,

en geleiden hem over de openbare ftraat naar den

Rkyn, waar wij op den oever zoo lang bievea

flaan, tot dat gryn/üus , met zijnen Reisgenoot,

in een klein fchuitje was overgevaren. Vervolgens

wedergekeerd in onze herberg, verflonden wij , dat

de geregtsdienaars daar dadelijk geweest waren, een

oogenblik flechts , nadat wij uit het huis gegaan

waren."

„ In hoe groot gevaar oryn^eus geweest zou

zijn," vervolgt melanchthon , „ indien hij in

hechtenis genomen was, kon men gemakkelijk be-

M 4 fliü-
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na C. G. fluiten uit de wreedheid van fabeii (*). Wij dach-

Jaari5i7.
je,^ om die reden, dat zijn wreed oogmerk door

tot 155''
ï j o

- God te Jeur gefield was. En hoewel ik niet kan

zeggen, wie die waarfchuwende grijsaard geweest

is, de geregtsdienaars maakten zoo grooten haast,

dat GRYNiEUS niet had kunnen ontkomen , indien

hij niet door Engelen beveiligd ware geweest."

„ Hoe het zij, dat de zaak gebeurd is, zoo als

ik verhaald heb, is zeker, en weten fommige goede

lieden, die tegenwoordig geweest en nog in leven

zijn. Laat ons derhalve God danken , die ons zijne

Engelen tot wachters geeft, en laat ons met des

te geruster harten de pligten van ons beroep waar-

nemen."

Bijeen- Doch wij keeren van dezen buitenfiap terug. De

Marburff
Landgraaf van Hesfen, filips de Grootmoedige

^

zag, in den tegenwoordigen toefland van zaken,

de verfchillen der Hervormers onderling kommerlijk

in , en wenschte , zoo het mogelijk ware , dezelve

weg te nemen, opdat door deze tweedragt de goede

zaak der Hervorming niet verloren mogte gaan. Hij

fchreef bij herhaling aan den Keurvorst van Sakfen\

om dien te doen opmerken , dat het leerftuk over

het Avondmaal niet van zoo groot aanbelang ware,

als de andere leerftukken, in welken men overeen-

kwam; en {lelde een mondgefprek voor tusfchen de

voornaamfte Godgeleerden van weerskanten , niet

om

(*) Wij hebben daar van hier voor een ftaaltje ge-?

zien Bladz. 173.
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om den twist te beflisfen , maar te bemiddelen en „n c. G.

tot broederlijke eensgezindheid te herbrengen. Dit l^ariS'/»

gefprek werd ook werkelijk in het jaar 1529 gchou-
^^

den te Marburg , alwaar van de eene zijde lu-

TJIER. , MELANCHTHON, en JUSTÜS JONAS Van

IVittemherg ^ andreas osiander van Neurenberg^

en joANNES BUENïius van Ilalle verfchenen , en

van de andere zijde zwuvtqlius van Zurich^ oeco-

LAMPADius van Bazel ^ bücerus en iiedion van

Straatsburg. Men kon ondertusfchen van voren

reeds opmaken, hoe weinig men van deze onder-

handeling zou te verwachten hebben, daar luther.

zelve in eenen Brief aan den Landgraaf te kennen

gaf, dat hij volftrekt van zijn gevoelen niet zou af-

gaan, dewijl hij de zaak van alle kanten overwogen

en zoo dikwijls ter toetfe gebragt had; ook begreep

LUTHER , dat men onzijdige Rcgters behoorde te

verkiezen , die , na de redenen van deze en gene

zijde gehoord te hebben , uitfpraak konden doen

;

waartoe hij voorlloeg , dat men eenige verftandige

Roomschgezinden zou kunnen verkiezen. Ook wil-

de LUTiiER volftrekt niet dulden, dat carelstad,

hoe zeer deze zulks verzocht , mede tot deze bij-

eenkomst zou toegelaten worden. Uit al hetwelk

men genoeg voorzien kon, dat de partijen te zeer

vooringenomen waren , om malkanderen te kunnen

verftaan. Daar zwingliüs door fommigen befchul-

digd werd, van onregtzinnigheid omtrent de leere

der Drieëenheid, de kracht van Gods woord, de

erfzonde enz. wilde luther ook eerst over deze

punten handelen, maar zwinglius verklaarde zich

M 5 ter-
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na C, G. terllond zoo overtuigend en klaarblijkelijk, dat hij

Jaarj5i7. jn deze flukken, wat de zaken betrof, niets van de
tot 1552.
,

overige Protejianten verfchiide, ten zij misfchien in

het gebruik van een of ander woord , of in de wij-

ze van voordel, dat het luther. zelven voldoende

voorkwam. Maar in het ftuk van het Avondmaal»

waarom men eigenlijk was bijeengekomen, kon men

malkanderen niet vinden. Men drong van de eene

zijde daarop aan, dat jezus zelve gezegd heeft, dat

het vJeesch geen nut doet; dat het ware ligchaam

van CHRISTUS nergens anders kan zijn dan in den

hemel, en niet op twee of meer plaatfen te gelijk ;

eindelijk, dat de Kerkvaders, en voornamelijk au-

GusTiNus, de woorden der inflelling van een gees-

telijk eten en drinken verdaan hebben. Op het eer-

fie zeide luther, dat christüs, zeggende, dat

het vleesck geen nut doet, niet fpreekt van zijn

vleesck, veel min van zijn vleesch in het Sacrament

des Avondmaals, maar van een grof en vleefchelijk

verdaan van zijne woorden ; op het tweede ant-

woordde hij, dat God zijn ligchaam kon dellen,

dat het niet in eene plaats was , gelijk ook de

Schoolleeraars beweerden, hetwelk hy niet kon ver-

werpen: dat één en hetzelfde ligchaam te gelijk in

verfcheidene plaatfen zijn kan , alhoewel hij vervol-

gens toegaf, dat het ligchaam van Christus niet

tegenwoordig was , als in eene plaats , waar uit oe-

coLAMPADius befloot , dat het derhalve niet ligcha-

melijk tegenwoordig zij. Op het derde gaf luther

geheel geen antwoord , maar herhaalde flechts de

woorden van jezus: Dit is mijn ligchaam, zeg*

gen-
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gende : „ Ik betwiste niet of is kan zeggen , beiee' na C. G.

„ kent, maar ilc ben te vrede, dat christus ge- J^^'^^Sï7«

„ zegd heeft : dii is mijn Ugchaam ! Da kan der _.

*

,, Teuff'el nicht fur^'' De uitflag van deze bijeen-

komst was dus, gelijk men vooraf had kunnen ver-

wachten, elk bleef bij zijne meening, zelfs kon lu-

THER. niet van zich verkrijgen de hand van broe-

derlchap, welke de Zwitferfche Godgeleerden hem

aanboden , aan te nemen of hun de zijne toe te rei-

ken. Evenwel fcheidde men als vrienden , beide

partijen zouden malkanderen wederzijdfche liefde be-

toonen , zoo veel elk in gemoede in flaat zou zijn

,

en God bidden , dat hij hen door zijnen geest in

het ware gevoelen wilde bevestigen, luther ver-

klaarde openlijk in eene Kerkrede, dat de zaak niet

hopeloos flond, dat er wel geene broederlijke ver-

eeniging tusfchen hen was, maar evenwel eene goe-

de vriendelijke eendragt , zoodat men malkanderen

alle wederzijdfche dienlten zoude bewijzen ; ja dat

het nog wel eene broederlyke vereeniging zou wor-

den , als men God vlijtig bade, 'Te weten, men

was het onderling over de volgende y\rtikelen eens,

welke ook door de beide partijen onderteekend wer-

den : Over de Drieëenheid , de menschwording

,

het lijden en de verdienden van christus, over

de erfzonde, de vergeving van deze en andere zon-

den alleen door het geloof in christus , die voor

ons geflorven is, over het geloof, eene gave van

God, over het regtvaardigmakende geloof, dat de

Heilige Geest gewonelijk het geloof werkt door het

woord, over den Doop om dit geloof te werken en

te
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öa C. G. te verfterken, over het geloof als het beginfel der

jaarisiy. j^oede werken na onze rei^tvaardiamakinff en heiiis-

^_
"

' making, dat de Oorbiecht niet noodzakelijk, maar

nogtans nnttig zij, dat de Overheid en Burgerlijke

orde goed en noodig zij, dat Kerkelijke Overleve-

ringen, voor zoo ver zij niet ftrijdig zijn met Gods

woord, vrij waargenomen, of ter zijde gezet kun-

nen worden, om ergernisfen te weren. Eindelijk

liet men in het Avondmaal de beide gedaanten van

brood en wijn toe , terwijl men de Mis verwierp ,

voorts kwam men overeen : ,, dat het Sacrament

5, des Altaars is het Sacrament van het waarachtige

5, ligchaam en bloed van christus , en dat het

„ geestelijk eten van hetzelve vooral noodzakelijk

5, zij, en deze nuttigheid hebbe, dat het de zwak-

„ ke gewetens opwekt tot geloof en liefde door den

3, Heiligen Geest."

Men zou misfchien deze bijeenkomst niet zoo

fpoedig hebben afgebroken , indien zich niet eene

befmettelijke ziekte te Marburg geopenbaard had,

welke men ha Engclfche zwcst noemde , omdat zij

in Engeland onder hendrik Vil het eerst ont-

ftaan was.

OndertLisfchen , gelijk gewonelijk , zoo roemden

ook hier beide de partijen op de overwinning, ter-

wijl zij beide bij hun gevoelen bleven, luther en

MELANCHTHON fchreven in hunne Brieven, dat de

Zwitfers hun gevoelen in alle andere artikelen had-

den veranderd, dat zij zulks ook zouden gedaan

hebben ten opzigte van het Avondmaal, indien zij

niet voor het ongenoegen van hun volk gevreesd

had-
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hadden , waarvan echter geen blijk bekend is ; maar na C. O.

dit integendeel is zeker, dat de Landgraaf filips laan 517-

van Hesfen de waarheid van het gevoelen van
^^^^'

zwiKGLiüS nadert beieden heeft, zoo zelfs, dat hij

de Augihurgfche Geloofsbelijdenis niet wilde onder-

teekenen, dan met betuiging, dat hij ten aanzien

van het artikel over het Heilig Avondmaal niet vol-

daan was.

Ook bleek i.ambrrt van Avignon federt meer ge- laimbert

negen te zijn geworden voor dit gevoelen. Deze
^'""^^ig-

" -^ ^ '^ non Her-
LAMBERT van Avignon , een Fransch Godgeleerde, vormer

was aan den Landgraaf filips door de Zwif/er/cke "^"^^^^^

en Sakjifche Godgeleerden ten flerkfie aangeprezen,

en bij dezen Vorst in groote gunst. Met zijn be-

hulp en bcfluur was de Hervorming in Hesfen door

den Landgraaf filips in het jaar 1526 gelukkig be-

gonnen en voltooid , en in het volgende jaar 1527

de Hoogefchool te Marburg opgerigr.

De Keizer , die zich , bij den vrede met fran- Augs-

cois I, Koningvan Fratikryk^ en daarna in een ^^"'"Sfclie

mondgefprek met den Paus klemens te BoJogna bdijdenii

verbonden had, om de zaken, den Godsdienst be-

treffende, te vereffenen, gelijk hij bijzonder met den

Paus was overeengekomen, dat hij en zijn Broeder

FERDiNAND alles zoudcu aanwenden, opdat de Ket-

ters tot deii regten weg terug gebragt zouden wor-

den , terwijl de Paus de Kerkelijke hulpmiddelen

zou gebruiken; en bijaldien de Ketters hardnekkig

bleveu, dat hij en ferdinand hen door de wapenen

zouden dwingen, terwijl de Paus de overige Chris-

ten-Vorsten zou opwekken, om hen daar in naar

ver-
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«a C. G. vermogen behulpzaam te zyii , bcfloot ten dien einde

Jaari5i7. zelve naar Duitschlnnd te komen, alwaar hij eeiien

Rijksdag had uitgefchreven tegen de maand Junij

des jaars 1530, met bevel aan de Protestanten ^ om

op denzelven hunne Geloofsbelijdenis in te leveren,

en rekenfchap van hun geloof te geven. De Keizer,

die in het jaar 1529 plegtig door i^en Paus te Rome

gekroond was, had ook bij die gelegenheid bij eede

beloofd: dat hij met alle krachten, verftand en ver-

mogens een aliijddurend verdediger zijn zoude van

de Pausfelijke waardigheid en de Roomfche Kerk,

Hij zelve had wel ten fterkfte bij den Paus aange-

drongen op eene algemeene Kerkvergadering, maar

deze was door den Paus , onder allerhande voor-

wendfels, volftrekt afgedagen.

Op het ontvangen van des Keizers aanfchrijving,

gaf de Keurvorst van Ènkfen last aan de JVtttem-

hergfche Godgeleerden, luther, justus jonas,

poMERANUS en iNiELANCHTHON, Welke hij, ten dien

einde, naar Torgau ontboden had, om een ontwerp

eener Geloofsbelijdenis op te ftellen. Hier werden

door LUTHER XVII artikelen opgeflcld en aan den

Keurvorst overgeleverd, welke onder den naam der

Torgaufche Artikelen bekend zijn. Deze Artikelen

maakten den grond flag uit van de Augshurgfche

Geloofsbelijdenis. Zij werden door melanchthon

nagezien, in den (iljl befchaafd, en met nog andere

Artikelen vermeerderd , welke aan luther gezon-

den en door denzelven goedgekeurd werden , hoewel

hij wist, dat er fimmige dingen voorbijgegaan en

andere verzacht waren , gelijk melanchthon over

1 het
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het geheel fchroomvalliger van imborst was dan na C G.

LUTHER. Janri5i7.

Behalve deze fchikkingen , welke de Protestant'
'

fche Vorsten maakten, hielden zij ook verfcheideiie

bijeenkomften , in welke zij raadpleegden , dewijl het

gerucht zich meer en meer verfpreidde van des Kei-

zers oogmerken , om alle EuangeUfcken geheel uit

te roeijen , of men zich niet behoorde te wapenen

,

ten einde geweld met geweld te keeren. Op de

voorflellen echter van luther, die zich van alle

geweldige middelen in de zaak van den Godsdienst

afkeerig verklaarde, en aandrong, dat men op God
vertrouwen en hem de bewaring van den Godsdienst

aanbevolen laten moest, zette men deze raadplegin-

gen ter zijde, en de Vorsten begaven zich vervol-

gens naar Augshurg^ alwaar jan. Keurvorst van

Sahfen , het eerst aankwam , verzeld van zijnen zoon

JAN FREDERiK, FRANS, Hertog van Lunenhurg^

WOLFGANG, Votst van Anhah, en de Godgeleer-

den MELANCHTHON , JONA , SPALATINUS Cn ISLE-

r.ius, zijnde luther, omdat hij, volgens het Pla-

kaat van JVorms , in den Rijksban was , onder weg

te Cobiirg gebleven , alwaar hij genoeg bij de hand

was, om hem raad te kunnen plegen. Vervolgens

kwam de Landgraaf filips, en den XVden Junij

Keizer karel zelve, die met ongemeene pracht zij-

ne intrede hield. Drie dagen achter een werd nu

in de volle vergadering getwist, over het prediken

der Protestanten , hetwelk tot hier toe te Aiigihurg

gefchied was; eindelijk befloot men, dat de predi-

kers van beide partijen zouden Sflaten van prediken,

tot
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na C. G. tot dat er iets omtrent den Godsdienst was Vüstge*

Jaaii5i7.
(|eij j^^^^ ^^^ (jg Keizer lieden verkiezen zou, die

toe 1552. , r y , ..

zonder verfmading van eene der partijen intusfchen

zouden prediken. Echter werd de Sacramentsdag

plegiig gevierd en de Mis geliouden, doch zoo dat

de Protestanten den gemelden dag niet vierden, en

dat alleen fommigen van hen bij de Mis tegenwoor-

dig waren, uit hoofde van hun ambt. Dus nam de

Keurvorst van Sakfen zelve, terwijl de Mis gevierd

werd, zijne bediening waar bij den Keizer
, gelijk

NAAMAN de S'^ritr bij zijnen Koning, evenwel voor-

af zijn geloof aangaande de Mis verklaard hebbende.

Na het openen der vergadering, Itelde de Keizer

twee hoofdpunten ter behandeling voor, den Turk^

fchen oorlog en de verfchillen over den Godsdienst.

De vergadering bepaald hebbende, dat men dit Iaat-

fte punt het eerst zou afhandelen, beval de Keizer,

dat de Keurvorst van Sakfen met zijne Bondgenoo-

ten hunne Geloofsbelijdenis en hun gevoelen omtrent

het verbeteren der misbruiken fchriftelijk zouden

overleveren. Dit deden zij , vier dagen daarna

,

den 24n:en Junij, door een gefchrift in het Latijn

en Hoogduirsch , hetwelk zij eerst den naam van

Apologie of Verant-ïvoording gaven, maar hetwelk

naderhand zoo bekend is geworden onder den naam

van Coufcsfie of Geloofsbelijdenis van Augshurg. Zij

verzochten vrijheid, om hetzelve openlijk der ver-

gadering voor te lezen. Hetwelk hun , na eenige

tegenkanting van den Keizer, die wilde, dat het

gefchrift hem, zonder voorlezing, ter hand zou ge-

field worden, werd toegedaan ; de voorlezing ge-

fchied-
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fchiedde des anderen daags den asften Junij na den oa C. Ö.

middag in de zaal des Keizers, die voor den Gods- Jaar^Si?»

dienst beltemd was, en een paar honderd menfchen ,

bevatten kon, voor den Keizer en al de Rijksvors-

ten en Stenden, met opene deuren, door christi-

AAN BAYERus, Kanfelicr van den Keurvorst, in de

Hoogduitfche Taal , terwijl georgius pontanus

het Latijnfche affchrift in de hand hield, met eene

zoo luide en heldere (tem, dat de voorlezing ook

door het volk, hetwelk in menigte buiten de zaal

ftond, gehoord en verdaan kon worden. Na de

voorlezing werden de beide affchriften aan den Kei-

zer overgegeven, bij welke gelegenheid jan, Keur-

vorst van Sakfen ^ deze merkwaardige woorden tot

den Keizer fprak: „ Dit is mijne Geloofsbelijde-

nis, waarvan ik geen nagelbreedte wil afwijken; het

ga er mij om , zoo als God wil." De Keizer deel-

de dezelve aan de voornaam fle Koningen van Europa

mede, ten einde hunne gevoelens over dezelve te

verdaan; gelijk ook de Afgezanten niet verzuim-

den , dezelve , elk in zijne taal , aan hunne Ho-

ven te verzenden ; op deze wijze werd deze Ge-

loofsbelijdenis al fpoedig overal bekend, hoe zeer de

Keizer bevolen had, dat men dezelve, zonder zijne

voorkennis, niet drukken of verfpreiden zou.

De Vorsten hoorden deze Geloofsbelijdenis met

flille aandacht en gevestigde opmerking voorlezeué

Eenigen vonden zich daardoor verflerkt in hunne

reeds aangenomene gevoelens ; fommigen ftonden

verbaasd , en anderen , die dus lang weinig of geen

begrip hadden van luthers ftellingen , werden niet

Herv. I. N al-
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na C. G. alleen overtuigd van derzelver fchadeloosheid , maar

.
I^^'"' 51 7' fchepten , daarenboven , genoegen in derzelver een-
cot 1552.

7 o
..

, voudigheid en zuiverheid. Merkwaardig was het

zeggen van den Kardinaal van Sr.hzburg: „ dat

de eifchen der Protestanten niet kwaad of onbillijk

waren ; maar dat men niet verdragen moest , dat dit

alles van een arm Monnikje voortkwam." Bij de

raadpleging over de voorgelezene en overgeleverde

Geloofsbelijdenis, dreven fommige leden der verga-

dering, dat men bij het befluit van Worms ftand-

vastig blijven en de ongehoorzamen met de wapenen

bedwingen moest ; anderen begeerden , dat men de

Belijdenis door geleerde mannen behoorde te laten

onderzoeken , opdat de Keizer volgens derzelver be-

oordeeling" de uitfpraak zou kunnen doen. Het be-

fluit was, dat er eene wederlegging der Belijdenis

opgefteld, en deze , door den Keizer goedgekeurd

zijnde, aan de Protestanten zou voorgelezen wor-

den. Zoodanige wederlegging werd dan opgefleld

door JAN FABER , naderhand Bisfchop van Weenen ,

JAN ECK, JOANNES COCHLAEUS , CONR. WIMPINA

enz., en den sden Augustus openlijk voorgelezen ,

waarop de Keizer van de Protestanten eischte, dat

zij hier in berusten , en zich aan de leerliellingen , in

het antwoord vervat, gedragen zonden. De Protes-

tanten verzochten een affchrift van dit antwoord ;

welk verzoek, hoe billijk ook, hun geweigerd werd,

ook verbood de Keizer de uitgave van eenige nieu-

we fchriften of verklaringen , die dienen konden ,

om deze twisten over den Godsdienst fleepende te

houden. Hiermede echter kon hij de Protestanten

niet



GESCHIEDENIS. 195

niet tot zwijgen brenj^en. Hunne Godgeleerden her- na C. G.

innerden zich uit hun geheugen de bewijzen en te- J^arïS'?»
-. , . , tot i5S«.

genvverpingen , door fader en die bijgebragt , welke _____
MELANCHTHON wederlelle in een uitmuntend ver-

toog, hetwelk den XXIIften September aan den

Keizer aangeboden , doch door denzelven van de

hand gewezen werd. Het gefchrift van faber werd

naderhand in het Latijn uitgegeveii , en melanch-

THON werkte zijn antwoord naar die uitgave bree-

der uit, en gaf het in het jaar 1531 in het licht,

hetwelk naderhand in het jaar 1580 gevoegd is bij

de SijmboUfche Boeken der Lutherfche Kerk , onder

den titel van Vefdediging van de Augiburgfchi

Geloofsbelijdenis»

Het zal niet noodig zijn , den inhoud der AugS'

hurgfche Geloofsbelijdenis hier te plaatfen , alzoo de-

zelve algemeen bekend is , als een Geloofsregel door

de Lutherfche of Euangelifche Kerken aangenomen

en erkend. Zij behelst XXVilI Hoofdftukken , XXI

van welken de gevoelens der Protestanten aangaande

den Godsdienst voorftellen ; de VII overige geven

een berigt van de dwalingen en bijgeloovigheden der

Koomfche Kerk.

Alzoo alle hoop op vrede of vereeniging , door

de gemelde uitfpraak des Keizers fcheen afgefneden

te zijn , vertrok de Landgraaf van Hesfen heimelijk

bij nacht naar zijne Sra'en , den zwakken toefland

van zijne Gemalin tot reden van zijn vertrek voor-

wendende; de Keizer, hoewel dit vertrek zeer kwa-

lijk nemende, werd echter daardoor bewogen, om
zachter met de andere Protestantfdie Vorsten te

N a haii-
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«a C. G handelen , zoo dat men op voorftel van fommigetr

Jaari5i7 befloot, om door nadere onderhandeling te beproe-
toi 1552. „

, ,.., ,

„ ven , or men op redelijke voorwaarden eene over-

eenkomst zou kunnen treffen , waar bij elke partij

iets van zijne eifchen zou afftaan , opdat dus de

rust en vrede des Rijks mogt behouden blijven.

Men verkoos tot deze 'onderhandelingen van elke

partij zeven Afgevaardigden , twee Vorsten, twee

Regtsgeleerden en drie Godgeleerden ; de Godgeleer-

den van de Roomfche parlij waren wimpina , eck

en cocHLAEUs , van de Protestanten melanch-

THON , BRENTIUS 60 EBERH. SCHNEPFIUS. In het

eerst fcheen men in de onderhandelingen van den

XVIden tot den XXIften Augustus eikanderen nades

te komen, alzoo men in verfcheidene artikelen van

wederzijde iets toegaf, zelfs in het voorname punt

van de regtvaardigmaking, gaven do. ProtestanteniOQ,

dat men , met weglating van het woordje alleen ,

alleen door het geloof, zou zeggen , dat de verge-

ving der zonden gefchiedde door de genade^ die be^

genadigd maakt vormelijk, (^formaliter ,^ en midde-

lijk, { In/Irumentaliter ,^ door het woord en de Sa*

cramenten; doch in de punten over de Mis, het

huwelijk der Geestelijken, de beide gedaanten van

brood en wijn in het Avondmaal, de Monnikenge-

lofcen en het regtsgebied der Bisfchoppen kon men

het geheel niet eens worden. In hope van de ver-

eeniging ligter te maken, werden de verdere onder-

handelingen door drie geraagiigden van elke zijJe

voortgezet , zijnde van de eene zijde de Kanfeliers van

Keulen en Baden met eck, en van de andere zijde

PON-
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pONTANus en HELLER met MELANCHTHON, doch na c. G.
ook deze onderhandelingen eindigden vruchteloos op [aarïSi/*

den laaiden Augustus.
tot^^SS*»

Daar nu bleek, dat men door onderhandelingen

niet overeen kon komen , was er niets overig , dan

dat men aaii de verfchillenden van gevoelen eene

volkomene vrijheid van denken overliet , of dat men

door gezag de zaak bediste. Het laatfte werd on-

gelukkig door den Keizer verkozen. Na nogmaals

vruchteloos beproefd te hebben, om de Protestant-

fche Vorsten door bedreigingen en beloften te bewe-

gen , tot den fchoot der Kerke weder te keeren , en

hun even vruchteloos eene Kerkvergadering te heb-

ben aangeboden, onder voorwaarde, dat zij inmid-

dels den Roomfchen Godsdienst zouden herflellen

,

Het hij eindelijk zijn befluit in de vergadering voor-

ftellen , waarin onder anderen gezegd werd , dat de

leer der Protestanten genoegzaam wederlegd was

door het gezag der Schrift , en bij deze gelegenheid

bood PONTANUS de verdediging der voorheen over-

geleverde belijdenis aan den Keizer aan , van welke

wij gefproken hebben , welke de Keizer weigerde

aan te nemen. De Protestanten verzochten ook nn

weder te vergeefs om een affchrift van des Keizers

befluit, waar op zij, hunne zaak aan God overge-

vende , en zich ten beste aan den Keizer aanbeve-

lende, de vergadering verlieten en t'huiswaarts keer-

den. De (leden Ulm , Frankfrt ^ Halle ^ en zelfs

Augshurg^ niettegenftaande deze laatfle (tad eene

fi-erke Keizerlijke bezetting op den hals had , wei-

gerden insgelijks in des Keizers befluit te berusten,

N 3 en
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na C. G en de befluiten der vergadering met het zegel hu».
Jaari5i7 j^gj. fj.^^ jg bekrachtigen, aelijk de fteden gewoon
tot 1552 , . „%,.., j , ,

p. waren te doen , in welke Rijksdagen gehouden werden.

Na het vertrek der Protestantfche Rijksleden werd

op den ipden September liet volgende befluit afge-

kondigd: „ dat alls Vorsten, Staten en Steden,

,, die het Pausfelijk juk hadden afgefchud , tot hun-

„ nen pligt en verbindtenis aan Rome wederkeeren ,

,, en alles in den ouden ftaat herftellen zouden, tot

„ de zamenkomst van eene algemeene Kerkvergade-

„ ring, op firalFe van het misnoegen en de wraak

„ des Keizers, als den voorflander en befchermer

„ der Kerk."

Ten zelfden tijde als de Augihurgfche Geloofshe-

ïijdents bij den Rijksdag werd ingeleverd, werd in

naam der vier fleden Straatsburg ^ Konfiaus, Mem-

mingen en Lindau door kaspar hediü eene andere

Geloofsbelijdenis, <^de TetrapoUtaanfche of de Ge"

ïoofsbelijdenis der vier fleden genoemd ,) aangeboden.

Deze fteden verfchilden met de overige Protestanten

in het leerftuk van het Avondmaal , omtrent hetwelk

zij meer neigden tot het gevoelen van zvvinglius.

Deze belijdenis , die opgefteld was door mart. bu-

CERUS, en niet alleen van de Protestanten^ maar

ook van verfcheidene Roomschgezinden als een mees-

terftuk van vvelfprekendheid werd aangezien , werd

niet voorgelezen , maar wel eene wederlegging der-

zelve door ECK en faber , waar tegen deze fteden

eene rerant^voording in het licht gaven. Dewijl in

dezelve eenigzins dubbelzinnig gefproken werd van

de ligchamelijke tegenwoordigheid van Christus in

het
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het Avondmnal , zoodat men de woorden zoo wel na C. G,

in den Sak/tfchen als Zwitferfchen zin kon verkla- J^^^'^SiT-

ren, had zwiNGLius geweigerd, dezelve te onder- ƒ
*

teekenen; maar deze Hervormer zond zijne eigene

Geloofsbelijdenis aan den Keizer in zijnen eigenen

naam. Dit ondertusfchen verdient opmerking, dat

BucERUS des niet te min naderhand, in liet jaar

'537 9 t^ SmalkaJcïen de Augsburgfche Confesjle en

MELANCHTHONS Verdediging van dezelve met zynen

naam onderteekend heeft.

Bij deze geheele gebeurtenis gedroeg zich me«

LANCHTHON met de hoogde befcheidenheid en in-

rchikkelljkheid , zoodat men verhaalt, dat eck in

zekere bijeenkomst tegen hem gezegd zal hebben :

„ Uwe befcheidenheid , filippus , en de welfpre-

kendheid van pontanus , hebben uwe zaak veel

goeds gedaan." Sommigen echter hebben geoor*

deeld, dat melanchtiion in een en ander opzigt

zich al te befchroomd gedragen hebbe , waar over

hij ook door luther en anderen berispt is gewor-

den , ja men verbood hem uitdrukkelijk , dat hij in

het punt over het regtsgebied der Bisfchoppen vol-

ftrekt niet meer toe zou geven. Daar is zelfs een

Brief van melanchthon aan den Kardinaal cam-

PEGGio, in welken hij onder anderen fchrijft: dat

de Protestanten in geen leerftuk van de RoomschgC'

zinden verfchilden , dat het verfchil zich enkel be-

paalde tot bijplegtigheden , en ligtelijk kon opgelost

worden, als men wederzijds wat wist te geven en ^

te nemen; ook dat het den Protestanten betaamde,

san de Bisfchoppen de gehoorzaamheid en hun regts-

N 4 ge-
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na C. G. gebied weder te geven. Maar hier omtrent heeft

Jaari5i7. melanchthon zich naderhand verdedigd. Hoe het
tot 1552. . , , . 11 •

,

r zij, geheel anders was de gezindheid van luther,

die, ftaande de Rijksvergadering , een werkje te Co-

burg in het licht gaf: Vermaning aan die van de

Theologifche Orde^ vergaderd op de vergadering te

/^ugsbiirgy in hetwelk hij de zaak der Hervorming

verdedigt , en den (laat der Pausfelljke Kerk met le-

vendige kleuren affchildert.

Zeer hoog is de achting, welke de Augshugfcht

Geloofsbelijdenis verworven heeft, en, gelijk nie-

mand, der zaken kimdig, ontkennen kan, met alle

regt. Evenwel gingen fommigen in deze hoogach-

ting te ver, als zij beweerden, dat men in dezelve

niet ééne letter zou mogen veranderen , zonder be-

nadeeling der Euangelievvaarheid , ja wanneer zij

verklaarden , liever te willen twijfelen aan de leer van

den Apostel paulus zelven, dan aan de leer van

deze Geloofsbelijdenis.

Voort- Deze Belijdenis had ook bij fommigen die uitwer-
gang der

^\^g niettegenftaande het befluit der vereaderinff,»
Hervor- o

'

o at.»
ming. ^at zij van vijanden voorflanders werden van de

Hervorming , zoo als herman , Aartsbisfchop van

Keulen, fredeiuk. Graaf en kort daarna Keurvorst

van den Paltz, joachiim If, naderhand Keurvorst

van Brandenburg ^ erich, Hertog van Brunswyk;

ook omhelsden de fleden Lubek , Gottingen en Lu-

venburg en andere ten dezen tijde de Hervorming.

' Wat men over het algemeen verwachtte van het

geweldig befluit , op dezen Rijksdag omtrent de

Protestanten genomen, blijkt uit eene geestige P<?«-

t(h
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(omime , welke men verhaalt , dat te Augshurg in na C. G.

het jaar 1530 in tegenwoordigheid van den Keizer J^^^S^r*

vertoond zal zijn, en welke de Gefchiedenis der Her- /
vorming zeer juist verbeeldde. „ De Keizer zat

met verfcheidene Vorsten aan de tafel, toen eenige

lieden verlof verzochten , om een klein Tooneelfpel

voor hen te mogen vertoonen. Eerst verfcheen er

een oud man in een' doctralen mantel , die eene m'e-

nigte brandhout, kort en lang, krom en regt, on-

der ditn arm droeg, hjt op de haarddede wierp en

toen heenging. Op zijn' rug was de naam reuch-

LiN gefchreven. Na dezen kwam een andera ' Doe*

tor^ (Leeraar in de Godgeleerdheid,) die zich veel

moeite gaf, om de kouten regelmatig op eenen

hoop te leggen, en na vele vergeeffche pogingen ,

verdrietig het hoofd fchuddende, wegging, wanneer

zich op zijn' rug de naam erasmlts vertoonde.

Een derde verfcheen , als een ^Augustijner Monnik

gekleed , met een komfoor met vuur in de hand ;

deze ftak den hoop houten in brand , blies het vuur

aan , tot het in volle vlam was , en verliet verders

het vertrek. Op zijn' rug ftond de naam luther. .

Een vierde , als de Keizer gekleed , trad op , fcheen

vertoornd over den brandenden houtftapel, floeg er

met het zwaard in , waardoor hij echter de vlam

flechts te meer aan alle kanten verfpreidde. Hij

werd toornig en liep boos heen. Op zijn' rug

ftond KAREL V. Eindelijk verfcheen er een vijfde

perfoon , in de kleeding van den Paus , met de drie-

dubbelde kroon op het hoofd; deze fcheen ten ui-

lerfte verbaasd, dat hij den houtftapel zag branden,

N 5 en
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na C. G, en verraadde door zijne gebaarden het hoogfle mis»
Jaari5i7, noegen desvve^ens. Vervolgens in de zaal rond-
tol 1553. - o »

„
ziende, of hij niet hier of daar iets vond, om den

brand te blusfchen , ontdelite hij aan het einde der

zaal twee flesfchen , de eene vol olie , de andere vol

water. In zijne drift greep hij de flesch met olie,

en deze goot hij in het vuur, waardoor de vlam

zóo hoog opvloog, dat hij zich met fpoed weg-

maakte. Op zijnen rug had hij den naam leo X.

De vertooners maakten zich terftond te zoek , en

konden nooit uitgevorscht worden (*).'*

Verbond . De Protestanten ondertusfchen , ten einde zich te
der Pro-

testanten
verzekeren tegen de gevolgen van het voor hen na-

te Smd- deelig befliiit te Augshurg^ kwamen in het jaar

kalden.
^^^^ ^^ j^^j. ypigg^de 1531 eerst te Smalkahlen, en

daarna te Frankfort bijeen, luther had reeds eene

en andere verhandeling ter verdediging van de zaak

der Protestanten uitgegeven: Aanmerkingen op het

Plakaat ^ na de Rijksvergadering te Augsburg ^ en

Vermaning aan zijne geliefde Diiitfchers , en daarna

eene Verdediging van deze beide gefchriften. In deze

gefchriften vvederleide hij het Plakaat, en vermaande

de Duitfchers, om den Keizer in het uitvoeren van

hetzelve geene hulp te bieden. De Protestantfche

Vorsten beraadflaagden te Smalkalden, vooreerst: of

men den Godsdienst tegen den Keizer met magt be-

hoorde te verdedigen ? en in de tweede plaats : Of

men in het verbond ook die genen zou ontvangen,

die

(*) MULLER Gedenkwaard. uit de Gefch, der Kerk'

hervorming I Deel, BI. 18 8.
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óie omtrent het Avondmaal van de Sak/en verfchil- na C. G.

den? Van het eerlle was luther, in het begin, I^'"^5i7«

afkecrig, voorziende de onheilen en beroerten , vvellvc
,

daar uit zouden vooitvloeijen , evenwel erkende hij

ten hiatfte de noodzakeUjkheid van eene zoodanige

verbiiidtenis. Doch , otn de van hem in het ftuk

des Avondmaals verfchillende Protestamen in het

verbond toe te laten, wilde hij , inderdaad liefde-

loos en onvoorzigtig, niet toeftemmen; veeleer noem-

de hij een verbond met hen: ijdel, gevaarlijk^ vol

argwaan en ergernis, ja goddeloos. Eindelijk werd

op het einde des jaars 1530 en vervolgens nader in

Februarij 1531 tusfchen de Protestanten een verde-

digend verbond gefloten, om hunnen Godsdienst en

Viijheid tegen alle geweld te verdedigen , hetwelk

hun of iemand hunner, uit kracht van het befluit

van Augsburg , zou mogen aangedaan worden, on-

der betuiging echter, dat men met dit verbond

geenszins den Keizer of het Rijk bedoelde, maar

alleenlijk in het oog had , het handhaven der Chris-

telijke waarheid en openbare rust, tegen alle on-

regtvaardig geweld. Dit verbond was onderteekend

door JOAN, Keurvorst van Sakfen , filips , Land-

graaf van Hesfen, ernst. Hertog van Brunswyk^

WOLFGANG, Vorst vau Anhalt , GEBHARD en AL-

BERT, Graven van Mansfdd, en de fteden StraatS'

burg, Ulm, Konjians , Reutlingen , Memmingen

^

Lindaii, Biberach, Isnen , Lubek , Maagdenburg

en Bremen. Andere fteden , als Neurenberg , Heil-

bron , Kempten , Winsheim en 'SMeisfenburg , met

den Markgraaf vaa Brandenburg ^ verbonden zich

en«



!io4 K E R K E L IJ K E

na c. G £"^^' 9 öm den Fiskaal of Rijks-Gerigtskamer niet te

Jaari5i7 erkennen, in het uitvoeren van het genomen befluit.
""

In eene nadere Bijeenkomst in de maand Jimij te

Frankfort werd de vereeniging met de Zwitfers ge-

heel afgebroken , en tevens befloten , om zich gemee-

nerhand tegen het Kamergerigt te Spiers te verzetten;

ook veranderde men het befluit te Smalkalden geno-

men, omtrent eene eenparigheid in de Godsdienftige

Bijplegtigheden , en omtrent het (IrafFen der Her-

doopers met den dood, ook voegde zich barmm>
Hertog van Pommeren, thans bij de Bondgenooten.

Nogmaal kwamen de Protestantfche Vorsten zamen

te Frankfort in de maand December, alwaar de

fchikkingen beraamd werden , om den oorlog te

kunnen voeren , indien het tot oorlog komen mogt

;

ook werden in die bijeenkomst tot Veldheeren van

het verbond verkozen jan fredfrik , Zoon van

den Keurvorst van Sakfen, met filips , Landgraaf

van Hesfen,

De Protestantfche Vorsten noodigden de Konin-

gen van Engeland^ Frankryk en Denemarken , be-

nevens verfcheidene andere Gemeenebesten en Staten,

om tot hun verbond toe te treden. In de uitnoo-

diging aan hendrik Vill, Koning van Engeland

,

boden zij aan , hem tot hoofd en verdediger van het

verbond te v^/illen aannemen , mits dat hij de ware

leer van christus, zoo als die begrepen was in

de Augsburgfche Confesfïe^ zou handhaven en op

de aanftaande Kerkvergadering aannam te verdedi-

gen, dat hij niet zou gedoogen, dat de Roomfche

Kerk zich op dezelve of in de heerfchappijen der

ver-
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verbondene Vorsten eenigen voorrang of gezag na C. G.

aanmatigde , en dat hij 100,000 Kronen zou op- Jaansij,

fchieten ten dieiifte der Eedgenooien, en tweemaal _____,*

die foni , ingevalie het tol een' vredebreuk mogt

komen. Op hun voordel antwoordde de Koning ,

dat hij bereid was , de ware leer van Christus te

handhaven en voort te planten , doch dat hij zich

door geene GeloofsbeUjdenis wilde laten verpHgten

of binden ; tevens verklaarde hij , met hen van het-

zelfde gevoelen te zijn omtrent eene vrije Kerkver-

gadering , doch tevens, dat de befchikking van den

eeredienst aan eiken Vorst in zijne Staten moest

aanbevolen zijn. Maar deze geheele onderhandeling

liep ten einde, na den dood van de ongelukkige Ko-

ningin ANNA BOELEN, en men ontdekte, dat hen-

duik geene andere inzigten had , dan die zijne ftaat-

kunde en de zucht, om het oppergezag in zaken

van Godsdienst te bezitten , aan de hand gaven.

In dezen verwarden (laat van zaken , welke eenen Vredevar»

oorlog om den Godsdienst in DuitschJand voor-
j^

^^^^^'

fpelde , boden de Keurvorsten van den Paltz en

Meniz hunne bemiddeling aan , om de Protestanten

met den Keizer te bevredigen. Gelukkig liepen er

verfcheidene redenen zamen, welke den Keizer naar

vooiHagen van vergelijk moesten doen luisteren; aan

den éénen kant hatl hij den bijfland der Duitfchers

noodig tegen de Turken , welken de Protestanten

weigerden, hem te verleenen , en van den anderen

kant betwistten zij de verlviezing van 's Keizers

Broeder ferdinand, tot Roomsch Koning, welke

in het jaar 1531 op eenen Rijksdag te Keulen met

meer*
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na C. G. meerderheid van ftemmen was doorgedrongen , a?s

Jaari5i7. (^j-jUjp- niet dè grondwetten van het Rijk.
toe 1552, •' ^ ^

„._ Na vele onderhandelingen werd eindelijk in het

jaar 1532 tusfchen den Keizer en de Protestantfche

Vorsten te Neurenberg de vrede gefloten , bij wel-

ken de Befl uiten en Plakaten van Worms en AugS'

hurg gefchorst en buiten werking gefield werden j

de Protestanten , die de Augshurgfche Geloofsbelij-

denis waren toegedaan ,
geene andere , zouden vrije

Godsdienst -oefening genieten, en niemand om den

Godsdienst lastig gevallen of gehinderd worden ,

tot dat de zaak van den Godsdienst zou vastgeflield

zijn in eene vrije algemeene Kerkvergadering , die

binnen zes maanden zou bijeenkomen, of, zoo de-

ze geene plaats kon hebben , op eene voltallige

Rijksvergadering. Daartegen beloofden de Protes-

iantfche Vorsten den Keizer eenen aanzienlijken

cnderfland in geld , tot den Turkfchen oorlog , en

FERDiNAND voor wcttig vcrkozcuen Rcomsch Ko-

uing te zullen erkennen. Deze vrede werd vervol-

gens bij herhaling bevestigd te Kadan in Bohcmcn ,

in het jaar 1534, daarna met eenparige overeenftem-

ming van alle Rijksflienden op eenen Rijksdag te

Regensburg in het jaar 1541, en de tijd van èen-

zelven verlengd te Spiers in het jaar 1542, en we-

der bevestigd door den Keizer en 'Koning in het jaar

1544, en te Worms afgekondigd in het jaar 1545,

blijvende dus ftand houden tot den Smalkaldlfchen

oorlog in het jaar 1546. Deze gedurig herhaalde

bevestigingen waren echter zoo vele blijken, dat de

Protestanten dezen vrede weinig betrouwden, gelijk

dan
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dan ook de Landgraaf in het eerst huiverig was , na C. G,

om denzelven te onderteek-enen, voornamelijk, om- Ï^^"5ï7«

dat niet alleen de Herdoopers maar ook de Zwin- ___«.
glianen van denzelven uitdrukkelijk waren uitgeflo-

ten , gelijk er ook bedongen was , dat de genen

,

die, in het vervolg, de Hervorming zouden aanne-

men, van de voorregten van dezen vrede geen ge-

not zouden hebben. Doch deze laatde bepaling

werd eerlang uit het verdrag geligt, nademaal fe-

dert nog verfcheidene landen en fleden van Duitsch-

land het Pausdom verlieten. Natuurlijk was het ,

dat deze vrede aan den Paus klemens VII mis-

haagde, maar ook ftond zij 's Keizers Broeder fer-

DiNAND zeer tegen , die de vreedzame denkwijze

van den Keizer aan den Paus overfchreef , en zoo

veel i.iver voor de Roomfche Kerk te kennen gaf,

dat hij betuigde , voor dezelve zijn leven veil te

hebben.

NaauweVijks had de tijding van het fluiten der Dood van

overeenkomst te Neurenburg het Sakfifche Hof be-^^"^'

leikt, of de godvruchtige Keurvorst jan, bijge- vorst van

naamd de Standvastige , bcfloot zijnen levensloop , Sakfen.

in de maand Augustus des Jaars 1532, in den ou-

derdom van 63 jaren. Toen zijn Broeder frederik,

de Wijze overleed, in het jaar 1525, hoopten de

vijanden der Hervorming, dat deze ook met hem

zou gefl:orven zijn, maar jan verklaarde zich nog

bepaalder voor dezelve, en voerde haar in alle zijne

Staten in. In het jaar 1530 fl:ond hij aan de fpits

van derzelver Belijders , en verzuimde ook geene

ftaatkundige middelen, om haar tegen dadelijke aan-

val'
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na C. G. vallen of bedreigingen te verdedigen , gelijk blijkt

Jaarisr?. uit gjjne pogingen tot het in ftand brengen van het
^"

verbond van Smalkalden. Toen de Godgeleerden

gereed (tonden, om op den gedenkwaardigen dag,

den 25!len van Zomermaand 1530, de Geloofsbelij-

denis over te leveren aan den Keizer en de Rijks-

vorsten , en hij vermoedde , dat zij befchroomd wa-

ren , zeide hij tegen hen : ,, Lieve Heeren ! ver-

„ trouwt gij niet, het te kunnen bewijzen, ziet dan

,, toe, dat gij land en volk niet in het ongeluk

„ brengt!" en als zij hem antwoordden: „ Gena-

„ dige Heer! wilt gij niet bij ons flaan, dan laat

,, ons alleen voor zijne Keizerlijke Majcfleit ons

„ verantwoorden;" hernam hij: „ Dat v;ille God

„ niet, dat gij mij uiifliiit! Ik wil christus ook

„ mede belijden." Op eenen anderen tijd zeide hij

tegen de Godgeleerden: ,, Doet wat regt is. God

,, tot lof en eere; mij of mijn land en volk moet

5, gij niet ontzien." („ Dit woord zal niet verge-

„ ten worden ," zegt luther , „ zoo lang de

„ wereld ftaat." ) Tegen zijne Hovelingen plag hij

te zeggen: „ Ik wenschte, dat onze Geleerden ons

,, niet ontzagen, maar fchreven en fpraken, wat

,, regt is. Re^t toe regt oan , geeft een'' goeden

„ looper.'''' In alles ^ wat nuttige inrigtingen betrof,

was hij, gelijk zijn Broeder, zeer werkzaam. Zijne

gezindheden kan men , onder anderen , uit deze

woorden beoordeelen, welke hij tegen zijne Edellie-

den plag te gebruiken , velen van v;'elken niets ver-

ftonden , dan rijden , vechten en jagen : ,, Het leert

,, van zelve, hoe men twee beenen over een paard

„ la-
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„ laten hangen , zich tegen vijanden en wilde die- na C. G.

s, ren verdedigen, of een' haas vangen moet; daar* Ja^ns»?*

5, om iiuiinen mijne njdjongens dit ook : Doch , ____
,) hoe men Godzalig leven , Christelijk regeren

,

„ land en volk beroemd en gelukkig maken kan

,

„ daartoe hebben ik en mijne zoons, naast Gods

„ geest en genade
, geleerde Mannen en Boeken

,^ noodig (*)." Hij had tot zijnen opvolger zijnen

Zoon JAN FREDERiK , ccn' erfgenaam van zijns Va-

ders deugden , een' Vorst van onvertfaagde dapper-

heid en grootheid van ziel, die, met regt, gehou-

den wordt voor den ijverigften en kloekmoedigften

voorftander , welken de leere der Hervorming ooit

gehad heeft, gelijk hij zich , om dezelve met alle

kracht te handhaven, ook voor de grootfte ramp-

fpoeden heeft blootgefteld.

Paus KLEMENS VII , hetgeen er te Neurenhurg Handelin-

ten voordeele der Protestanten befloten was , verno- S^" '^^^^

eene alge-

men hebbende, vreesde niet zonder reden, dat daar meene

uit , voor het gezag van zijnen Stoel , zeer nadee- Kerkver-

lige gevolgen zouden voortvloeijen. Niet min hui»
^^ ^""^*

verig was hij voor eene algemeene Kerkvergadering,

op welke de Keizer ten fterkfle bij hem aandrong,

die dezelve zoo plegtig aan de Protestanten had

toegezegd. Doch de Paus herinnerde zich maar al

te wel het voorgevallene op de jongstgehoudene

Kerkvergaderingen , maar had buitendien nog eene

andere reden , om eene zoodanige vergadering te

ontwijken. Zich zelven bewust zijnde van de on-

wet-

(*) MULLER Gedenkw. enz. I Bcel^ BI. 200.

Herv. I. O
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na C. G wettigheid zijner geboorte , duchtte hij , dat zijne

Jaari 51 7. vijanden, welks hij te Rome had, deze omftandig-

^
heid voor de Kerkvergadering zouden brengen, en

op een onderzoelc aandringen : Of een Bastaard

Paus zijn konde ? — De Paus trad dan wel in onder-

handeling met den Keizer, over het beroepen eener

algemeene Kerkvergadering, maar gebruikte aller-

hande voorwendfels, om deze zaak te rekken; hij

wilde, in allen gevalle, eene Kerkvergadering, in

welke de Paus zou voorzitten , en in welke naar

de aangenomene Kerkregelen zou geoordeeld, en

welker uiifpraak met geweld tegen de ongehoor-

zamen zou ten uitvoer gebragt worden. Op welke

voorwaarden de Protestanten nooit eene Kerkverga-

dering toelaten konden , daar zij , naar hunne grond-

ftellingen , vorderden : dat zoodanige Kerkvergade-

ring de Heilige Schrift ten rigtfnoer zou moeten ne-

men, en dat niet de Paus met zijnen aanhang, die

niet te gelijk partij en regter konden zijn, maar god-

vruchtige en niet verdachte mannen het befluit zou-

den behooren op te maken. De Paus deed, in het

jaar 1533, door zijnen Afgezant^ eenen voorflag,

om eene Kerkvergadering te Mantua^ Placetttia of

Bologna te beleggen; maar de Protestanten drongen

er op aan, dat een gefchil, in Duitschland ont-

llaan, ook in Duitschland moest beflist worden.

De onderhandelingen werden gerekt en de vergade-

ring verfchoven , tot dat de dood van den Paus

KLEMENS VII in het jaar 1534 hem uit zijne ver-

legenheid redde. In het vervolg zullen wij Atn

voortgang en uitkomst dezer onderhandelingen, on-

der
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der den opvolger van klemens, paulus III, mei- na C. G.

den» Jaarisi?»

Gedurende den vrede van Neurenburg , Tchreef ,__£«
*

ERASMUS eene verklaring over iy^r/w LXXXIV, in

v.'elke hij zijne gedachten ontvouwde over de mid-

delen, om de verfchillende partijen tot eendragt te

brengen. De Godgeleerden van Straatsburg ver-

fpreidden dit werkje alom, na het in het Hoog-

duitsch vertaald te hebben , doch zeer tegen den

zin van musculus; trouwens, in hetzelve toonde

ERASMUS zich wel niet geheel vreemd van het Ge-

loof en den Godsdienst der Protestanten , maar te

gelijk ftelde hij alles in het werk , om de dwalingen

en misbruiken der Roomfchen te ontfchuldigen en

te vernisfen. Zijn gefchrift mishaagde ook aan lu-

THER, die in eene Voorrede voor eene Verhandeling

van ANT. CORVINUS, een' Hesfifcken Godgeleerden,

over de vraag: in hoe verre men den raad van

ERASMUS volgen mogt, tot dat men met eene Kerk-

vergadering gereed ware ? zich daar omtrent ver-

klaarde.

De verfchillen oVer het Avondmaal gingen in dit VoorÈ-

iaar i'^'X'i nog met dezelfde hevigheid voort. LU- ^^"f ,
^^

i jjj c o
verfchil-

THER , gehoord hebbende , dat fommige Predikers len over

te Frankfort aan den Mam , die de gevoelens van ^^"^ ^'
^

,
, , vondmaat

ZwiNGLius waren toegedaan , te kennen gaven , dat

zij met LUTHER in de zaak hetzelfde leerden >

fchreef eenen hevigen Brief daar over aan den Raad
Xt Frankfort ^ noemde hen tn ^t Zwinglianen ^ AartS'

duivels , en cischte , dat men hen ter Had uit zou

zetten ; op welken Brief tien Leeraars van Frankfort

O 2 ook
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na C. G. ook hartig genoeg antwoordden. Een' foortgelljkeiï

Jaari5i7. j3rief j^ja^j j^jj jj^ ^ict jaar 1531 gcfchreven aan den
tot 1 5^2

_
' Markgraaf vnn Brandenburg, met den eisch, dat

hij alle Zwinglianen uit zijne landen zou bannen,

In dit Jaar 1533 pf ^^Ü ê^" ^otk uit over de ftille

Mis, waarin dit merkwaardig is, dat hij verhaalt,

dat de Duivel hem midden in den nacht in zijn hart

had aangevallen, gelijk hij hem menige nacht ge-

woon was zuur en bitter genoeg te maken; dat hij

met hem een gefprek gehad, en vele misbruiken van

de Paapfche Bits van hem verftaan hebbe (*). lu-

thers hevigheid ging zoo ver, dat hij niet fchroom-

de te fchrijven, dat oecolampadius , door den 5<2-

tan met vurige pijlen en pieken doorboord zijnde,

een' fchielijken dood geftorven was. Dit alles na-

men die van Zurich zeer hoog op, en hadden reeds

eene verantwoording gefchreven , welke zij echter ,

op aanraden van bucerus, niet in het licht gaven,

vredeshalve. bucerus was zelve te Zurich aange-

komen, om met alle mogelijke vlijt tot vrede te

vermanen , waar van hem echter musculus de

vruchteloosheid onder het oog bragt , uit hoofde van

de hevigheid van luthers aard en geftel. Deze

inwendige twisten waren zeer nadeelig voor de zaak

der Hervorming, alzoo de ZwingJianeu niet zelden

verward werden , met de Herdoopers , die in het

jaar 1534 te Munfter en elders zulke verwarringen

aanrigtten, van welke wij op de behoorlijke plaats

fpreken zullen. Daartegen was in dit jaar 1534 de

her-

(*) GERDEs Bift. Evt Rev.ov, T. lp, 325.



GESCHIEDENIS. aij

hertelling van ulrich Hertog van IFurtemberg in na C. G,

ziin ffebied een voordeel voor de Protestanten. De- ^"'^^'5i7«

ze Hertog, m het jaar 1519 nit zijn land verdreven -

zijnde, had zijne toevlugt genomen tot fiups ,

Landgraaf van Hesfen , zijnen nabeftaanden ; aan

deszelfs Hof kreeg hij kennis aan de leer van lu-

THER , en werd van dcrzelvcr waarheid overtuigd.

Na eene ballingfchap van XV j;iren door den Land-

graaf in zijn Hertogdom herfteld zijnde , voerde hij

in hetzelve terftond de Hervorming in , waarna hij

ook in het Smalkaldifche verbond deel nam.

Het jaar 1535 werd meest doorgebragt met han- Handelin*

delen over het bijeenkomen van cene algeraeene S^" ^^^^

Kerkvergadering, waartoe de Paus paulus III, op- Kerkver-

volger van klemens VII, de (lad Mantua voor- g''"^sr'"g«

en over
ftelde, doch welk voorftel van de Protestanten ver- eene ver-

worpen werd, gelijk wij zien zullen, gelijk er ook eeniging

<ie Hertog van Mantua weinig zin in had. De Pro- |j"
p^rotes-

testanten kwamen weder te Smalkalden bijeen, al- trnten

.waar zij hun verbond op nieuw bevestigden , met P™''!"'

dit merkwaardig bijvoegfel , dat men , op hunne be- vondmaal

geerte , tot hetzelve zou toelaten , „ zoo velen

„ God en zijn Euangelie zuiver, openlijk, en vrij

„ beleden , den vrede beminden en als eerlijke en

„ deugdzame menfchen leefden." Ook kwamen in

het verbond, behalve de voorheen genoemden, van

de Vorsten , ulrich van Wurtemherg , earnim

CH FiLiPS van Pommeren , jan george en joa-

CHiM van Anhaït ; en van de fteden , Augsburg^

Frankfort^ Hannover, Gottingen, Es/ingen, Bruns-

fvyk, Goslar^ Eimheck, Hamburg en Minden» In

O 3 de-
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ita C. G. deze vergadering waren ook Gezanten der Koningen

Jaari5i7 van Frankryk en Engeland tegenwoordig, die groo-

,

^^^
te beloften omtrent eene Hervorming deden en den

bijftand , dien hunne meesters daar toe verleenen

wilden; doch al te duidelijk bleken hunne ftaatkun-

dige oogmerken, om zich tegen den Keizer te ver-

fterken, dan dat de Protestanten zich dieper met

hen konden inlaten.

Met beter voorfpoed , ten minRe in fchijn , ar-

beidde men aan het bijleggen der verfchillen lusfchen

de Protestanten over het Avondmaal in dit en het

volgende jaar 1536. bücerus en melanchthon

waren daartoe het meest merkzaam , en wisten ook

LUTHER te bewegen, om eenigzins gematigder te

werk te gaan , zoodat er onder den naam van Con-

cordia of Eendragt eene belijdenis opgefteld werd

te PFittemherg , in welke de Transfuhflantiatie , en

ook eene plaatfelijke inlluiting of aanhoudende ver-

eeniging van christus ligchaam met het brood in

het Avondmaal, buiten het gebruik van dit Sacrament,

werd verworpen , en daartegen geleerd : dat met het

brood en den wijn het ligchaam en bloed van

CHRISTUS waarlijk en zelfllandiglijk tegenwoordig

is, aangeboden en ontvangen wordt. Doch de

Zwitferfche Ke'ken weigerden dit formulier aan te

nemen, als ourdeelende hetzelve duister en dubbel-

zinnig te wezen. Men kwam ook overeen omtrent

den Kinderdoop , welke van weerskanten werd aan-

genomen, niet ais een bloot teeken, maar als het

bad der wedergeboorte. Alleen twijfelde men om-

trent het Geloof der kinderen , hetwelk bucerüs

ea
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en anderen niet konden erkennen , alhoewel zij toe- na C. G.

Honden , dat aan de kinderen de ware wederffeboor- J^"r'5'7«

te en aanneming tot kinderen naar hunne vatbaar-

heid gefchonken weid. luther verklaarde zich,

dat hij flechts bedoelde, dat in den Doop het be-

ginfel des geloofs was, en der Goddelijke werking,

op eene wijze, welke wij niet kennen, en dat die

wijze door hem Ge^o/ genoemd werd.

In het jaar 1537 hielden de Protestanten weder De Smal-

eene bijeenkomst te Smalkalden , alwaar des Pausfen
artüjelen.

Nuncius voRSTius, en de Keizerlijke Gezant mat-

THYS HELDT ten fterkfte bij hen aandrongen, om
hunne toeftemming te geven tot eene Kerkvergade-

ring, te Mantua te houden; welke de Protestanten

na eene menigvuldige en rijpe overweging volftrekt

weigerden , om de redenen , welke wij hier voor reeds

gemeld hebben. In deze bijeenkomst werden eenige

Artikelen, door luther opgefleld, door de Pro-

testantfche Vorsten goedgekeurd, welke bekend zijn

onder den naam van Smalkaldifche /Artikelen , en wel-

ke als zoodanig , in vervolg van tijd , onder de dienst-

boeken der Lutherfche Kerk, waar uit men de be-

lijdenis dier Kerk mag opmaken , geplaatst zijn. Zij

bevatten de Leerftukken, bij welke men ftandvastig

zou volharden, indien er ooit eene Kerkvergadering

zou gehouden worden. Het Artikel van het Avond-

maal behelst: „ Van het Sacrament des Altaars

„ gevoelen wij, dat brood en wijn in het Avond-

„ maal zijn het ware ligchaam en bloed van chris-

9, Tus, en weten, dat deze toegereikt en ontvan-

„ gea worden niet alleen van goede , maar ook

O 4 „ van
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m C. G. „ van flechte Christenen." melanchthon fteide,

Jaari5i7. ^p j^gj. ^^^ Keurvorsten en der overige Vorsten ,
tot 15S2-
- ook nog eene Verhandeling op: over de eerstheid

van den Paus en de magt en het regtsgebied der

Bisfchoppen , welke insgelijks werd goedgekeurd.

Doch bij de onderteekening der Artikelen van lu-

TMER voegde hij deze zonderlinge bepaling: {Clau-

fule') „ Aangaande den Paus (lel ik, dat hem ook

,, van ons , vredeshalve en om de algemeene rust

5, der Christenen, die nu onder hem zijn, en na-

„ derhand wezen zullen , de eerstheid onder de

„ Bisfchoppen, welke hij bovendien naar menfche-

„ lijk regt heeft, kan toegedaan worden." Welke

aanteekening met het vierde Smalkaldifche Artikel

en met luthers gevoelen ftrijdig is; ook vond hij

geene toeflemming van iemand der Godgeleerden

,

die het ten minde ontijdig oordeelden, dit thans te

kennen te geven. Eindelijk werd op deze bijeen-

komst door BUCERüS de Zwitferfche Geloofsbelijde-

nis overgeleverd met deszelfs verklaring , welke door

LUTHER werd goedgekeurd, die vervolgens eenen

minzamen Brief aan de Zwitfers fchreef, in welke

hij alle twistfchriften niet onduidelijk afkeurde.

Schoon de wond naderhand weder opengebroken en

ongeneesfelijk geworden is.

Hervor- De Paus, vruchteloos onderfcheidene Kerkverga-

mingdoor derinaen te Mantua , Vicenza en Fenetië hebbende
den Paus

pndemo- uitgefchreven , wilde nu toonen, dat hij bereid was,

wen. eene Hervorming te ondernemen, waartoe hij vier

Kardinalen en vijf andere Perfonen benoemde, die

^en ontwerp van Hervorming voor de Kerk in het

3I-
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algemeen en die van Romp in het bijzonder opllel- na C. G.

den. Doch dit ontwerp was zeer oppervlakkig J^"" 5 17»

en onvolkomen. Zij erkenden de trotsheid en hoog- .«_1.
*

moed der Bisichoppen, en floegen voor, dat geene

andere dan geleerde en godvrnchtige mannen tot de

Heilige Orde zouden worden toegelaten , en dat men

dus voor bekwame leermeesters voor de jeugd be-

hoorde te zorgen. Zij veroordeelden de overbren-

gingen van het eene kerkelijke ambt tot het andere,

de vergunningen van aan zich behouding, de afwe-

zendheid en de veelheid van kerkelijke ambten. Zij

oordeelden, dat eenige Kloosters behoorden vernie-

tigd te worden ; dat men de vrijheid van de . Druk-

pers moest beteugelen , en de zamenfpraken van

32RASMUS verbieden; dat geen Kerkelijke een Kerke-

lijk ambt moest bedienen buiten zijn vaderland; dat

geen Kardinaal een Bisdom moest bezitten; dat de

opzamelaars der aalmoezen van den Heil. antho-

Nius, en van andei'e Heiligen dienden te worden

afgtfchaft, en eindelijk, dat de bezittingen en per-

foonlijke eigendommen der Kerkelijken aan de armen

zouden gefchonken worden. Zij befloten met te

klagen over het onnoemelijk getal behoeftige en ha-

velooze Priesters, die de St. Pieterskerk bezochten,

en verklaarden , dat het eene zeer groote ergernis

was, de Hoeren zoo prachtig te Rome gehuisvest te

zien , en langs de llraten op fraaije Muilezels te zien

rijden , terwijl de Kardinalen haar op een hoflijke en

gemeenzame wijze vergezelden, luther dreef den

fpot met zoodanige Hervorming, en zeide, dat zij

de fplinters uitligten wilden, maar de balken niet

O 5 aan-
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m C. G. aanroerden. Het ontwerp ondertusfchen is onder

Jaari5i7. anderen in of omtrent het jaar 1539 te Antwerpen in
tot 1552. , ^ ,. u.•^

het hebt gegeven.

Verbond De Roomschgezinde Vorsten zaten intusfchen niet

der Ka-
f^jj^ „laar floten in het jaar 1538 te Neurenhurg

teNeu-^" een verbond, malkanderen de handhaving van den

renburg. Roomfchen Godsdienst in hunne Staten belovende

tegen alle ondernemingen der PioL^stanten. Dit ver-

bond had echter geen gevolg, omdat noch de Kei-

zer, noch deszelfs Broeder ferdinand, hetzelve

aannamen, alhoewel 's Keizers Gezant matthys

HELDT er ijverig toe gearbeid had , doch zonder

daartoe last van den Keizer te hebben, gelijk hij

ook kort daarna in ongunst viel bij ^t\\ Keizer.

Naderhand echter werd dit verbond in het jaar 1541

vernieuwd, doch daar van in het vervolg. De Pro-

testanten nogtans waren hier tegen waakzaam en op

hunne hoede, waartoe zij te Brunswyk en vervol-

gens te Eifenach bijeenkwamen , ook zonden zij ,

hoewel vruchteloos, op nieuw een Gezantfchap aan

de Koningen van Frankryk en Engeland^ tot het

hun in het jaar 1539 gelukte, een nieuw beftand te

Frankfort te treffen met den Keizer en deszelfs

Broeder ferdinand, onder bemiddeling der Keur-

vorsten van ISIentz en de Paltz, Men kwam hier

overeen in eenen wapenfiiKland voor XV maanden,

gedurende welken niemand de Protestanten met ge-

weld of wapenen zou aantasten, en alle vervolgin-

gen van het Kamergerigt gefchorst zouden worden;

voorts bepaalde men een mondgefprek tot bevorde-

ring der eendragt te zullen houden enz. Maar de-

ze
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ze voorwaarden werden van den Keizer niet goed- na C. G.

gekeurd, door opftoking van den Paus, die euvel J^^^i 517.

nam , dat hij van dit inondgefprek uitgefloten en
° *

den Keizer de handen gebonden zouden worden.

Door het overlijden van george , Hertog van

Sakfen , volgde zijn Broeder hendrik hem op , die

terfl:ond de Hervorming in zijn gebied, in Mehftn

en te Leipzig^ invoerde en vastflielde; ook nam het

Keurvorstendom Brandenburg het hervormd geloof

aan, onder den Keurvorst joachim II, maar daar-

tegen verbood ferdinand, 's Keizers Broeder, zij-

ne onderdanen , om de Hoogefchool te Wittemherg

te bezoeken, tevens verzond hij wolfgang seve-

Rus , den opvoeder van zijne kinderen , verdacht

van Lutheranerij ^ van zijn Hof. Aan dezen man

fchrijft men toe, dat 'sKonings Zoon maximili-

AAN I, toen een knaap van twaalf jaren, die nader-

hand als Keizer zijnen Vader is opgevolgd, zoo ge-

matigd omtrent de Protestanten gedacht heeft.

In dit jaar werd de Augsburgfche Geloofsbelijde-

nis door MELANCHTHON verbeterd en vermeerderd

in het licht gegeven , en met algemeene toefliemming

aangenomen, alfchoon even deze uitgave naderhand

een bron van twisten over de veranderde en onver-

anderde Geloofsbelijdenis onder de Lutherfchen ge-

worden is. Doch hier van meer in het vervolg.

Daar er nog (leeds hoop was , tot een mondge- Handelin-

fprek met de Roomfchen , kwamen de Protestanten f^" ^^^\„,-,,,, . ,
deherflel-

te Smalkalden m het jaar 1540 weder bijeen, al-üngder

waar zij befloten , niets af te gaan van de Augs- eendragu

burgfche Geloofsbelijdenis, en geene Misfen of an-

de-
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tta C. G. dere bijgeloovige plegtigheden in hunne landen te zul-

Jaari5i7.
jg,-, duiJen, Ook fchrijft melanchthon in eenen

tot 1552.

r Bfief aan camerarius , dat de Godgeleerden hadden

overeengeflemd , dat de Bisfchoppen hun regtsgebied

weder zouden bekomen , indien zij de gezuiverde

leere aannemen en de openbare gebreken der Kerk;

herflellen wilden. Niet lang daarna werd er eene

vergadering door den Keizer belegd te Spiers , welke

uit vreeze voor de pest verlegd werd naar Hagenau

in den Elzas , maar er werd niets meer beQoten ,

dan dat men te Worms weder eene vergadering hou-

den zou. De Roomschgezinden namelijk vreesden,

dat door het inwilligen van een mondgefprek het ge-

zag van den Paus te veel nadeel zou lijden , daar-

tegen vonden zij de Bisfchoppen en fommige Vors-

ten van Duitschland afkeeriger van de Hervorming,

uit vrees voor hunne bezittingen, waarom zij thans

meer voordeels voor Atn Paus te gemoet zagen uit

eene Kerkvergadering, in welke men de veroordee-

ling der Protestanten ligtelijk zou kunnen bewerken.

Door deze en andere beletfelen wist men telkens een

mondgefprek te verhinderen.

In weerwil van den Paus, werd er echter weder

eene bijeenkomst gehouden te TVorms ^ welke tot in

het volgende jaar 1541 duurde. In dezelve werd

een gefprek beraamd tusfchen melanchthon en

ECK , zonder eenige vrucht , waarom hetzelve afge-

broken en uitgefteld werd tot de Rijksvergadering te

Regensburg , in het laatstgemelde jaar te houden.

De inzigten der partijen verfchilden nogtans te veel,

^an dat men op eenen gewenschten uitflag hopen

kon.
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kon. De Keizer liet duidelijk blijken , dat hij bij na C. G.

de befliiiten van Worms en ^iigsburg wilde volhar- J^"^ 5 ï7-

den. De Landgraaf van Hcsfen verklaarde , dat hij

in geloofszaken geen letter veranderen kon, maar in

onverfchillige dingen gaarne vi^ilde toegeven , om
den vrede te bevorderen, maar de Keurvorst van

Sakfen , die in perfoon niet tegenwoordig was ,

fchreef aan zijne Gezanten , dat hij ^ ten aanzien van

de Kerkelijke goederen en het herdellen der Kloos-

ters, hetwelk men onderde onverfchillige dingen wil-

de rekenen, niets zou toegeven; ook fchreefluther,

dat hij kwaad vermoeden had op den Landgraaf en

op uucERUs , en vooral, dat men over de onver-

fchillige dingen en de Kerkelijke goederen niet eer

moest handelen, voordat men het onderling eens

zou zijn over zaken van het geloof.

Evenwel werd hier een mondgefprek gehouden ,

waartoe van wederzijde drie Godgeleerden verkozen

waren; van de Roomschgezinden juuus pflug,

jOAN GROPPER en eck; van de Protestanten filip

MËLANCHTHON, MARTINUS EUCERUS eU JOANNES

piSTORius. Het hoofdonderwerp des gefpreks was

zeker gefchrift, onzeker door wien opgefteld, het-

welk een ontwerp ter bevrediging behelsde, met de

voorwaarden van overeenkomst, om een einde te

maken aan de verfchillen over den Godsdienst. Men
vindt hetzelve in het IVde Deel der werken van

MËLANCHTHON. Dcze Onderhandeling had evenwel

geen ander gevolg, dan dat de ftrijdende partijen

beloofden, de beflisfing van himne eifchen en ge-

fchillen over te zullen laten aan eene algemeene

Kerk.
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ïia C. G. Kerkvergadering, of indien dezelve geene plaats raogt

Jaarisi/, hebben, aan den naastkomenden Rijksdag in Z)«/V^c>^-

T
'
^^fid, intusfchen zouden alle Befluiten en Plakaten

tegen de Protestanten gefchorst blijven, ook wer-

den in het Kamergerigt Protestantfche Bijzitters toe*

gelaten , opdat het regt aldaar zou geoefend worden ^

zonder den Godsdienst in aanmerking te nemen.

Voorflag D^ yj-ggs voor de Turken^ die ferdinand iii

Paus om Hongaryen eene groote nederlage tocgebragt , en

eene Biida of Off'en veroverd hadden , was oorzaak , dat

r", . \, FERDINAND, in ccne Rijksvergadering te Spiets^ in

te Trente het jaar 1542 zich infchikkelijker jegens de Profes*

te houden latiten betoonde. Hier werd het verdrag van Re^

gensburg voor vijf jaren verlengd , en de onderne-

mingen van fommige Roomfche Vorsten tegen ds

Protestanten afgekeurd en beier, waarop de Protes-*

tanten eenen aanzienlijken bijftand tegen de Turken

inwilligden. Op dezen Rijksdag gaf de Paus door

zijnen Gezant te kennen , dat hij, volgens zijne ge-

gevene belofte , eene Kerkvergadering tegen het vol-

gende jaar zou beroepen , waartoe hij de ftad Tren-

te bepaald had , indien de Rijksdag niets tegen die ftad

had in te brengen, ferdinand en de Roomschge-

zinde Vorsten gaven dadelijk hunne toeftemming aan

'sPaufen voorflag, maar de Protestanten brargten te-

gen eene Kerkvergadering hunne bezwaren in, die

alleen op het gezag van den Paus belegd zou wor-

den, ook tegen de plaats, welke men daartoe be-

ftemde; zij drongen aan op eene vrije en wettige

Kerkvergadeeing, niet gedwongen door de voorfchrif-

ten van den Paus , noch bevreesd door zijne nabijheid

De
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De goede beloften aan de Proteflanten op deze na C. G,

Rijksvergadering gedaan, bleven nogtans enkel bij J^arisi/»

woorden; onder anderen ging hendrik Hertog van

Brumwyk {leeds voort, met de (leden Goslar en

Brunswyk wegens den Godsdienst te kwellen en te

drukken, waarom de Keurvorst van Sakfen en de

Landvoogd van Hesfen ,
gewapenderhand in zijn

land vielen, en het geheele Hertogdom van Bruns-

wyk bemagtigden, waardoor aan d-tz^ geweldenarijen

perk en paal gezet werd.

Ook gelukte het den Proteftanten , dat de Keur- amsdorf

vorst van Sakfen^ in plaats van julius pflug, die I^isfchop

door het Kapittel verkozen was, tot Bisfchop v^n j\/aum*

Naumhurg aanllelde nicolaus amsdorf, een zqqx burg,

ijverig voorftander der Hervorming , die , in het

jaar 1524 naar Maagdenburg beroepen zijnde, daar

tot hier toe het ambt van Superintendent of Opzie-

ner der kerk had waargenomen. Hij werd als Bis-

fchop plegtig ingewijd, bij welke gelegenheid lu-

THER zelve eene kerkrede hield, ook ontving hij

den eed van die van Naumburg^ doch met verande-

ring van het oude formulier. Zij beloofden hunnen

Bisfchop gehoorzaamheid volgens het woord van

God en het bevel van christus , zoodat hij Gods

woord zuiver zou leeren, en het Sacrament des

Avondmaals geheel bedienen volgens de inflelling van

CHRISTUS enz. Voorts was deze amsdorf een

deugdzaam man, en ongetrouwd, maar van een*

driftigen en onbuigzamen imborst, en vrije tong,

die met de Protefianten zelve meer dan ééns ver-

fchil gehad heeft. De dwaling van flacius, van

wel-



224 KERKELIJKE
m C. G. welke wij op zijne plaats zullen fpreken , duidde hij

Jaari5i7. ten beste, zeggende: dat de erfzonde wel niet eene

^
zelfftandigheid was , maar eene zeer fterke toevallig-

heid, (^accidens validisjimum.') Den vrijen wil ont-

kende hij volflrekt , beweerende, dat dezelve enkel

lijdelijk zij, en zonder eenige bekwaamheid ten goe-

de. Voornamelijk bezwaarde men hem om zijn ge-

zegde: dat de goede werken fchadelijk zijn tot za*

ligheid; doch hij verzachtte hetzelve naderhand in

eene verhandeling, tot zijne verdediging gefchreven,

dat zij fchadelijk zijn door de verbeelding van ver-

dien/lelijkheid. Na den ongelukkigen uitflag van

den Smalkaldifchen oorlog, verloor hij zijn Bisdom

en begaf zich naar Maagdenburg; daar werd hij

door de zoons van den Keurvorst jan frederik

Kerkelijk Raad en Superintendent te Eifenach ge-

maakt: alwaar hij in den hoogen ouderdom van 82

jaren, in het jaar 1565, overleden is.

^orgelij- De Rijksvergadering , welke in het jaar i5'.i.3 te

1^^ ^^\ 'Neurenberg gehouden werd , was vol tweedragt en

Prote- onrust. De Prroteftanten beklaagden zich , dat de

flanten. Roomichgezinden het befluit des Keizers te RegenS'

burg genomen, niet wilden erkennen; deze daaren-

tegen vaaren misnoegd over den aanva! der Prote-

flanten op Hertog hendrik van Brunswyk, Ook

weigerden de Proteflanten hunnen bijfland tegen de

Turken. Doch het was voor hun onaangenaam, dat

MAURiTS van Sakfen, Neef van den Keurvorst, en

ALBERT van Brandenburg • Baireuth, onder den

Keizer dienden , dat ulrich van Wurtemberg een

verbond gefloten had met Beyeren^ en dat de Her-

tog
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tog van Gulik door den Keizer beoorlogd werd. na C. Ö.

Zij hielden daarom eene bijeenkomst te Neurenburg^^^'^^5^7-

en vervolgens te Smalkalden , in welke befloten
'^ '

werd, zich tegen de vonnisfen van het Kamergerigt

te verzetten , en geenen bijftand tegen de Turken te

leveren , het Hertogdom Brunswyk te behouden , en

de ftad Hildesheim te befchermen. Ondertusfchen

werd de Hertog van Gulik door de wapenen van

den Keizer tot onderwerping gebragt, en onder de

Protestanten zelve heerschte wantrouwen , gelijk dan

ook MAUPviTS van Sakfen niet kon overreed wor-

den, om het Smalkaldifche verbond aan te nemen.

Dit laatfle echter bleek naderhand heilzaam geweest

te zijn voor de zaak der Protestanten; gelijk wij

zien zullen.

Op den Rijksdag des volgenden jaars 1544 te

Spiers gehouden, waar de Keizer zelve tegenwoor-

dig was, werd een in fchijn zeer gunstig befluit

voor . de Protestanten genomen , doch tegelijk las

men in hetzelve , dat alles , wat ter gunste der Pro-

testanten door den Keizer gefchiedde, door hem op

eene buitengewone wijze gefchiedde, en met zekere

overvtate van zijne magt ^\\?aïAoox hetzelve, bij ver-

andering van tijden en omftandigheden , onderhevig

bleef aan de tegenfpraak der andere partij. Dit be-

fluit behelsde i. dat men het middel van eene alge-

roeene Christelijke en vrije Kerkvergadering op eene

gefchikte plaats zou beproeven, ten einde de ver-

fchillen en fcheuring weg te nemen. a. Dewijl het

onzeker was, wanneer men die zou kunnen verkrij-

Herv. I. P gen.
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tea C. G gen , zou men in den aanmaanden herfst en wintsï

Jaari^i; eenen Rijksdag houden, waarbij de Keiler tegenwoör-
«Ot 1552, -; .. r -JJ I \j EA
-

- dig zou ziin. 3. Inmiddels zou de Keizer een ourwerp

van eene Christelijke Hervorming latéri opftellen , hét

welk ook de ftenden zouden doen, opdat men ge-

meenerhand zou vastilellen, wat m^n' z'oi.i onder-

houden ten aanzien van de betwiste tirtil<elen, tot

op de Kerkvergadering. 4, Met Plakaat van AagS'

burg zou geichorst en niemand mrtéiie aangedaan

worden over zijn geloof. Voorts, uls de ti'd ver-

ftreken was, welke voor de leden vati 'het Kamer-

gerigt , die allen Roomschgezind wafen' , bepnald

was, zouden andere rigters van beide de godsdiens-

ten in het Kamergerigt toegelaten worden ; ook zou

men aan dezen vrijlaten , of zij den eed wilden doen

hij God en de Heiligen , of bij God en op het Euajjgelie„

Eindelijk weid er ook een vergeliik getroffen ruVfchen

FERDINAND en den Keurvorst van Sakfen^ die fer-

DiNAND als Roomsch Koni: g etkencfe 'eh hulp aan

den Keizer tegen de Turken beloofde. Dit alles

mishaagde den Paus zoodanig, dat hij ecri' uitvoeri-

gen en hevigen Brief aan den Keizer fchreef , niet

zonder bedreigingen, op welke de Keizer eV^enwel

niet antwoordde. Maar luther fchreef tegen de-

zen en andere Brieven van den Pnus, een werk on-

der den Titel ; Tegen het door den Duivel geflichte

Pausdom l De Brief van den Paus fcheen nogtans

den Keizer getroffen te hebben; immers kort daarna

werd de vrede met de Franfchen «efloten, en beide

de Keizer en de Koning van Frankryk gaven hun-

ne
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ne toeftemtning tot de kerkvergadering , die door na C. G.

den Paus was voorgeflaa;en , ook vereenigdeii zij zich f^arisi/.

tegen de zaak der Protestanten.
^^**

Onder alle deze bedenkelijke omftandigheden voor Voort-

dQ Protestanten , vernieuwde i.uther, door zijne iï^V^
^^"^

drift , ongelukkig den twist over het avondmaal. ^^^^ ^gc

Daar was een gerucht uitgeftrooid , dat hij zijn gevoe- avond-

len omtrent het avondmaal veranderd had , en nader
"^

bij het gevoelen der Zwitfers gekomen was ; om het-

zelve te keer te gaan , fchreef hij cene zeer hevige

verhandeling onder den Titel: Korte belijdenis van

het Sacrament , waarin hij met fcheldwoorden tegen

de Zwitfers uitvaart, en zegt, dat zwinglius in zijne

zonden geftorvju was, en dat hij zich liever hon-

derdmaal wilde laten verfcheuren en verbranden , dan

tot het gevoelen der Zwitzers overgaan. Hier op

antwoordden die van Z//r/c/^ in het jaar 1545, door

het uitgeven van de Regtzinnige belijdenis der Zu-

richers. luther had reeds federt het jaar 1542

op nieuw eene verbittering opgevat tegen de Zwin-

^lianen , en in een werkje : over de gebeden tegen de

Turken^ hen onder de Herdoopers en Nestorianen

gerekend , en onder de verderfelijke fecten en godde-

looze ketterijen geplaatst. Als de Boekdrukker fro-

sciiORN hem (\tn Bijbel van leo judae van Z«'

rich gezonden had, in het jaar 1543, fchreef luther

hem onder anderen : dat hij niets wilde lezen , wat

van Zurich kwam, noch hunne verdoemenis en las-

terlijke leer deelachtig wezen ; waarop in dat jaar

cene verantwoording van zwinglius volgde
, ge-

plaatst voor zijne werken; maar welke luther ge-

P 2 heel
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na C. G beel in vuur bragt, die in eenen Brief aan eenige

Jaari5i7 kerken van Italië zich zelven zoo ver door zijne

[2^J2^^ drift liet vervoeren , dat hij zelfs AtTransfubflantia'

tie fcheen te erkennen, volgens getuigenis van bie-

LANCHTHON. In dit jaar 1544 liet hij zijnen geest

tegen de Zwitzers geheel uit in zijne verklaring van

Genefis , en in zijn Korte Beiijdenis, amsdorf ,

van wien wij boven gefproken hebben, deed hier

veel kwaad aan, door alle woorden en daden der

Zwinglianen ten ergfte op te vatten, terwijl buce-

Rus met zijne pogingen tot vrede luther flechts

tergde, die hem een' klapper notmAQ^ die niets deed

dan te plooijen en te draaijen. Ja, luther begon

zelfs op MELANCHTHON onvergeuoegd te worden
,

om deszelfs verdraagzaamheid , maar alzoo luther

niet van hem kon fcheiden en melanchthon met

LUTHER niet wilde twisten, werd dit verfchil ge-

doofd, fchoon LUTHER in zijne hevigheid bleef

volharden.

Rijksdag Dewijl, volgens het laatfte befliiit te Spiers ge^

telVoniis nomen, in het jaar 154.5 opftellen van den Gods-

dienst en Hervorming moesten worden ingele-

verd 5 op de rijksvergadering , die te Worms zou

gehouden worden, werd, op bevel van den Kenr-

vorst van Sakfen zoodanig een voorfchrift van

Hervorming opgefleld door de Wittemhergfche

Godgeleerden , m, luther , j, eugenhagen
,

KASPAR CRUCIGER , GEORGIUS MAJOR, en FIL.

i^ielanchthqn , van hetwelk men niet ,zou af-

gaan. Dit bevatte vijf hoofdftukken, over de wa-

re leere , over het wettig gebruik der Sacramenten

,

over
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over den Euangeliedienst , over de godzalige kerke- na C. G.

tucht, over het onderhouden der Letieroefciiinaen J'''"''^5i7»

£n Scholen, ook over de ligchamelyke verdediging, _____.*

en het onderhoud der kerkelijke perfonen. Daar

werd niets gezegd van de eerstheid van den Paus,

maar evenwel beweerd, dat het Bisfchoppelijk ambt,

als het wel beftuurd werd , kon geduld worden , als

ook de kloosters, indien dezelve alleenlijk dienden

tot eene godvruchtige opvoeding en onderwijs. Be»

halve dit formulier, werd er een ander opgefteld door

BUCERUS, en aan die van Straatsburg ter hand ge-

fielde. BUCERUS had daarbij ten oogmerk, de belijde-

nis des geloofs niet fiechts op te geven, maar ook

een ontwerp eener algemeene Hervorming der kerk; in

het bijzonder eene befchuldiging in te brengen tegen

de Bisfchoppen en Prelaten, ten welken einde hij de

gebreken en misbruiken der Roomfche Kerk optelde.

Echter houdt hij naauvvkeurig den middelweg, door

het noodzakelijke te onderfcheiden van het min nood-

zakelijke. Doch dit formulier mishaagde aan den

Keurvorst en anderen, omdat zij deze befchuldiging

der Bisfchoppen aanmerkten , als ontijdig en gevaar-

lijk , dewijl daardoor aan den Keizer het oordeel over-

gegeven werd over de kerkdijken , en dus ook over

de Protestanten. Maar het opftel van Wittenherg

werd ook door den Landgraaf en de Hesfifche god-

geleerden goedj^ekeurd , alleen werd er het een en

ander in veranderd , bij voorbeeld , dat de inwijding

aan de Bisfchoppen en de beflisfiiig van huwelijks-

zaken aan de geestelijken was overgelaten.

Pif fornmlier werd echter niet geheel aan den Kei-

P 3 2ei
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tot 1552

m C. G. zer overgeleverd , maar alleen het een en ander uit

J^^^|5i7. hetzelve medegedeeld aan zijnen Staatsdienaar. Ook
bleek, hoe langer hoe meer, dat de Keizer neigde,

ora den weg van geweld in te flaan , daar hij alle

pogingen in het werk flelde , ten einde de Protestanten

over te halen , om de kerkvergadering te Trente te

erkennen, welke reeds dadelijk bijeen gekomen was,

waar tegen de Protestanten bleven volharden in hun-

ne weigering. Ook poogde hendrik , Hertog van

Brunsyvijk , zijn Hertogdom met de wapenen te her-

overen , hoewel hem zulks te deerlijk mislukte , de-

wijl hij door den Keurvorst en Landgraaf geflagen

en hij zelve gevangen werd.

LUTHER fukkelde dit jaar aan vcrfcheidene h'g-

chaams - ongemakken , bijzonder aan het graveel ; waar-

uit een gerucht van zijnen dood ontftond en verfpreid

werd , met het bijvoegen van verfc heidene belagche-

lijke fabelen , bij voorbeeld , dat men na zijnen dood

zijn ligchaam op den altaar geplaatst en aangebeden

zou hebben , volgens zijne begeerte op zijn doodbed

te kennen gegeven , dat er oa zijne begrafenis een on-

lijdelijke zwavelftank uit zijn graf was voortgekomen

enz. LUTHER. fpotte gezouten met deze uitftrooi.

fels in een gefchrift, hetwelk hij in druk gaf, zoo-

dat de Roomfclien zich fchaamden en nu uitftrooi.

den , dat luther dezelve verdicht had , om hen

ten toon te flellen. Behalve zijn ongenoegen tegen

MELANCHTHONjdaar wij van gefproken hebben , had

liij ook verfchil met de regtsgeleerden , over heime-

lijke trouwbeloften, welke luther ftreng te keer

gegaan wilde hebben, ook verdroot hem de weelde

Gerucht
van LU-

THE R*S

doüd.
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in der vrouwen kleederdragt ; het een en ander aa C. G.

jiam de diiftige man zoo boog on, dat hij fVittem- J^arisiy.

herg verhet en niet dan met moeite zich door den
,

'

Keurvorst liet bewegen, om daar weder te keeren.

Terwijl de Kerkvergadering te Trente reeds bij een Redenen

gekomen was , be(l)ten de Protestanten , in eene Bij- V^^''^^^^ 'de Pro-
eenkomt)t te Frankfort , de redenen , waarom zij de testpnten

zelve weigerden te erkennen, door mklanchthon in weigeren

gefchrift opgeftcld, in openbaren druk uit te geven, vergade-

hetweik ook in de maand Maart 1546, en dus naring van

luther's dood, gefchied is. Deze redenen waren ^'''^"[^"
I

°
_, te erken-

voornamelijk : i. De Paus kan niet alsRegter erkend nen,

worden , omdat hij zelve de bcfchuldigde is , een be-

fchermer en uitvinder van groote dwalingen, en een

openbare vijand en vervolger der Protestanten. 2. De

overige Rigters, Bisfchoppen en Monniken, zijn of

ongeleerd, of met vooroordeelcn ingenomen, en bo-

vendien aan den Paus gehecht en vervolgers , zoo-

dat de weinige goeden, die er zijn mogen, niet kik-

ken durven noch gehoord worden. 3. De geloofsre-

gel wordt niet gefield in het woord van God, en

deszeifs gezonde uitlegging, de oude geloofsformu-

lieren, en de zekere getuigen der Apostolifche leere^

maar in Sofistifche verklaringen, om de dwalingen

op te fchikken, in latere overleveringen, en in fcho-

lastike beuzelingen en ftrikredenen. Men had hier

de voorbeelden der ouden bijgevoegd, die bij geene

Sijnoden tegenwoordig hadden willen zijn, welke zij

vooruitzagen , dat dwalmgen bevestigen zouden.

Nog werd er eene andere veifchoning, in (^eze bij-

eenkomst, vastgefteld, van welke de afgevaardigen

P 4 ge-
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na C. G. gebruik zouden maken , die men tot deze Kerkver*
jaarisi/

traderinjr zenden zou, welke nos; andere redenen be-
cot 1552
•«___ vatte, bij voorb. dat de Paus geen regt heeft, om

eene Kerkvergadering te befchrijven, dat de Duit-

fche Vorsten hem niet onderworpen zijn , dat dit con-

cilie niet was een algemeen, vrij en Christelijk con-

cilie , ook niet bijeengekomen op eene behoorlijke

plaats in Duitschland , zoo als het had behooren te

zijn. Ook ftelde de Keurvorst van Sakfen ter over-

weging voor de wijze, op welke de verfchillen dien-

den beoordeeld te worden ; waar omtrent melanch-

THON zich verklaard had, Qover het Euongelie van

MATTHEUs) I. dat men den zekeren en waren zin

van Gods woord moest volgen , en dien uit de over-

eenftemming der fchrift opmaken; waar bij men 2.

de toeftemming der zuivere oude kerk moest voegen

,

en 3. dat godvruchtige en geleerde lieden vrij en

open daarover zamen behoorden te handelen.

Men handelde in deze bijeenkomst ook over het

vernieuwen van het Smalkaldifche verbond, hetwelk

in het jaar 1536 voor tien jaren gefloten was, wel-

ke in dit jaar ten einde liepen; met dit alles werd

er niets afgedaan, zoo min als in eene bijeenkomst

te Worms in het volgende jaar.

Hervor- In de Paltz vorderde ondertusfchen de Hervor-

ming in ujing flerk door toedoen van den Keurvorst frede-

RIK. Deze had aan het Hof des Keizers , met wiens

zusters dochter, de dochter van christiern. Ko-

ning van Denemarken, hij getrouwd was, de zaden

der zuivere leer reeds ontvangen, dewijl bij veel ge-

bruikt was in onderhandelingen met de Fr&testaiP-

ten^
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lert^ en zich van het jaar 1544 af, in hetwelk hij na C. G.

zijnen Broeder lodewyk was opgevolgd , meer open- ï^nnsi/»

lijk voor de Hervorming verklaard. In dit jaar 1546 ^*

ftond hij toe, dat de Mis in het Hoogduitsch be-

diend werd , ook gebood hij de parochiepriesters

,

hunne bijzitten weg te zenden of eene vrouw te

trouwen, otto henrik , des Keurvorsten Neef en

aanftaande opvolger, alzoo de Keurvorst oud van

jaren was en geene kinderen had , bevorderde de

zaak der Hervorming fterk, en voerde ze in dit jaar

openlijk hi. Ten einde dit werk in de Kerk en op

de Hoogefchool voort te zetten , ontbood de Keur-

vorst PAULUS FAGiüS vau Straatsburg naar HdcleU

berg; doch door den ongel ukkigen Smalkaldifchen

krijg werd deze zaak zeer achteruit gezet , en kreeg

haar beflag eerst onder den Keurvorst frederik III ,

die de leer der Zwitfers aannam.

Ondertusfchen werd op den Rijksdag te Regens» Gefprek

burg eene nieuwe onderhandeling beproefd tusfchen ^^ ,'

eenige godgeleerden der beide partijen , met oogmerk,

om de gefchillen over den godsdienst te vereffenen

;

de fprekers waren, van de Roomfche partij: petrus

MALVENDA, een Spanjaard^ erhard billich, een

Karmeliet , joan hofmeister , een Augustijner,

en de beruchte Fabelfchrijver joannes cochlaeus;

van de Protestanten: martinus bucerus, joan-

nes BRENTIUS , GEORGIUS MAJOR en ERHARD

scHNEPF, die de plaats van melanchthon vervul-

de, alzoo LUTHER uitdrukkelijk den Keurvorst afge-

raden had, MELANCHTHON daartoe af te zenden,

omdat hij voorzag, dat dit gefprek zonder eenige

P 5 vrucht
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na C. G vrucht en melanchthon onwaardig zou wezen,
Jaari5i7, v^^aarjn luther zich ook geenszins bedroog. De

^,
eertie aanleg van het gefprek werd van de Room-

fche zijde aangevangen met kibbelen over de nood-

zakelijkheid van Schrijvers, die van alles aanteeke-

ning zouden houden , hetwelk zij noodeloos keur-

den , ook over het geheim houden der Handelingen

enz. waardoor zij in flaat waren, om hetgeen zij

goedvonden, te verdichten en te vertellen; en dit

werd , toen men nu begon tot de zaak , zelve te ko-

men, op last van den Keizer aan de Protestanten

voorgehouden , die verklaarden , zulks niet te kunnen

aannemen , en dat zij naar huis zouden keeren , en niet

eer wederkomen , voor dat het gefprek op eene bil-

lijke wijze werd ingerigt, die nuttig zijn kon. Dus

werd het gefprek afgebroken, terwijl de Roomfchen

zich beroemden , dat de Protestanten waren heenge-

gaan, omdat zij hunne zaak niet konden goed ma-

ken. De waarheid was , dat de Keizer zich einde-

lijk had laten overhalen, om, met ter zijdeftelling

van zijne tot hier toe betoonde voorzigtigheid en ge-

matigheid, in de maatregelen van den Paus faulus

/ / III te treden, met wien hij het ontwerp gevormd

had, om de gefchillen over den godsdienst met de

wapenen te beflisfen.

Dood van Voordat nog A&zt ftorm uitbarstte, werd luther,

LUTHER. (jie altijd van alle geweld in het (luk van den gods-

dienst afkeerig was , die bidden en liidzaamheid

,

benevens het gebruik van Gods woord aangeprezen

had , als de eenige wapens , welke den genen voeg-

den, die de zaak des Christendoms ter harte ne-

men.
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aaen , door de Voorzienigheid weggenomen van dit m c. G.

tooneel des oorlogs, en bevrijd van het aanlchou- I^^*"'? •7'>

wen der rampen, die zijn vaderland dreigden. De-
'

ze groote Man (lierf in het LXIllfte jaar van ziinen

ouderdom, in de maand February 1546, te Eish'

ben^ in zijne geboortellad. Mij was dervvaards ge-

reisd, op verzoek van de Graven van Mansfeld ^

om derzelver gefchiilen met malkanderen , en met

hunne onderdanen , bij te leggen. In deze zaak met

WOLFGANG, Vofst vau Anhalt^ jan henorhc.

Graaf van Zwartzenhurg , en de Raden der Graven

eenigen tijd vruchteloos gearbeid hebbende, nam zij-

ne zwakheid, daar hij reeds lang gevoeld had, dat

zijne krachten afnamen, zoodanig toe, dat hij kort

daarna overleed. Zijne gefteltenis was uitgeput door

de verbazende menigte van bezigheden , welke hij op

zich geladen had, gevoegd bij het vlijtig waarnemen

van zijne ambtsbediening , bij de vermoeijenis van

gertadigen Letterarbeid , en het fchrijven van Werken

,

zoo talrijk , als of hij in volmaakte rust en afzondering

geleefd, en zich alleen op het vervaardigen dier wer-

ken toegelegd had.

De onverfchrokkenheid van luther begaf hem

niet bij de aannadering des doods. Des avonds van

den nacht , in welken hij overleed , dit was de 1 7de

van February , bragt hij met zijne vrienden door

in gefprekken over den gelukftaat, voor de godvruch-

tigen in een ander leven te wachten, van welken hij

fprak met dat genoegen , en die drift , eigen aan

iemand , die gereed ftaat , om zoo tot het genot

daar van over te gaan. Naar zijne gewoonte was

hij
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na C. G. hij zelfs vrolijk en kortswijlig. Men verhaalt , onder

Jaari5i7. anderen, dat hij over tafel eene verfchijning vertel-

,
de, in welke de duivel hem zijn achterrte laten zien,

en hem befpot had, dat hij hier te vergeefs aan

de herfteliing der eendragt arbeidde; zoo is het, zei-

de LUTHER, daarom leven oude lieden zoo lang,

om van den Duivel op het laatst nog onhebbelijk

befpot te worden. Hij fchreef, zegt men , dien

avond , ook met houtskool op den wand dezen regel

:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa,

Hij at dien avond nog vrij fmakelijk , maar na het

eten klaagde hij over zware drukking op de borst;

deze werd wel haast doodelijk, en hij fchikte zich

onder godzalige gezegden en gebeden tot derven ,

toen hij in eene flaauwte viel en met gevouwen han-

den lag , tot hij tusfchen twee en drie uren na mid-

dernacht zacht en vreedzaam onifliep , in tegenwoor-

digheid van zijne geneesheeren , zijne zonen, jus-

Tus JONAS, Graaf ALBERT met deszelfs gemalin,

en JOAN HENDRIK , Graaf van Schwartzenburg,

Zijne uitvaart werd, op last van den Keurvorst, te

Wtttemberg , waar heen zijn lijk overgebragt werd

,

met ongemeene pracht gevierd.

Dit was het uiteinde van dezen grooten man,

dien wij, behalve uit de Gefchiedenis der Kerkher-

vorming , ook uit zijne fchrifren , welke een aan-

zienlijk aantal Boekdeelen uitmaken , kennen kun-

nen. In alle deze fchriften heeft hij altijd zijne

zaak, als de zaak der waarheid, van den Gods-

dienst 5 der geregtigheid en der ware geleerdheid

voor'^
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Voorgefleld ; zijne hoofdleere was de leere van de na C O,

regtvaardigmaking door het geloof, welke hij het l^^"5i7»

artikel van het Haan of vallen der Kerk gewoon was «__««
te noemen. Het volgende verdient hier aangeteekend

te worden: Op zijne reize naar Rome, in 1510,

van welke wij in ons verhaal gefproken hebben, en

welke hem den waren toeftand van Rome leerde

kennen, waarom hij naderhand zelve meermalen zei-

de, dat hij om geene duizend gulden wilde, of hij

had deze reize gedaan , viel hij in eene groote zwaar-

moedigheid ; daar aan te Boïogna ziek liggende,

trof hem , even als eene lichtftraal van den hemel

,

dit woord in de ziel: ,, De regtvaardige zal uit

den geloove leven." Hoe zeer hij te voren reeds

den Brief van paulus aan de Romeinen , in welken

deze woorden voorkomen, ( Hoofd ft. I. 17.) lief-

had en ijverig beftudeerde , zoo had hij nogtans des-

zelfs zin van de regtvaardigheid , welke voor God

beftaat , geheel misverftaan. ,, Hoewel ik ook,"

zegt hij zelf: „als een heilige en onberispelijke Mon-

nik leefde, bevond ik mij toch een' groot zondaar

voor God , en had daarbij een angftig ongerust ge-

weten, vertrouwde ook niet, door mijne verdiens-

ten God te verzoenen. Het woord, Gods regivaar-

digheid, was ik zeer vijandig, en had dezen regt-

vaardigen en vertoornden God , die de zonden

ftraft, in het geheel niet lief, maar ik haatte den-

zelven , en was heimelijk en met regten ernst ver-

toornd tegen God , dat hij zich niet vergenoegde

,

ons arme verdoemde menfchen , nevens allerlei ellende

en droefheid dezes levens , nog door de wet te ver-

fchrik-
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na C. G, fchrikken , ja door het Euaiigelie deze ellende en

J^|'^|5i7 hartzeer nog grooter te maken enz. Doch , toen ik,

door Gods genade , inzag , hoe de woorden aan el-

kander hingen, en leerde verilaan , hoe de regtvaar-

<3iging door het geloof in Gods genade en loutere

barmhartigheid knme — toen voelde ik weldra, dat

ik wedergeboren was., en nu, als 't ware, eene

wijde geopende' deur , om in het Paradijs zelve in

te aaan , gevonden Jiad : ook zag ik de lieve Heil.

Schrift van nu af r heel anders aan , dan te voren

plaats had; ik liep' derhalve fpoedig den geheelen

Bijbel door en vei-zamelde ook in andere plaatfen ,

naar dezen regel, alle derzelver uitlegging bijeen,

om zeker te weten, wat Gods werk, Gods regt-

vaardigheid , en wat gelooven in de Heilige Schrift

beteekent. En gelijk ik voorheen dit woordje : Gods

regtvaardigheid , met regten ernst haatte, zoo be-

gon ik nu, hetzelve als mijn allerliefst en trooste-

lijkst woord dierbaar en hoog te achten , en van

toen af was mij deze plaats in den Brief van den

Heiligen paulus in waarheid de regte pooit van

bet Paradijsy

Sedert was luther vol van deze gedachte, en

bleef daarbij tot zijnen dood , dat de Christen , door

het gebof alleen , zijn heil in Gocb vrije genade in

CHRISTUS zoekt en vindt. Niemand denke echter,

dat hij de hooge waarde der Christelijke deugd mis-

kend hebbe , welke hij ook, in zijnen handel en

-wandel , poogde uit te drukken , waar van hem zij-

ne vijanden zelve den lof niet hebben kunnen wei-

geren. Laat ons eene fterk fprekende verklaring van

hem
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fiem over het een en ander hooren , welke *s mans na C. Gé

geheele ziel aan ons, ten dezen , openlegt. Zij ftaat [^""^S'?»
tot 1552*

in zijne uitlegging van net zoogenoemd Keizerlijk
,

E'"iict, na het overleveren van de Geloofsbelijdenis

te yitigsbiirg (*), in' het jaar 1531 uitgekomen, en

luidt in LUTHERS Üijl dus: ,, Dewijl ik zie, dat

„ de Duivel dit hoofdartikel altijd door zijne leer-

5, aren moet lasteren, en niet rusten of duren kan:

„ zoo zeg ik, Z>r. martyn lüthe'r , de onwaar-

5, dige Euangelist van onzen Heere jezus chris-

„ Tus, dat dit artikel: „ Het geloof alleen, zon-

5, „ der eenig werk , maakt regtvaardig voor God ,"

„moeten laten (taan en blijven, de Roomfche Kei-

„ zer , de Tttrkfche Keizer , de Tartaarfche Kei-

3, zer, der Perfen Keizer, de Paus, alle Kardina»

„len, Bisfchoppen, Paters, Monniken, Nonnen,

5, Koningen, Vorsten, Heeren , de geheele Wereld

5, met alle Duivelen , en zij zullen , ( wanneer zij

,, tegen deze waarheid ftrijden,) het helfche vuur

5, daar voor op hunnen kop, en geenen dank daar

5, voor hebben. Dat is mijne ^ Dr, luthers, in-

5, geving van den Heiligen Geest , en het ware H.

„ Euangelie. Want daar ftaat het artikel, hetwelk

„ de kinderen bidden (f): „ Ik geloof in jezus

5, „ CHRISTUS , die gekruist , geflorven enz. is.**

„ Daar is toch niemand voor onze zonden gedor-

„ ven, dan alleen jezus christus , Gods Zoon.

„ /*

(*) Zie boven Bladz. 197, 198, 202.

Ct) Ni?t bidden^ Vader luther ! Daar is toch onder-

fcheid tusfchen eene Geloofsbelijdenis en een Gebed,
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na C. G jï Ik zeg nog ééns, alleen jezus Christus, God*
Jaari5i7 Zoon , lieeft ons van de zonde verlost, dit is
tot 1552 ,

' '

,. „ zeker waar, en de inhoud der geheele Schrift;

„ en al zouden alle Duivelen en de geheele We-

„ reld zich verfcheuren en bersten, zoo is het toch

„ waar. Maar is Hij het nu alleen, die de zonde

„ wegneemt , dan kunnen wij het met onze wer-

„ ken niet zijn ; dan is het toch onmogelijk , dat

„ ik zulken Eenigen en Alleen - verlosfer van de

„ zonden, jezus, anders dan door het geloof aan-

„ nemen en verkrijgen kan. Met werken is en

5, blijft hij onaangegrepen. — — Doch na zulk

5, een geloof, of ontvangene verlosfmg, of zonden-

„ vergeving , of regtvaardigheid , volgen alsdan

„ goede werken, als vruchten van zulk een geloof,

„ Dit is onze leer, en alzoo leert de H. Geest,

„ en de geheele Heilige Christenheid, waarbij wij

5, in Gods naam blijven. Amen!"

Deze leer, volgens de Heilige Schrift, was de be-

langrijkfte zaak voor ziin hart , de ziel van zijn

geheel Godgeleerd zamenftel, zijn behoedmiddel te-

gen alle dweeperij, zijn troost in leven en fterven,

gelijk hij nog met dervende lippen betuigde. Naau-

welijks een half uur voor zijn einde , toen reeds het

doodzweet op zijn aangezigt lag , zeide hij ver-

üaanbaar den Tekst: „ Alzoo lief heeft God de

,, Wereld gehad, dat hij zijnen eeniggeboren Zoon

j, gegeven heeft , opdat een iegelijk , die in hem

„ gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven

„ hebbe."

Verders hield hij zich in alles aan den Bijbel

,

van
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van dezen liet hij zich niet aftrekken ; het gezag na C. G«

der Heilige Schrift verdedigde hij even zoo krachtig J^^riSi/»

tegen de Roomfche Kerk als tegen de Dweepers van .

*

zijnen lijd; hij beweerde tegen de eerlle het rcgt en

de vrijheid der Leeken , om dezelve te gebruiken

,

en zich zelven daar uit van hun geloof te verzeke-

ren : maar tevens wees hij met de Heilige Schrift de

Dweepers tot de orde van gezond verftand en van

de Goddelijke leere terug. '

Jammer is het ondertiisfchen, dat 's mans verba*

zend menigvuldige bezigheden hem te weinig tijds

overlieten , om zijne werken , ten aanzien van dea

ftijl, te befchaven, en dat dezelve zoo hard is 5

waar aan zijne drift en hevigheid ook niet weinig

toebragt , welke hem zelfs in verfchillen met de

Zwitfen , meermalen , buiten het fpoor der welvoe-

gelijkheid vervoerde, gelijk bij voorbeeld toen hij,

in het jaar 1545, in eeiien Brief aan eenen Opzie-

ner te Bremen ^ onder anderen de woorden van

Pfalm I. dus verdraaide : ,, Welgelukzahg is de

„ man , die niet en wandelt in den raad der Sacra-

„ mentarisfen, noch ftaat op den weg der Zwin*

„ glianen , noch zit in het geftoelte der ZurichersJ'*

Men verhaalt echter , dat luther dit zelve in

later tijd ingezien , en kort voor zijnen dood tot

BiELANCHTUON gezegd ZOU hebben: ,, Ik beken,

5, FiLiPS ! dat er in de zaak der Sacramenten te

„ veel gedaan is." Wanneer melanchthon daar

op antwoordde: ,, Laat ons dan een zachtzinnig

,, gefchrift uitgeven, waarin wij ons gevoelen dui-

„ delijk verklaren;" zal luther. her-vat hebben:

Herv. I. Q „Ik
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Ra C. G. „ Ik heb hier ook wel meermalen aan gedacht ^

Jaarifi^.
^^ maar dus zou ik de geiieele leer verdacht maken^

^ „ ik wil deze zaak liever aan God overlaten. Doet

„ gijlieden ook iets na mijn' dood."

In zijne huii-felijke verkeering en onder zijne

vrienden was luther geenszins ftuursch , maar in-

tegendeel vrolijk en opgeruimd, een berninnaar zelfs

van fcherts en boert, justus jonas in zijne Lijk-

rede over LUTHER gehouden verhaalt ons ook deze

bijzonderheid, dat luther dikwijls plag te zeggen:

„ dat hij aan geen fterveling ooit zou verhalen ,

5, wat en hoe zwaar hij om het Euangelie geleden

„ had, als ook welke openbaringen hij in het be-

„ gin van zijn hervormingswerk gehad hebbe.
"

Evenwel moet men niet denken, dat hij daarop of

op droomen hebbe afgegaan , neen , hij verklaarde

tevens, dat de Heilr Schrift hem genoegzaam was,

en dat hij buiten dezelve verfchijningen , droomen,

noch zelfs wonderwerken behoefde of begeerde.

LUTHER was zoo min een Dweeper, als de overige

Hervormers , melanchthon , bucerus , oeco-

LAMPADius, zwiNGLius, CALVYN, mnnneu , wier

fchriften en gedrag hen van alle vermoeden van

geestdrijverij volkomen vrijpleiten (*).

Karakter ^Vij kunnen van dezen grooten Man niet afflap-

van LU- pen, zonder aan onze Lezers mede te deelen, eene

karakterbefchrijving , welke petrus schade , ge-

zegd

(*) Zie het Bijvoegfel in mosheims Kerkcl. Gcfck. IV

Deelt Bladz» 231. volgg.

TUER.
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«egd MOSELLANUs (*) , naar de rivier de Moezel, na C G*

van hem geaieven hz&h. Deze geleerde woonde in I^^nsiZ*

het jaar 1514. het gelprek bij tusichen luther, ca- „«___
ROLOSTADius cfi ECK, gehoudcn te Leipzig (f),

alwaar deze imosellanus Hoogleeraar was» Hij

fchrijft in eenen Brief aan julius pflug (§) het

volgende: „ marten is middelmatig van gedalte,

fchraal van ligchaam, hetwelk door zorgen en let-

teroefeningen tevens is uitgeput, zoo dat men hem

van nabij befchouwende genoegzaam alle zijne been-

deren zou kunnen tellen ; hij is in den mannelijken en

frisfchen leeftijd: zijne flem is fcherp en duidelijk;

zijne geleerdheid en kennis der Heilige Schrift ver-

wonderlijk, zoodat hij, gelijk men fpreekt, bijkans

alles op zijn duim heeft. Van het Grieksch en

Hebreeuwich heeft hij tot hier toe zoo veel geleerd ,

dat hij over de vertalingen oordeelen kan. Mis-

fchien zou men in hem meer oordeel en gebruik

van hetzelve kunnen verlangen. Voorts in zijn le-

ven en zeden is hij Wellevend, (civi/tSf^ en

zacht, (faci/is ,) hij vertoont niets ftoicijnsch , niets

verwaands, ja gedraagt zich als een mensch, die

zich naar tijd en omftandigheden voegt: in de ver-

keering is hij heusch en een aangenaam prater!

(^niigator :^ vrolijk en gerust, overal en altijd van

een blijmoedig en bloeijend voorkomen, alhoewel

zl>

(*) Men zie van dezen gerdes Hifi, Euang. Rent

T. I. p>^g 189, 193.

(f) Zie van dir gefprek bier voor B/. 83.

C§) -^P' GÊR-DES /. c. Mojium. p. 198.

Q a
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na C. G. zyne vijanden hem hard en ftreng bedreigen : zood.-ïf

Jaari5i7. ^^^ naauvvelijks gelooven kan, dat iemand zou licile

* zaken zonder het Goddelijk beftuur zou kunnen ondei'-

nemen. Maar^ hetwelk genoegzaam iedereen in hem

berispt, in befiraffen en wederleggen is hij een wei-

nig onvoorzigtiger en te bitter , dan veilig is voor

iemand, die wat nieuws leert, of welvoegeiijk voor

eenen Godgeleerden. Doch ik weet niet, of hij deze

fout niet met alle late geleerden gemeen heeft." Wij

voegen hier nog bij de karakieifchets van luther,

door het meesterlijk penfeel van robertson (*).

„ Door de Voorzienigheid beftemd , om eene der

grootile en gewigtigfte omwentelingen te wege te

brengen, van welke de Gefchiedenis gewaagt, was

er misfchien nooit een mensch, wiens karakter met

ftrijdiger verwen werd afgemaaid. Sommigen , ten

uiterflen gebelgd en verontwaardigd , hem alles te

zien omverwerpen , wat zij door hunne vooroordee»

len voor heilig hielden , tijgden hem niet alleen alle

menfchelijke ondeugden , maar zelfs de boosheid

eenes Duivels aan. — Anderen , opgetogen van be-

wondering en erkentenis , en hem befchouwende als

de fakkel der Kerke, en den herfteller der Christe-

lijl?e Vrijheid , eigenden hem volmaaktheden toe ,

verre boven het menfchelijke, en befcliouwden alle

zijne daden met eenen eerbied, welken den zooda-

nigen alleen toekomt, die door onmidddijke inbla-

zing des hemels geleid worden."

„ Dan

(*> HiJIoiie der Regerit:g van Kard V, V Leely

Bladz. 92.
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„ Dan het is uit zijn eigen gedrag, en niet uit na C. G.

den overgrooten lof, of de verzwarende berispin- J^^'*^5ï 7»

..„.., , , j. tot 1552.
gen zijner 1 iidgenooten , dat de tegenwoordige eeuw

,

haar oordeel over dezen Man moet vellen. Zijn

ijver in het aankleven van hetgeen hij voor waarheid

hield, zijne onverfchrokkenheid in het verkondigen

dier waarheid ; zijne bekwaamheid , zoo natuurlijke

als verkregene, om dezelve te verdedigen, en zijne

onvermoeide vlijt om dezelve voort te planten , zijn

alle deugden, welke zoo duidelijk, en met zoo veel

Juister , in zijn ganlchc gedrag doorfchijnen , dat

zelfs zijne vijanden hem dezelve niet hebben kunnen

.betwisten. Voeg hier bij eene zuiverheid en ge-

(Irengheid van zeden , welke zeer wel met het ka-

rakter van eenen Hervormer (Irookten; eene gere-

gelde levenswijze, welke zijne leer aanzien bijzette;

en zulk eene volmaakte belangeloosheid , welke geen

den minften twijfel wegens zijne opregtheid overlaat.

Vuor het overige boven alle zclfsverheffing verheven,

niets ophebbende met de geneugten of aangenaam-

heden des levens, en alle vermaaknemingen verach-

tende , liet hij de eeretitels en inkomften der Kerk

aan zijne leerlingen over ; zich altijd met zijn' eer-

ften post van Hoogleeraar aan de Univerfiteit van

JVittemberg^ en van Leeraar dier ftad, met de ge-

ringe wedde aan die bedieningen verknocht, verge-

noegende."

,, Deze ongemeene hoedanigheden gingen gepaard

met eenige gebreken van menfchelijke drift en zwak-

heid ; maar deze gebreken , verre van toegefchreven

te kunnen worden aan bedorvenheid of boosheid

Q 3 van
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na C. G van hart, fchenen met vele van zijne deugden den

Jaarisi/. oorfprong uit eene en dezelfde bron te ontkenen.

^ ^^^ '
Zijne ziel natuurlijk heftig en geweldig, wanneer zij

door groote voorwerpen aangefpoord, of door hef-

tige hartstochten geroerd werd , vervoerde hem , om

zoo te fpreken , buiten zich zelven , met eene drift

,

welke zwakker gemoederen verbaasde , of vreemd

voorkwam aan heden in geruster oraftandigheden.—
Door eenige zijner prijsvvaardige hoedanigheden tot

uiterften te brengen
, ging hij foms de palen vaa

het goede te buiten, en maakte zich fchuldig aan

daden, welke hem aan berisping blootfielden."

,, Gewoon alles aan de waarheid te onderwerpen,

vorderde hij denzelfden eerbied voor haar van ande-

re menfchen; niets aan hunne zwakheden of voor-

oordeelen toegevende , voer hij met verr.chting uit

tegen allen, die niet eenftemmig met hein dachten.

Toen men zich tegen zijne leer verzette, viel hij alle

zijne tegenftrevers aan met even veel hevigheid

,

zonder zich aan rang of verdiensten te ftooren. Hij

ontzag de Koninklijke waardigheid van hendrik

Vin, of de begaafdheden en geleerdheid van eras-

jvius niet ; maar bejegende hen even ruw , als hij

TETZEL of ECK gedaan had. — Maar deze onbe-

tamelijkheid , waar aan luther zich fchuldig maak-

te, moet niet geheel en al aan zijnen driftigen aard

worden toegefchreven ,
gedeeltelijk was zij een ge-

brek van de eeuw, welke hij beleefde. Bij een ruw

volk, onkundig van die grondregelen, welke, door

gedurig de hartstochten van elk in het bijzonder te-

gen te gaan , de Maatfchappij befchaven , en de ze-

den
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den verzachten , waren alle gefchillen heftig en fterk , na C. O.

en zij drukten, in hunne natuurlijke taal, zonder de J^^^^^ '7*

minlle bedaard- of ingetogenheid te ibetoonen , Hp

gemoedsbewegingen uit , welke zij gevoelden. De-

wijl in dien tijd al de werken van geleerde lieden in

het Latijn werden opgefteld, waren zij door het

voorbeeld der beste Schrijveren in die taal gewet-

tigd, hunne Tegenftrevers met de fchamperfte be-

woordingen te bejeienen; daarenboven klinken alle

onbetamelijke en ruwe uitdrukkingen in eene doode

taal zoo fcherp niet, als in eene levende, waarvan

de toonvallen en fpreekwijzen , gemeenzamer zijnde,

ook een onbefchofter voorkomen hebben."

Ten aanzien van deze aan luther zoo dikwijls

te laste gelegde ruwheid en hevigheid van ftijl heb-

ben wij reeds te voren het één en ander aange-

merkt , waarbij , en bij hetgeen hier door robertson

aangevoerd wordt , het volgende nog verdient ge-

voegd te worden : Daar zijn gevallen , in welke

koelheid en zoogenoemde befchaafdheid naast grenst

aan laakbare onverfchilligheid , en in welke manne-

lijke en hartige taal gevoerd mag en moet worden,

tot handhaving der waarheid. Wanneer plompe en

fchadelijke onwaarheden en dwalingen door vooroor-

deelen, onverfland , bijgeloof en geweld worden ge-

handhaafd , en tegen alle overtuiging ftaande gehou-

den, dan heeft, gelijk het oude fpreekwoord zegt,

een harde kwast wel eens een' fcherpen bijtel noo»

dig, LUTHER begon met zachtheid, en ftejde het

vuur van zijnen ijver niet te werk, voordat hij be-

merkte, hoe noodig hetzelve was, om zijne zaak

Q4 tó
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na C. G, te doen gelukken. Zijne zachtheid , zijne onder*

Jaari5i7, werpelijkheid , werd heaniwoord met de beflisfende
tot 1552. r, ^ 1

•• r
- (tem des gezags , met lagen tegen zijn perfoon , met

den fchrik van bloedplakaten. Onder dit alles be-

hield LUTHER zijne bedaardheid ; zijn gedrag op

den vermaarden Rijksdag te Worms was wel kloek-

moedig en ftandvastig, maar niet minder eerbiedig

en zedig. Doch , toen alle zachte maatregelen ble-

ken geenen invloed te hebben , voegde hij eene nieu-

we mate van hitte bij de kracht van zijnen ijver , en

werd door zoodanige tegenkanting te vuriger.

Inderdaad , noch de vernuftige hekelfchrifcen van

ERASMUS , noch de befchroomde verklaringen van

MELANCHTHON , zoudeu immer in (laat geweest

zijn , om de Hervorming der Kerk tot (land te bren-

gen. De eerstgemelde deed er velen lagchen , de

ander bewoog fommigen tot redekavelen, maar geen

van beiden kon de menfchen in beweging brengen,

of handen aan het werk doen (laan. In zulk een

beflisfend tijdftip was (loutfpreken en onverfchrok-

ken handelen noodig, om die gelukkige Hervorming

daar te (tellen , welke voor Europa zoo gelukkige

gevolgen beeft voortgebragt. Met één woord

,

ERASMUS zelve erkende, gelijk melanchthon in

zijne Lijkrede verhaalt: „ dat God aan dezen laat-

3, (ten tijd, uit hoofde van de grootheid der kwa-

„ len en ziekten , eenen harden geneesmeester gege-

„ ven had." Doch, laat ons robertson verder

hooren.

Met hetgeen wij hier het laatst hebben aange-

merkt , (temt ROBERTSON mede in , daar hij dus

ver-
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vervolgt : „ Daarenboven moet men , iemands ka- na c. G.

rakter opmakende, hem beoordeelen naar de begin- Ï^^ri5i7.

- , .. r ,
tot 155*»

felen en grondregels ziincr eeuw ; want , Ichoon ,^_^
deugd en ondeugd in alle tijden dezelfde zijn, de

zeden en gewoonten nogtans veranderen onophoude-

lijk. Hetgeen ons in luthers gedrag als zeer be-

rispenswaardig voorkomt, ergerde zijne Tijdgenoo-

ten niet. Het waren zelfs eenige dier hoedanighe-

den, welke wij thans geredelijk kken, die hem juist

gefchikt maakten, om het groote werk, hetwelk hij

durfde ondernemen , te volvoeren. — Om het

nienschdom, dat in onkunde en bijgeloof gedom-

peld lag, op te wekken, en de woede der Dwee-

perij , die de magt in handen had , te bedrijden

,

was een hevige ijver en een onvertraagd karakter

noodig. Zachte uitnoodigingen zouden noch de

zulken, die geroepen werden, ter ooren gekomen

zijn, noch hen opgewekt hebben. Een minzamer,

doch min wakkere geest, dan die van luther,

had gewis de gevaren ontzien, welke luther durf-

de tarten, en wist te boven te komen."

„ Omtrent het einde zijns levens zag men , fchoon

ziin ijver of zijne bekwaamheden niet zigtbaar ver-

minderden, zijne ligchaamskwalen toenemen, zoodat

hij gemelijker, oploopender en ongeduldiger werd,

als hij v,'erd tegengefproken."

„ LUTHER fmaakte het genoegen van den verba-

zenden voorfpoed zijns ijvers te beleven , een groot

gedeelte van Europa zijne leer te zien omhelzen,

de grondvesten te zien waggelen van den Pausfelij-

ken troon, voor welken de grootfte Monarchen had-

Q 5 den



250 KERKELIJKE
na C. G. <^en gefidderd : Dit had ten eigenaardigen gevolge

,

JaarJ5i7. dat LütHER zich niet wederhouden kon, foms eeni-
^^"" ge blijken te geven van trots en zelfsgoedkeuring.

En , inderdaaci , hij moest meer dan mensch geweest

zijn, indien hij, op het belchouvven van al de

groote zaken door hem volvoerd, nooit eenige ge«

waarwordingen van dien aard had voelen opwel-

len." — Dus verre robertson (*).

LUTHERS zegel, waarmede hij zijne Brieven ge-

woon was te verzegelen , was eene roos met een

kruis , en deze fpreuk

;

Der Christen hertz auf rofen geht,

Obs tnitten unternn Creucze ftcbt.

Bij zijne Huisvrouw had hij verfcheidene kinderen

verwekt; een dochtertje, elizabeth, overleed in

hare teedere kindsheid, eene andere, magdalena,

ftierf in 1542. Van deze verhaalt melanchthon

ergens de volgende bijzonderheid; ,, Twee dagen

voor haren dood vertelde zij, met een vrolijke lief-

taügheid, haren Vader , in mijn bijzijn , eenen

droom , hoe twee jongelingen in denzelven haar naar

eene bruiloft geleid hadden. Dit beduidde, zegt me-

LANCHTHON , dat twe Engelen haar tot de eeuwige

verkeering met God zouden leiden. Ik dacht aan-

ftonds aan deze beduidenis."

LUTHERS Huisvrouw, KATHARINA VAN BORRHE,

overleefde haren man nog omtrent zes jaren, en

over-

(*) Men vergelijke hier mede roscoe Leven van Paus

LEO X. III Deelf Bladz. 251. VoJgg.
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overleed in het jnar 1552. In dit jaar verliet zij na C. Gé

IVittetnbcrg , 2Ïwa:[r de pest was uitgebroken, en i^"''ï5i7-

wilde zich naar Torgait begeven met hare kinderen. _l_fi.*

Onder weg werden de paarden fchichtig en gingen

door. De moeder verfchrikt , metst om hare kin-

deren, fprong van het rijtuig, en viel in eeiien kuil

met water. Door den fchrik en de gevolgen van

den val, daar zij zich zwaar bezeerd had , verviel

zij in eene uitterende ziekte , aan welke zij , na

eene bedlegering van drie maanden , overleed (*).

De overige kinderen van luther overleefden hun-»

ne ouders, en in het begin der jongstverlopene eeuw

v/aren er in Sokfen nog afftammeHngen van dezen

grooten Man in wezen , die in goeden doene leef-

den.

Doch , het is tijd , dat wij tot de Gcfchiedenis Smalkal-

der Hervorming wederkeeren. De Rijksdag ie Re- *^''^,"^
^ ' ^ oorlog,

gemburg, gedurende welken het vruchteloos mond-

gefprek gehouden werd , waar van wij hier voor (f)

gemeld hebben, werd door den Keizer in perfoon

bijgewoond, die zich ten fterkfte beklaagde, dat de

Protestantfche Vorsten niet in perfoon tegenwoordig

waren, en tevens aan de Protestanten de fchuid gaf

van het afbreken van het mondgefprek, ingerigt ter

bevrediging, ook drong hij aan, om de Kerkverga-

dering te Trefite bijeengekomen , te erkennen , onder

zware bedreigingen, dat hij hen als wederfpannelin-

gen zou aanmerken. Vergeefs deden de Vorsten ,

die

(*) Clasf. Brem. I. fase. 2, pag. 117.

(t) B^adz. 233.
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Hn C. G. die te Frankfort bijeenwaren, liuiine betuiging daar

Jaari5i7 tegen, verklarende voor God en de Wereld, dat
tot 1552 ^ " »

,
het hunne fchuld niet ware, zoo de vrede verbro-

ken werd, en men tot de wapenen komen moest.

Het btfluit der vergadering werd opgemaakt naar

den zin des Keizers, die terftond daarop een leger

bij Landshut verzamelde , om daar de hulpbenden

uit Italië af te wachten; terwijl aan den anderen

kant de Keurvorst van Sakfen en de Landgraaf v&n

Hesfen hunne troepen vereenigden en tegen den Kei-

zer te veld togen. De Keizer had hen, ingevolge

het genomen befluit op den Rijksdag, in den Rijks-

ban gedaan , onder voorwendfel , dat zij , tegen

de bed uiten en wetten van het Rijk ongehoorzaam

en oproerig zijnde, deze ftrafFe verdiend hadden;

maar de Vorsten verklaarden in een openlijk Mani-

fest , dat zij dezen oorlog als eenen oorlog om den

Godsdienst moesten aanmerken, i.) Omdat de Kei-

zer zich uitdrukkelijk met den Paus ten dien einde

verbonden had , en door dezen met hulptroepen on-

derfteund werd. 2.) Omdat het duidelijk bleek,

dat de Keizer alle voorgaande vredesverdragen, op

eene listige wijze, had aangegaan, om den gelege-

nen tijd af te wachten, op welken hij de geweldige

befluiten, meermalen tegen óq Protestanten genomen,

ten uitvoer zou kunnen brengen. 3.) Op verfchei-,

dene plaatfen heerschten dadelijke vervolgingen tegen

de Protestanten. 4.) Eindelijk de Paus zelve had

dit oogmerk te kennen gegeven in eenen Brief aan

de Zwïtfers. De Keizer had gedacht , de Protes-

tanten onbereid te zullen overvallen, maar hier in

zag
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zag hij zich door den ijver van den Landgraaf be- na C. G.
drogen; dus berstte de oorlog uit, welken men ge- Jaar 151 ?•

meenlijk den Smalkahlifchen krijg noemt , kort na '°^J^*
het overlijden van lutweii ; voor dat wij echter

deszelfs voortgang en uiiflag verhalen , willen wij

hier gewag maken van eene gebeurtenis, welke nog

gedurende het bijeenzijn der Rijksvergadering te

Regensburg in die flad is voorgevallen , en welke

een overtuigend bewijs is van de hooggaande ver-

bittering van velen tegen de Protestanten,

jOANNES DiAZ, of DiAziüs , ccu Spanjaard, een Modrd

man van letteren, die uit de Boeken en Schriften v^"Ioan-

j 1 < 1 1 T-. f^ES DIA-
van LUTHER en kalvyn van de waarheid der Eu- 2ius,

angelieleer overtuigd was geworden , had zich eerst

naar kalvyn en van daar naar bucerus te StraatS'

burg begeven, in wiens gezelfchap hij te Regens-

burg gekomen was. Hier werd hem op zijne ka-

mer , door beftelling van zijnen Broeder alonzo,

Advokaat aan het Roomfche Hof, die opzettelijk

daartoe te Regensburg gekomen was , van eeneii

omgekochten booswicht het hoofd met een' bijl ge-

kloofd, om geene andere reden, dan omdat hij de

Hervormde leer had aangenomen , zonder dat de

moordenaars, die op heeter daad gevat waren, des-

wegens eenige ftraf ondervonden , hoe zeer de Pro-

testanten daar op aandrongen , en dit onfchuldig

bloed gewroken wilden hebben.

De oorlog werd aan weerskanten met hevigheid Vervolg

voortgezet, doch de Protestantlche Bondgenooten o^"f,^1

hadden te worftelen met verdeeldheden, die hen me- difchen

nige gunllige gelegenheid deden verwaarloozen. De ^"Jg-

in-
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ca C. G inval van maurits van Sakfen in de landen varï

Jarji5i7 ^q^ Keurvorst , welke hij overflroomde , bewogen
"

' de Protestanten, hun leger te verdeelen, zoodat de

Keurvorst van Sakfen met zijne benden naar huis

keerde, alwaar het hem gelukte, al het verlorene

niet alleen te heroveren , maar ook maurits van

deszelfs landen te berooven , uitgezonderd de fteden

Dresden en Leipzig^ ook vermeesterde hij het Bis*

dom Halberfiady en kreeg albert , Markgraaf van

Brandenhurg , gevangen. Doch de Keizer , den

* Keurvorst fpoedig gevolgd zijnde , ontmoetten de

beide legers malkander bij Mulherg aan de Elhe ,

alwaar de Keurvorst op den 24fi:en April 1547 ge-

heel verflagen, en zelve gevangen genomen werd,

By den Keizer gebragt, zeide hij: „ik geef mij ge-

vangen ,
genadigfte Keizer , ik bid u , dat gij mij op

eene, eenen Vorst waardige wijze, behandelen zult."

Waarop de Keizer hernam: „ Zoo ben ik dan nu

Keizer ! ik zal u onthalen , zoo als gij verdiend

hebt." De Keizer vervolgens naar Wittenherg voort-

getrokken zijnde, veroordeelde den Keurvorst ter

dood, die ziin vonnis onverfchrokken ontving , al-

leen zeggende : dit niet verwacht te hebben ! Hij

behield echter het leven op voorfpraak van den

Keurvorst van Brandenburg^ maar op zeer harde

voorwaarden. De Keizer fchreef hem , in het eerst

,

voor, dat de Keurvorst alles zou goedkeuren, wat

de Kerkvergadering of de Keizer zou goedvinden

omtrent den Godsdienst ; doch als de Keurvorst

zulks volftandig weigerde, werd hem voorgefchre^

ven, van zijn Keurvorstendom voor zich en zijne

kin-
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kinderen afftand te doen , en dat aan des Keizers „a C. G.

willekeur over te laten, de Riikbkamer te gehoorza- faansi/.

men , van het verbond tegen den Keizer nu en voor ^ '

altijd af te liaan , en in de bewaring des Keizers

,

of van deszelfs Zoon filips te blijven. De goede-

ren en bezittingen van den Keurvorst werden ver-

beurd verklaard , en aan ferdinand en maurits

gefchonken, wordende (lecbts een jaarlijksch inkomen

aan zijne vrouw en kinderen gelaten, maurits

kreeg zijn Keurvorftendom.

FiLiP, Landgraaf van Hesfen, het andere Hoofd

der Protestanten^ liet zich nu ook overhalen, voor-

namelijk op de voorftellen en de beloften van mau-

rits , die zyn Schoonzoon was , om zijnen zoen

met den Keizer te maken. Op de toezegging van

vergiffenis vervoegde hij zich bij den Keizer te Mal-

le ^ alwaar zich dezelve thans bevond 5 en deed den-

zelven op de knieën de nederigfte hulde; doch de

Keizer , op eene lage wijze , zijn woord brekende

,

hield den Landgraaf gevangen ; wanneer deze , en

zelfs ook MAURITS, zich daar over beklaagde, zou

de Keizer geantwoord hebben , dat hij nooit beloofd

had , dat de Landgraaf op vrije voeten gefteld zou

worden. Men verhaalt namelijk , dat in het ver-

drag tusfchen den Keizer en den Landgraaf bedon-

gen was , dat de Landgraaf vrij zou blijven , ohne

einiger gevangenis , maar dat granville , toen

Bisfchop van Arras^ en Staatsdienaar van karel,

naderhand als Kardinaal zoo berucht in onze Vader-

landfche Gefchiedenis , het woord einiger op die

wijze in het verdrag had laten fchrijven, dat mea

het
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Eia C» G. J^^f Jezen konden ewiger , ohne ewiger gevangenis ^

Ja?ri5i7. en dat de Keizer hier van op eene listige wijze ge-
^^'^

' bruik gemaakt liebbe , om het gevangen houden

van den Landgraaf te verfchoonen. Deze bijzonder-

heid wordt evenwel door vele geleerden in twijfel

getrokken, bijzonder, omdat de Zoon van filips,

zich vijf jaren daarna in een openlijk gefchrift over

het gevangennemen van zijnen Vader beklagende ,

noch MAURiTS van Sakfen , toen hij , voor de

Rijksvergadering , op het loslaten van zijnen Schoon-

vader aandrong, van dit bedrog eenige melding ge-

maakt hebben ; fchoon zoo veel blijkbaar is , dat de

Keizer met filips niet ter goeder trouw gehandeld

heeft (*).

Het Inte- Deze was de ongelukkige uitflag van den SmalkaU

rim ^oox dijchen krijg, Ao. Protestanten waren diep vernederd,

zerVoor-
^" de Keizer ten hoogden toppunt van magt geklom»

gefchre- men , daar geheel Duitschland aan hem. onderworpen

was. Ondertusfchen ontmoette hij in zijne ontwerpen

opnieuw hinderpalen. De Paus zelve, beducht zijnde,

dat KAREL, gansch Duitschland te onder gebrcgt

hebbende, hem ook in Italië de wet zou voor-

fchrijven , begon den Keizer tegen te werken , door

zijne geleverde hulptroepen terug te ontbieden , ook

zag hij niet ongaarne , dat de Protestanten , hoe

zeer vernederd, bleven volharden, den Keizer werk

te verfchaffln door hunne onwilligheid, om zich
,

in zaken des geloofs, aan 's Keizers voorfchriften te

onderwerpen.
De-

(*) JAC, PERizoNius Hifior, Sec. Xvl. />. 373.

ven.
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beze ondertusfchen hield eenen Rijksdag te Jugs- na C. ö*

hurg ^ alwaar een Keizerlijk leger bij de hand was, J^arisi^*

om alles naar des Keizers zin te leiden. In deze

vergadering (lelde hij aan de leden voor, dat men

de uitfpraak der verfchillen aan de wijsheid der

Kerkvergadering te Trente zou overlaten ; dé

Roomschgezinde Rijksleden namen dit voordel gaaf

over, maar de Protestanten, bijzonder de Keurvorst

van de Paltz en imaurits van Sakfeii , maaktert

zwarigheid , alzoo zij bleven ftaan op eene vrije

Kerkvergadering, zonder invloed van den Paus.

Evenwel wist de Keizer te bewerken , door bedrei-

gingen en beloften, bijzonder, dat hij den Land-

graaf, Schoonvader van maurits , in vrijheid zou

ftellen, dat de vergadering algemeen toediemde, om
de Kerkvergadering te Trente te erkennen.

Doch niettegenflaande deze toeftemming derRijks-

vergadering , werd de Keizer op nieuw te leur ge°

(leid door den Paus , die de Kerkvergadering van

Trente, onder voorwendfel, dat zich in die (lad

de pest geopenbaard had , verlegd had naar Bo/og^

f!a, waar door de bezwaren der Protestanten om-

trent de onvoegzame plaats der Kerkvergadering we-

der vernieuwd werden, zonder dat de Keizer den

Paus kon bewegen, om eene andere plaats te ver-

kiezen, of de Kerkvergadering geregeld te vervol-

gen. Terwijl de zaken in dien (laat hingen , en er

zich geene hoop opdeed, dat de Godsdienstverfchil-

len door de Kerkvergadering fpoedig zouden beOist

worden , vond de Keizer gned , een f.rmu/Ier v: n

geloof te laten opftellen , hetwelk inmidckh [interim')

Herv. I, R die-
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na C. G, dienen zou , tot behoud van den vrede , tot dat de-

Jaarisi7. gg 200 gewensclite zaak eeneii gekikluaen uitllaff
toi 1552. r .

- zou verkrijgen. Zulk een formulier werd ontwor-

pen door twee Pausgezinden julius pflug, Bis-

fchop van Naumhurg , en imichael sidoniüs , en

eenen Protestant joannes agricola van Ghlehen,

Alhoewel fommigen het onzeker achten , wie men

voor de opftelltrs van hetzelve te houden hebbe.

Dit formulier kreeg den naam van interim ; het be-

helsde in het wezenlijke de leere van de Roomfche

Kerk in allen deele, in duistere en dikwijls dubbel-

zinnige bewoordingen; alleen werd de beker in het

Avondmaal aan de Leeken toegeftaan, en het hu-

welijk der Geestelijken voor geoorloofd verklaard;

doch het een en ander verbonden aan deze voor-

waarden : Dat het een ieder zou vrijftaan , van deze

vergunningen gebruik te maken, of niet, zoo als

hij het gevoegelijksr zou oordeelen , en dat dezelve

niet langer van kracht zouden blijven, dan tot het

gelukkig tijdftip , dat eene Kerkvergadering door

hare uitfpraak een einde zou maken aan alle Gods-

dienftige verfchillen. Door welke laatfte bepaling

alles op losfe fchroeven gefield werd.

De Keizer dit opftel aan de vergadering te ^ugs-

burg hebbende doen voorlezen , ftond de Keurvorst

van Mentz op, en in naam van al de leden fpre-

kende, bedankte hij den Keizer voor deszelfs zorg

omtrent den Godsdienst, aan welke men, door ge-

hoorzaamheid, gaarne zou beantwoorden. Zonder

het gevoelen der leden bijzonder te vragen, nam de

Keizer de gezegden van dezen Keurvorst aan als

eene
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eene toefteniming der gelieele vergadering, en deed aa C. G.

vervolgens dit Boek Interim drukken in de Latijn- I^^nsi/,

fche en Hoogduitfche talen en alom verfpreiden.
"^

.

*

Evenwel , verre dat dit opftel algemeen werd goed-

gekeurd , behaagde het inderdaad aan niemand. Het

Hof van Rome zelve nam het euvel op, dat Leeken

zich het oordeel hadden aangematigd over zaken, den

Godsdienst betreffende, hetwelk, naar deszelfs voor-

geven , alleen den Paus toekwam. Onder de Pro-

testanten kon dit opftel natuurlijk geene goedkeuring

vinden. Nogtans dreef de Keizer het aannemen van

hetzelve ten krachtigfte door , en vele Vorsten en

lieden werden door vrees, anderen door geweld ge-

noopt , om den Keizer te wille te zijn , waar uit

vele jammerlijke tooneelen van vervolging hier en el-

ders ontftonden , die geheel Duitschland in den

diepften poel van onheil dompelden. De Keurvorst

van Brandenburg^ joachim, den Keizer willende

behagen , voerde het Interim in zijne Staten in , ge-

lijk ook de Keurvorst van de Paltz, maar joan

van Brandenburg ^ des Keurvorsten Broeder, ver-

klaarde aan den Keizer, dat hij het niet kon aanne-

men, en wilde geene verandering in zijn land gedo-

gen. WOLFGANG van Tweebruggen volgde zijn

voorbeeld. Maar de Vorst van Wurtemberg liet het

Interim in de Kerken aflezen , met bevel , dat men

zich daar naar zou hebben te gedragen, ook dreef

hij de bedienaars van het Euangelie , die dit wei-

gerden, ten lande uit, onder welke schepfius zich

bevond. De Raad van Augsburg toonde zich hui-

verig, waarop wolfgangus musculus de fiad ver-

R 3 liet.
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na C. C. liet , en de wijk naar Bern in Zwitferland nan?*

Jaari5i7 Q^g verliet joannes brentius Halle^ onder het

,

^^"
dooiftaan van vele gevaren. Bijkans al de fteden ia

Zwahen onderwierpen zich aan den Keizer, waarom

ANDREAS osiANDER Neurenhurg verliet en naar

Pruisfen vlugtte. Andere Leeraars op andere plaat-

fen ondervonden een gelijk lot. Die van Konflam ^

tot het uiterfte gebragt, onderwierpen zich aan het

Huis van Oostenryk , en werden van ferdinand

onder zijn gebied getrokken.

De gevangene Keurvorst van Sakfen weigerde

ftandvastig het Interim goed te keuren, wat ook de

Keizer beproefde , om hem daartoe te bewegen ,

waarom zijne gevangenis verzwaard werd; maar de

Landgraaf van Hesfen voegde zich in alles naar des

Keizers zin, door de belofte van zijne vrijheid te

zullen erlangen, doch de Keizer hield zijn woord

niet , maar liet hem onder eene Spaanfche wacht dan

hier dan elders voeren. De Zoons van den Keur-

vorst van Sakfen verzetten zich insgelijks tegen het

Interim^ ook konden de vrije Rijksfteden niet be-

wogen worden, om hetzelve aan te nemen. BehaU'e

het Interim had de Keizer ook nog een voorfchrifc

van Hervorming laten opftellen, om hetwelk ten-

uitvoer te brengen de Aartsbisfchoppen van Mentz^

Keulen en Trier eene bijeenkomst hielden. Die van

Straatsburg verzetten zich een' geruimen tijd tegen

het een en ander, maar waren eindelijk genoodzaakt

tot eene foort van verdrag te komen , waarbij zij

drie Kerken in hunne flad aan ^q\\ Bisfchop afdon-

den , in weüve de Roomfche Godsdienst , die 21

ja.
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garen had (lügcftaan , in het jaar 1550 weder her- nn C. G.

fteld werd. jaarisi7.

I ,. rr ^ , tot IS-^a.
MAURiTS, de tegenwoordige Keurvorst van Sak- 1.

fen , van den Rijksdag thuis gekeerd , deed in het Twisten

jaar 1548 den Sakfifchen Adel en GeesteUjkheid bij. j^^jj^"

eenkomen , om raad te plegen , wat er in dit hag-

chelijk tijdsgewricht te doen ftond. melanchtuon
was de voornaamfte en als het hoofd der Geestelij-

ken. Deze, aan den éénen kant voor den Keizer

vreezende , en aan den anderen kant acht gevende

op de begrippen van zijnen Vorst, floeg een middel

van verdrag voor, hetwelk hij hoopte, dat aan bei-

de partijen voldoen zou. Hij erkende, dat de gan-

fche inhoud van het Boek Interim door de Protes»

tanten niet kon aangenomen worden, doch verklaar-

de tevens, geene reden te zien, waarom men dit

Boek niet zou aannemen , tot eene regelmate in

(lukken, die het wezen van den Godsdienst niet

raakten, en die men als onverfchillig op zich zelve

kon aanmerken , waartoe hij inzonderheid bragt de

gebruiken en plegtigheden van den uitwendigcn eere-

dienst. Doch gelijk doorgaans het geval is , dit

plooijen van melanchthon werd door velen zoo

hoog opgenomen , dat daaruit eene fcheuring tus-

fchen de navolgers van luther zelven ontftond.

Men gaf aan de Godgeleerden , die het voorftel van

MELANCHTHON omhclsden , den naam van AcUapho-

ri ,
(onverfchilligen, ) en befchuldigde hen, dat zij,

uit liefde tot de wereld , en vrees voor kruis en

vervolging, te kleinhartig en onverfchillig zich be-

toonden voor de waarheid. Wij zullen van dit ver-

R 3 fchil
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na C. G ^chil op eene andere plaats breeder moeten fpreken;

Jaari5i7. j^jj^j. zeggen wij er alleen van, dat melanchthon

,

' naderhand zijn gevoelen nader verklaard heeft in

eenen Brief aan flacius in het jaar 1556. Deze

MATTHiAS FLACIUS, Illyricus bijgenaamd, naar zijn

vaderland, was in dit geval, de hevigfte tegenpartij

van MELANCHTHON, wien hij verfcheidene dwalin-

gen te Ipst leide , maar deze ijveraar werd zelve na-

derhand van dwaling overtuigd, omdat bij beweer-

de, dat de erfzonde iets zelfflandigs in den bedor-

ven mensch is, en niet iets toevalligs, waar over

een mondgefprek tusfchen hem en jacobus andueae
gehouden is in het jaar 1571 , en jacobus cole-

rus in het jaar 1574, waar uit blijkt, dat er in dit

verfchil vrij veel woorden (Irijd mede onderliep. De

twist over de onverfchiilige dingen werd eenige ja-

ren later vereffend door het zoogenoemde Formulier

van Eendragt
^ {formula concordiae,^

Voort- Paus julius III, die in het jaar 1550 den Paus-
gang vau

feiijkeu 2etel beklom, in plaats van paulus den
de Kerk- ,,,.., '

.
, ,

vergade- derden, die m het voorgaande jaar overleden was, het

ring te zich, op het dringend aanhouden van den Keizer,

bewegen, om de Kerkvergadering op nieuw te Trente

zamen te roepen , en daar te vervolgen. Dit gaf den

Keizer aanleiding , om op den Rijksdag in dit jaar te

Augshurg gehouden , bij de Rijksvorsten aantedringen,

om daar aan hunne toedemming te geven, en die ver-

gadering te erkennen. Het meerendeel der Vorsten gaf

ook dadelijk zijne toeftemming; maar maurits van

Sakfen enkel op deze voorwaarden : i) Dat de leer-

ftellingen , welke reeds in die Kerkvergadering be-

flist

Trente.
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ilist waren, op nieuw zouden onderzocht en over- na C. G.

wogen worden. 2) Dat dit onderzoek zou gefchie- J3^ri5i7,

den in tegenwoordigheid der Protejianten of der- ,

'

zelver Afgevaardigden. 3) Dat de Protestanten op

de Kerkvergadering zoo wel vrijheid van ftemmen

als van raadplegen zouden hebben, en eindelijk 4)

dat de Paus zich het regt niet zou aanmatigen , om
in deze vergadering het zij in perfonn of door zijne

Gezanten voor te zitten. Deze verklaring van mau-

RiTS werd in de Rijksvergadering voorgelezen, en

zijne Afgevaardigden drongen er op aan , dat dezel-

ve in de registers zou worden aangeteekend , het-

welk echter door den Keurvorst van Mentz vol-

ftrekt geweigerd werd.

De gevangen Landgraaf van Hesfen^ die thans te

Mechekn bewaard werd , hield door zijne Zonen

en Raden ren fterkfte aan om zijne bevrijding

,

ook beproefde hij met de vlugt te ontkomen, doch

vergeefs. Evenwel beloofde maurits aandesLand-

graafs Zonen, dat hij deszelfs vrijheid zou bewer-

ken , maar dat de tijd daartoe nog niet gunftig was.

De ftad Maagdenburg , die door den Keizer in den

Rijksban gedaan was, werd door maurits in naam

des Keizers belegerd, en genoodzaakt, zich te on-

derwerpen; hoewel maurits haar, onder de hand,

toezegging deed van de behoudenis van haren ge-

zuiverden Godsdienst.

Na het fcheiden der Rijk<?vergadering , als de Kei-

zer met ernst aandrong op de uitvoering van het

genomen beduit, liet maurits vm Sakfen door

Melanchthon eene korte Geloofsbeiijdenis opflel-

R 4 len,
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ps G, G leii , welke den naam kreeg van herhaalde Augshurg-
y^^^^5^1 Jche Gcloofsbeiijdeuis jtiiii einde die op de Kerkver-

\ gadering in te leveren; eene dergelijke werd op last

van den Vorst van.. Wurtenberg vervaardigd door

JOANNRS . BRENTïus.
.
Ook gingen er uit IVurteri'

berg veifcheidene Leeraars op reis naar Trcnte,

gelijk ook de Sakjifche Godgeleerden met imelanch-

TnoN. aan het hoofd, die echter . niet verder dan

Neurenburg kwamen , alwaar zij , op bevel van

^ hunnen Keurvorst, bleven, maurjts namelijk had

.voor dezelve geen vrijgeleide van de Kerkvergade-

ripg, welke hij behalve het vrijgeleide van den Kei-

zer geëischt had, kunnen verkrijgen, en zag, hoe

langer hoe meer, dat de Roomschgezinden geen an^^

der oogmerk hadden , dan de leer der ProteJIanten

geheel uit te roeijen,

MAURirs Reeds lang had waurits bij den Keizer aange-

1 ^ff'^'n
bouden, om het ontflag der twee gevangene Vors-

Keizer en ten joAN freqerik van Sakfen, en filips van

dwingt Hesfen, welke laatfte zijn Schoonvader was. De

zer tot
Keizer had hem lleeds met goede woorden en be-

vrede, dis loften geflreeld , maar niets volbrag!:. maurits over
tePns.nu

^g^e handelwijze van den Keizer verontwaardigd,

>vordt. befloot tot ernftiger maatregelen te komen, en in het

jaar 1551 heimelijk een verbond gefloten hebbende

ipet den Koning van prankryk, met wien de Keizer

op nieuw in oorlog was geraakt, en met den Ko-i

nin^ van Denemarken^ en verfcheidene Vorsten van

fluitschland , gaf hij een Manifest in het licht

,

|]Het v(^rklaiing , 43t hij de wapenen opvatte tot be-

J)q^4 vap de vrijheid van den Godsdienst, tot vev.
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losfing van den Landgraaf, en herrtel der Duitfche na C. G.

vrijheid.
Jnari5i7.

, , , TT . tot 1552.
MAURiTS en de verbondene Vorsten gingen met «._^

zoo veel fpoed te werk , dat zij den Keizer onbe-

reid overvielen , en in 1552 te Infpruk verraschten

,

daar hij aan tafel zat , zonder eenig gevaar te duch-

ten, hebbende flechts eene hand vol krijgsvolk bij

zich. Ter naauwer nood hunne handen ontkomen

,

was KAREL nogtans zoodanig door den fchrik getrof-

fen, dat hij eerlang tot den vrede befloot, welke in

datzelfde jaar tePz/^y^wgeteekend werd ; op deze voor-

waarden: I MAURITS en zijne Bondgeiiooten zouden

de wapenen nederleggen , en hunne troepen aan

FERDINAND Icenen , om tegen de Turken gebruikt

te worden ; daartegen zou de Landgraaf van Hesfen

op vrije voeten gefield worden. 2 Binnen zes maan-

den zou er eene Rijksvergadering bijeenkomen , om
de zaken van den Godsdienst en het Rijk op eenen

effenen voet te brengen. 3 Inmiddels zou ieder in

vrede zijnen Godsdienst behouden, zonder dat ie-

mand deswegens eenige moeite zou worden aange-

daan. 4 De geloof^regel , het Interim genoemd,

?ou aangezien worden, als nietig en van onwaarde,

5 Ingevalle het op ,-den aanftaanden Rijksdag onmo-

gelijk werd bevonden, de eenigheid in leer en eer*

dienst vast te ftelien, zou de nu bepaalde Gods-

dienstvrijheid ten allen tijde (land houden. 6 De

Keizerlijke Kamer te Spiers zou zoo wel voor de

Protestanten ^ als voor de Roomschgezdnden open-

ftaan, en er zou altijd een zeker getal van de Lu-

Ihetfcrhe partij in dat hooge Gerigtshof zitting heh-

R 5 ben.
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nsC. G. ben. 7 Eindelijk, zouden nllen , die balling 'slnnds

Jaari5r7, 2worven, of eenigen anderen ramp hadden geleden,

,
om reden, dat zij deel iiadden gehad aan het Smal-

kaldisch verbond of oorlog, in hunne voorregten

en bezittingen herfleld worden. Op dezen vrede

volgde het outflag van den Landgraaf, als ook

dat van den Keurvorst van Sakfen , ook werden

de Euangeliedienaars te Aug^hurg en elders terug

geroepen en herfteld.

Dit verdrag van Pasfan wordt van de Dmtfche

Proteflanten aangemerkt , als de grondflag van

hunne GodsdienHrige vrijheid ; dezelfde Vorst, die

hen in de uiterfle engte gedreven had , was het

werktuig, hetwelk de Voorzienigheid gebruikte, om
hun dit bolwerk van hunne Godsdienstvrijheid te

bezorgen, maurits overleefde echter den gelukki-

gen uitflag van zijne onderneming niet lang. In het

volgende jaar verloor hij zijn leven aan eene wonde,

welke hij bekomen had in eenen veldflag tegen al-

EER.T , Markgraaf vnn Brandenburg ^ die geweigerd

had , den Pasfaufchen vrede te onderteekenen , en

die den oorlog tegen de Keizerlijken en Roomsch-

gezinden nog eenigen tijd voortzette, onder het aan-

rigten van vreesfelijke verwoestingen in het Rijk,

tot hij eindelijk in dat jaar uit zijne landen en be-

zittingen verdreven werd.

De Gods- De oorlog met den Koning van Frankryk^ die

dienstvre ^^ aanhield, en de binnenlandfche onlusten in
de wordt

a ••

teAugs- Duitschland zelve, door albert van Brandenburg

burgbe- gn anderen veroorzaakt, verhinderden het bijeenko-
vestisd

^ men van de Rijksvergadering , welke binnen zes

maan-
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maanden had moeten plaats hebben. Dezelve werd na c. G.

in het jaar i^ss gehouden te Au^sburs; ^ en in ï^^'"* 5 17»
o o 7

j^^ 155a»
's Keizers naam door zijnen Broeder ferdinand

geopend, ferdinand was den Protestanten geheel iu het jaar

niet gezind, waar van hij nog in ditzelfie jaar blij-
^555»

ken gaf, door het verdrijven van 200 Euangeliedie-

naren uit Bohemen^ nogtans zag hij zich genood-

zaakt , om op ótzt Rijksvergadering veel toe te ge-

ven , door de ftandvastigheid der Protestantfche Vor-

ften , die in eene bijeenkomst te Naumhurg een erf-

verbond vernieuwden tusfchen de Huizen van Sak'

fen. Brandenburg en Hesfen, Na eenige verfchil-

len , dewijl de Protestanten wilden , dat de Geloofs-

vrede allen zou betreffen, die den Protestantfchen

Godsdienst beleden , of in het vervolg belijden zou-

den , en de Roomschgezinden hiervan die leden

wilden uitzonderen , die het befluit van Augsburg

van het jaar 1547 hadden aangenomen, als ook de

geheele Orde der Geestelijkheid , zoodat een Bis-

fchop of Abt , van Godsdienst veranderende , zijn

Bisdom of Abdij zou moeten verlaten , werd einde-

lijk den XXVften September de Geloofsvrede geflo-

ten en het befluit opgemaakt, op dezen voet: dat

de Proteflanten , die zich hielden aan de Augsburg-

fche Geloofsbelijdenis , voortaan zouden worden

aangemerkt, als geheelenal ontflagen van den Room-

fchen Paus en van het gezag der Bisfchoppen; dat

zij volkomene vrijheid zouden genieten van Gods-

dienst , en om , elk in den zijnen , zoodanige fchik-

kingen omtrent den openbaren eeredienst te maken ,

als zij zouden goedvinden, gelijk het ook aan alle

ia-
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na C. G. ingezetenen van Duitschland vrij zou flaan , zich

Jparisi;. \;(, (]jg ^qx\ te voeden, welke elk voor zich de bes-
tot 1552.

o
7

;- te zou keuren ; en eindelijk , dat allen , die , uit

oorzake van Godsdienstbegrippen , iemand beleedig-

den of vervolgden , aangemerkt en behandeld zou-

den worden, als openbare vijanden des Rijks , be-

lagers van de vrijheid en verftoorders van de alge-

meene rust. Deze Godsdienstvrede werd , na het

overlijden van Keizer karel V, door ferdinand,

die zijnen Broeder in de Keizerlijke waardigheid op-

volgde, in het jaar 1559 op nieuw bevestigd op

eenen Rijksdag te Augshurg. Op deze wijze ver-

kregen de Protestanten in Duitschland ^ na veel te-

genaan ds en moeljelijkheden , den gewenschten ze*

gen van volkomene veiligheid en het vrij gebruik

van hunnen Godsdienst.

Keizer Eer wij dit Hoofdiluk eindigen, moeten wij nog
karelV ypef g^n woord aanftippen, dat Keizer karel V,
doet af- , ... , . \ ,

ftandvan het zij uit verdriet, omdat hem., na zoo veel voor-

de rege- fpoeds genoten te hebben , zoodat hij geene onge-

dood
gronde aanfpraak fcheen te kunnen maken op eene

algemeene heerfchappij over Europa^ het geluk den

nek begon toe te keeren , in zijnen laatften oorlog

met de Protestanten en den Koning van Frankryk ^

het zy uit andere beweegredenen , het befluit nam ,

om , met een zeldzaam voorbeeld , afftand te doen

van zijne waardigheid en Rijksbeftuur , zoo wel ten

aanzien van het Keizerrijk, als van zijne overige erf-

bezittingen. In ditzelfde jaar 1555 droeg hij , in

eene vergadering der Staten , de Nederlanden , met

e^ne aandoenelijke redevoering over aan zijnen Zoon
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riLiPS, en kort daarna de kroon van Spanje^ met .m C. G,

alle de daaraan verknochte wiidLiitgeflrckte bezittin- I'-'^riS»/»

gen. Gaarne had hij aan denzelven ook de Keizer- __
lijke waardigheid willen bezorgen, maar zijn Broeder

FERDiNAWD , dien hij reeds in het jaar 1530 tot

Roomsch Koning had doen verkiezen, liet zich niet

bewegen, om van zijn daar door verkregen regt op

het Keizerrijk af te zien; ten zijnen behoeve dan

ontdeed karel zich in het volgende jaar 1556 van

zijne Keizerlijke waardigheid, hoewel dit werk eerst

in het jaar 155S zijn beflag kreeg, karel begaf

zich vervolgens, ten einde eene ftille rust te genie-

ten , na.ir het Klooster St. 'Jmti , in de Spaanfche

Vrov'mde Eslremadura y in eencn vermakeiijken oord,

alwaar hij, tot zijnen dood, in het jaar 1558 ge-

leefd heeft. Men zegt, dat hij reden gehad hebbe^

zich over zijnen afdand te beklagen , omdat het jaar-

lijkfche inkomen, hetwelk hij voor zich uitbedongen

had , niet rigtig voldaan werd. Hoe het zij , hij

leidde, in deze zijne afzondering, een geflireng le-

ven, op de wijze der Kloostermonniken , en nam

de bijgeloovigrte gebruiken waar, zijn eigen ligchaam

kwellende en geesfelende, om daarmede Gods gena-

de, zoo hij meende, te verwerven. Eenmaal kwam

hij op den zonderlingen inval , om , bij zijn leven

,

zijne uitvaart ftatelijk te vieren , op de wijze der

Roomfche Kerk. In de Kloosterknpal werd een graf

voor hem gereed gemaakt ; hier leide men hem ,

meteen dooJsgewaad, in eene kist; rondom de-

zelve ftonden zijne huisbedienden met brandende

waskaarfcn , de Geestelijken zongen en baden voor

de
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Ba C. G. de rust zijner ziel ; hij bad , bitterlijk fchreijende ,

Jaari5i7 mede, en ten laatlien werd zijne Ivist met gewijd

^ water befprengd. Zoodanige bijzonderiieden begun-

Üigen Weinig de meening, welke fommigen gemeld

hebben, dat karel, in de laatfte jaren van zijn

leven , tot het Protestantendom hebbe overgeheld;

tot welk gerucht misfchien aanleiding zal gegeven

hebben , niet alleen , dat te dezen tijde in Spanje ,

een gioot aantal menfchen der Hervorming waren

toegedaan , maar ook wel bijzonder , dat men onder

de Marrelaren of Bloedgetuigen voor de Euangelie-

leer gemeld vindt konst. pontius , de gewezen

Hofprediker , en zoo als fommigen daarbij voegen

,

Biechtvader van karel V , die hem , in zijne laat-

fte oogenblikken, zal hebben bijgeftaan, volgens het

verhaal van thuanus (*).

DERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis der Hervorming in Zwitferland,

Hervor- J. enzelfden tijde, als de dageraad der Hervorming

™'".^p'^ in Diiitschland doorbrak, ging het licht eener zui-

land.
'

verder Euangelieprediking ook in Zwitferland op

;

zoodat het geheel noodeloos is , indien men wilde

twisten , aan wien de eer zou toebehooren , van het

eerst

(*) BAYLE Dict. Aft. Charlequint Not. 3. Vergelijk

MOSHEiM D/i/, ad Hift. Eed, pertin. T. I. j). (5S5t
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eerst deze groote zaak der Hervorming ondernomen na C. G,

te hebben. De Goddeliike Voorzienigheid beftuurde J^^"5i7»

den loop der gebeurtenisfen zoodanig, dat de zaden, m._

die reeds in onderfcheidene landen geftrooid lagen ,

en zelfs begonnen haJden wortel te fchieten , zich

te gelijk, door aanleiding van foortgelyke omftandig-

heden , openbaarden , en als nutiige en heilzame

plaiitfoenen verfpreiden, zonder dat de voornaamfte

Hervormers , in het eerst, eenige kennis van eikan-

deren droegen , veel minder onder verdenking kun-

nen komen, als hadden zij met elkander zamenge-

fpannen (*). Naar waarheid fchreef j. sturm ,

Hoogleeraar te Straatsburg : „ De eerfle lof van

het Eiiangelielicht ontftoken te hebben, komt onder

de Vorsten van het Duitfche Rijk aan frederik ,

Keurvorst van Sak/en, en filips. Landgraaf van

Hes/en toe. Buiten het Rijk mag het gemeene-

best van Zurick zich onder de fteden de eerfte eer

aanmatigen. In het Rijk en onder de vrije Rijksfte-

den is onze ftad , ( Straatsburg
, ) de eerfle ge-

weest, welke aan anderen het voorbeeld gegeven

heefr. Evenwel hebben de Zwitfers eene oude be-

trekking met het Rijk. De Keurvorst frederik

werd daartoe opgewekt, door marten luther,

de

(*) Vruchteloos hebben daarom fomraigen met ijver

beweerd , dat luther volftrekt de eerfte geweest zij

,

die nan eene Hervorming gedacht hebbe, terwijl ande-

ren, met denzelfden ijver, die eere aan zwinglius heb-

ben toegekend, en zeker met niet minder regt. gerdes

Hist. Evang. Renov, T. I. p. 103. et 130.
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tit C. G. de ftad Zurich door ulrich zwingli ; in onze
Jaari5i7,

f^gj rStraatsburp.') heeft matthys zell hêt
tot 1552.

o ' ^

- eerst beftaan , 'sPaufen gezag te verachten, en de

leer van onzen Heere jezüs Christus aan het volk

van Straatsburg te verkondigen (*).

Voor- De voornaamfte Hervormers in Zwitferland , aan

raamfte vvelke hetzelve zijne Godsdienftige vrijheid verfchul-

mersvan digd is, waren ulrich zvvinglius te Zurich,

Zvvitfer- berchtold haller te Bern , fabricius wolf-
land.

GANGUS CAPITO, en JOANNES OECOLAMPADIUS te

Bazel, Laat ons vooraf deze uitmuntende mannen

een weinig nader aan onze Lezers bekend maken.

tJLRICH ULRICH ZWINGLE of ZVVINGLI
, (hULDRICÜS of

2WING- udalricus zwinglius , ) werd geboren den iften

Januarij 1484, te Wildhaus of fVildenhaus , een

dorp in het Graaffchap Tockenhurg in Zwitferland

,

toen behoorende onder het gebied van den Abt van

St, Gal, Zijn Vader was een weigezeten landman,

die door zijne kunde en deugdzaam leven zich de

achting van zijne mededorpelingen had verworven ^

die hem met algemeene ftemmen den post van Am*

tfian , zijnde den hoogflen post in deze vrije ge-*

meente, hadden opgedragen. Zijn Vader beftemde

hem van kinds af tot den dienst der Kerk, en zond

hem al vroeg, om in de noodige kundigheden on-

derwezen te worden , naar Bazel, en van daar naar

Bern, alwaar hij zich bij het onderwijs van Hen-

drik lupulus, die- daar onlangs eene Latijnfche

School had opgerigt, in de Latijnfche taal oefende,

en

(*} ^p, GERDE3 /. C.p. 184. /
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tn gemeenzaam werd met de oude Latijnfche Schrij- na C. G.

vers. Gedurende zijn verblijf te Bern, zochten de I^''"'*5'
7*

Dominikanen den jongen zvvinglius aan hunne
.

Orde te verbinden, en hadden hem reeds in hun

Klooster genomen , tot hij den ouderdom bereikt

zou hebben , welke befterad was voor het Novi-

ciaat , maar zijn Vader, geen vriend zijnde van

Kloostergeloften , in de jeugd gedaan , zond hem

van Bern naar de Hoogefchool te Weenen , die

toenmaals eene groote vermaardheid had. Hier oe-

fende zwiNGLius zich in de toenmaals in zwang

zijnde Schoolfche Wijsbegeerte, welke aan zwing-

Lius , die edeler denkbeelden reeds uit het lezen

der oude Schrijveren verzameld had
, geen ander

voordeel aanbragt, dan dat hij, naderhand, zich in

(laat bevond, om zijne partijen met hunne eigene

wapenen te kunnen beflrijden.

Na twee jaren te Weenen vertoefd te hebben

,

kwam hij weder t'huis, maar gedrongen door leer-

zucht, begaf hij zich andermaal naar Bazel, waar

hij tot Onderwijzer op de Latijnfche School werd

aangeftfcld , naauweliiks den ouderdom van achttien

jaren bereikt hebbende. Terwijl hij met allen ijver

de leerlingen onderwees in de kennis der oude ta-

len , leide hij zich te gelijk voor zich zelven toe

op de beoefening der Godgeleerdheid. Hier ontdek-

te hij fpoedig, hoe zeer de Godgeleerdheid verbas-

terd was van hetgeen zij behoorde te wezen , en

fpoorde reeds toen de waarheid op, waarin hij bij-

zonder werd geholpen en voorgeligt door zijnen

leermeester thomas wytïenbach , te voren Hong-

Herv. I. S leer-
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naC- G. leeraar te Tuhingen^ vervolgens te Bazel, met wim
Jaari5i7 zwiNGLius tot aan zijnen dood toe, de naauwfte

^^
vriendfchap en gemeenzame briefwisfeling onderhou-

den heeft. Deze geleerde man had reeds vele dwa-

lingen in de leer ontdekt en afgekeurd , daartegen

leerende, dat wij de vergeving onzer zonden en de

zaligheid alleen aan de geregtigheid en verdiensten

van CHRISTUS te danken hebben. Toen zwinglius

in vervolg van tijd de gevoelens der Roomfche Kerk

aantastte, nam vvyttenbach het grootde belang

in zijne pogingen, alhoewel zijn vergevorderde ou-

derdom hem niet toeliet , zich onder de ftrijdenden

te mengen ; terwijl hij zich , meer dan eens , met

zijnen ouden leerling , bitterlijk beklaagde , dat hij

zich zelven en zijne leerlingen zoo vele kostelijke

jaren in ijdele twisten over woorden en kinderach-

tige beuzelingen had doen verliezen.

Te Bazel verkreeg zwinglius , niet door gunst

,

maar door zijne bekwaamheid en verdiensten , den titel

van Artium Magister, Meester der vrije kitnfien;

bijzonder vindt men nog van hem aangeteekend

,

dat hij een groot liefhebber was van de Muzijk ,

welke hij ook aan allen aanprees, die een werkzaam

en zittend leven moeten leiden. Dus bragt zwing-

lius vier jaren te Bazel door, wanneer de gemeen-

te van Glaris, de hoofelplaats van liet Zwitfersch

Canton van dien naam, hem in het jaar 1506 tot

haren Pastoor of Herder verkoos; eer hij nog de

Orde van het Priesterfchap ontvangen had, welke

hij vervolgens ontving van den Bisfchop van Kon-

ftans , onder wiens geestelijk regtsgebied dit Canton

behoorde. Ten
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Ten einde zijnen dienst, naar behooren, en niet na C. Ö.

haar de gewoonte dier tijden, met vrucht te kunnen \^^^^5^7»

waarnemen, befloot hij, zijne Godgeleerde oefenin-

gen met ijver door te zetten , en den grondflag van

dezelve te leggen, door het lezen en onderzoeken

van het Nieuwe Testament. Hij fchreef den Griek-

fchen Tekst van paulus Brieven met zijne eigene

hand af, waarbij hij op den rand uittrekfels uit de

Kerkvaderen en zijne eigene aanteekcningen voegde,

welk belangrijk Handfchrift nog bewaard wordt in

de openbare Bibliotheek te Zurich, De fchriften der

Kerkvaderen lagen nu bij hem aan de' beurt, ver-

volgens de duistere Schrijvers der middeleeuwen ,

van welke hij plag te zeggen: „ Geen veld is zoo

met onkruid bezet, of er groeit hier of daar nog

wel eene heilzame plant. " Zoo las hij ook de

fchriften van zulken, die als Ketters veroordeeld

waren, van ratramnus, wiklef, joannes hus,

enz.

Dit zijn onderzoek , hetwelk hij , uit zuivere

waarheidsliefde , ondernam , leidde hem tot onver-

wachte ontdekkingen ; hij vond , dat in de leere der

Christenen vele dwalingen waren ingeflopen, dat de

eeredienst opgevuld was met eene menigte bijgeloo-

vigheden, en dat de Geestelijkheid geheel van hare

eerfte zuiverheid en bedoeling verbasterd was. De
voorzigtigheid gebood hem, om met beleid te werk

te gaan en zijne ontdekkinajen niet openbaar te ma-

ken, voor hij dezelve aan het beproefd oordeel van

geleerde lieden had onderworpen , met welke hij eene

leerzame Briefwisfel ing onderhield. Tien Jaren lang
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na C. G, predikte hij te Glaris eenvoudig de leerftukken 9

Jaarisiy. vvefke klaar in het Euangelie worden voorgefteld en
tot 15^2.
,

de zedeleer , op deze leerftukken rustende , en daar-

uit voortvloeijende , zonder de dwalingen en mis-

bruiken der Roomfche Kerk aan te tasten of te we-

derleggen. Alleen vermaande hij, bij alle gelegen-

heden , zijne Toehoorders , om zich in alle zaken

van Godsdienst aan het woord van God te houden,

zoo als dat in de Schrift geopenbaard is. zvving-

Lius zelve fchrijft (*): „ In het jaar 1516 heb ik

al begonnen het Euangelie te prediken, ten tijde,

toen men den naam van luther in onze landen

nog niet gehoord had. Ik predikte hetzelve , toea

de Mis nog bij de Pausgezinden in gebruik was,

en heb het Euangelie, hetwelk in de Mis gele-

zen werd , aan het volk verklaard ; verklaard ,

zeg ik, niet naar verdichifelen der menfchen ,

maar alleen door vergelijking der Bijbelfchriften."

Hoe voorzigtig zwinglius ook handelde, hij

kon evenwel den haat en laster van onkundige en

domme Geestelijken niet ontgaan. Zoo groot trou-

wens was, ten dezen tijde, de onkunde onder de

Geestelijken, ook in Zivitferland ^ dat men in eene

Sijnode, welke beftond uit Dekens van het platte

land, flechts drie leden vond, die den Bijbel gele-

zen hadden; de anderen bekenden, dat zij ter naau-

wer nood kennis hadden van het Nieuwe Testa-

ment. Deze laster en haat bleef nogtans voor

ZWINGLIUS zonder gevolg, omdat hij zich de liefde

van

(*) Opp. Tom, 1. pag. 37.
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van zijne jremeente en de vriendfchap en achting ^ „
<3er kundigde en aanzienlijküe lieden uit het Canton Jnari5i7.

Glaris verworven had. ^°^ ^5S^-

Terwijl zwïnglius Herder en Leeraar te Glaris

was, werd hij verpligt, om, naar de gewoonte der

Z'-vitfers ^ met het leger, als Veldprediker (*), te

veld te trekken, in den oorlog, welken de Zwiffers

met de Fraijfchen in Italië voerden , ter befcherming

van het Hertogdom Milaan; hier woonde hij onder

anderen den veldflag van Marignano bij, van wel-

ken de Maarfchalk trivulcio, die achttien veld-

flagen bijgewoond had, getuigde: dat alle de andere

bij dezen flechts kinderfpel geweest waren , maar

deze een waar gevecht van Reuzen. In dezen veld-

togt werd zwïnglius bekend met mattheus schin-

NER, Kardinaal van Sion^ die als Pausfelyk Legaat

eenige jaren lang eene groote rol in Zwitferland ge»

fpeeld heeft.

Korten tijd na zijne wederkomst van Milaan^ in

het jaar 151 6, werd zwïnglius naar Einfidlen be-

roepen , eene Benedictijner Abdij , gelegen in eene

Vallei van het Canton Schweitz^ alwaar eene Kapel

was aan riaria toegewijd , beroemd in de overleve-

ring door wonderwerken , en die door Christus

zelven zou ingewijd zijn, waarom dezelve ook door de

Paus-

(*) Het was dus niet voor de eerfle keer, noch iets

vreemds, dat zwïnglius naderhand ook dit ambt heeft

waargenomen in den oorlog tusfchen de Hervormde en

Roomschgezinde Cantons, in welken hij zijn leven ver»

loren heeft, gelijk wij zien zullen.

S 3
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«a C. G. Pausfen rijkelijk van Aflaten voorzien was. zwing-
Jaari5i7 lius nam de liefde en achting van zijne gemeente

_
^^'

te G/art! met zich, zij lieten zijne plaats zelfs twee

jaren lang onvervuld blijven, in hope, dat hij tot

hen nog zou wederkeeren ; zoo onwaarachtig is ,

hetgeen de laster naderhand heeft uirgeftrooid , als

of hij van daar met fchande verjaagd was , en uit

wraak deswegens zijne gevoelens over den Gods-

dienst veranderd had. De beduurder van de Abdij

van Einjidlen, theobald. Baron van Geroldfeck ^

een voorrtander van geleerdheid en geleerden , had

ZWiNGLiüS derwaards overgebragt , die d^zo. roe-

ping des te blijmoediger opvolgde , omdat hij hier

gelegenheid vond , zijne letteroefeningen voort te

zetten, ook in gezelfchap van andere geleerden, die

hem ook naderhand in het werk der Hervorming de-

hand geboden hebben, onder welken genoemd wor-

den FRANS ZINGG , JAN OECHBLEIN , LEO JUDE

,

en anderen, zwinglius bepaalde zich echter niet

alleen tot z'iine Boekoefeningen , maar maakte van

zijnen invloed bij den Belluurder gebruik , om da-

delijke Hervormingen in het werk te (lellen. Op
zijne voortelling werd het opfchrift boven den in-

gang der Abdij; Hier verkrijgt men volkomene af-

laat of vergeving van alle zonden, (^Hic est plena

remisfo omnium pepcatorum h culpa et poena , )

weggedaan , ook werden de heilige overblijffelen ,

de voorwerpen van de godsdienltige vereering der

Pelgriuis , begraven , en dezen door zwinglius be-

ter on iei wezen. Eindelijk na eenigen tijd de ge-

moederen dus te hebben voorbereid , beklom bij op

den
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den plegtigeii dag der gedachtenis van de inwijding nn C. G.
der Kapel door chrisius en de Engelen, wanneer I^^f'S*/

«ene groote menigte Bedevaartgangers gewoon was
*

te dezer plaats zamen te vloeijen , den Predikftoel ,

en na eene inleiding vol vuur en kracht, om de

aandacht op te wekken, fprak hij van de beweegrede-

nen van hunne bijeenkomst in deze Kerk, beklagen-

de hunne verblinding, omtrent hunne keuze der

middelen , om aan God te behagen ; waarna hij dus

voortging: „ Houdt eens op te gelooven, dat God
in dezen Tempel meer zou wonen, dan elders. Hij

is nabij u , in welk land der wereld gij ook woont;

hij omringt u; hij verhoort u , indien uwe gebeden

der verhooring waardig zijn; maar door onvrucht-

bare geloften , door verre Bedevaarten , door offers

,

beflemd om levenlooze beelden te verfieren , zult gij

de Goddeliike gunst niet verkrijgen. Verzoekingen

wederltaan , fchuldige begeerlijkheden beteugelen

,

alle ongeregtigheid vlieien, den ongelukkigen ver-

troosten , den verdrukten onderüeunen ; zie daar

de v/erken , welke den Heere aangenaam zijn. He-

laas! ik weet het, wij, bedienaars van den altaar,

wij, die het zout der aarde moesten zijn, wij zelve

zijn het, die de onkundige en ligtgeloovige menigte

in eenen doolhof van dwalingen gevoerd hebben.

Om aan onze gierigheid te voldoen, en fchatten te

verzamelen , hebben wij nuttelooze en ijdele verrig-

tingen tot den rang van goede werken verheven.

De Christenen van onzen tijd , te veel naar onze

(tem luisterende, en verzuimende, de wet van God

te vervullen, zijn alleen bedacht , niet om hunne

S 4 zon-
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na C. G. zonden af te breken, maar af te koopen. Laat om
Jaar 15 17 leven ^ zeggen zij, naar onze lusten en begeerlijk»

- heden '^ laten wij ons zelven verrijken met het goed

van een' ander ^ laat ons niet fchroomen onze han-

den met bloed en moord te bevlekken ; wij zullen in

de genadegiften der Kerk ligtelijk verzoening vin^

den. 01 die dwazen! gelooven zij, de vergiffenis

van hunne leugens , van hunne onreinheden , van

hun echtbreken, van hunne doodflagen, van hunne

verraderijen te zullen verkrijgen door middel van

eenige gebeden op te zeggen ter eere van de Ko-

ninginne des Hemels; als of zij de befchermfter wa-

re van alle boosdoenders! Ach! bezin u, gij ver-

bijsterd volk ! De God der geregtigheid laat zich niet

bewegen door woorden, welke de mond uitfpreekt,

maar welke het hart loochent. Hij vergeeft niet dan

aan den genen, die zelve aan den vijand vergeeft,

die hem beleedigd heeft. Zijn deze uitverkorenen

Gods , aan wier voeten gij u zelven hier komt ne-

derwerpen , in de heerlijkheid des hemels ingegaan ,

door op eens anders verdienden te (leunen ? Neen

,

alleen door het pad der wet te bewandelen , door

den wil des AUerhoogften te volbrengen, door den

dood te verachten , om getrouw te blijven aan hun-

nen Zaligmaker." Volgt de heiligheid van hun le-

ven na , wandelt in hunne voetftappen ; laat u daar

van niet afbrengen door gevaren noch door verlei-

dingen. Maar ftelt, in den dag der benaauwdheid

,

uw vertrouwen alleen op God, die door zijn woord

den hemel en de aarde gefchapen heeft; roept, bij

het naderen van den dood, niemand aan , dan je-

ZÜS
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zus CHRISTUS, die u voor den prijs van zijn bloed na C G;

gekocht iieeft, hem, die de eenige Middelaar is I^^'^'Si?.

tiisfchen God en de menfchen." ' /
Bevreemding , verwondering , verontwaardiging ,

vertoonden zich beurtelings op de aangezigten der

Toehoorders , evenwel zien wij niet, dat zwing-

Lius wegens deze redenen eenig leed wedervaren is;

integendeel , zeer velen toonden met woorden en

daden , dar zij door dezelve getroffen waren. Zelfs

ontving zwinglius , ten dezen tijde, een blijk van

de gunst van den Paus leo X, die hem eene Bulle

toezond , en den titel fchonk van dienstdoende Ka-

pellaan van den Heiligen Stoel; men had hem na-

melijk aan den Paus voorgefteld als iemand , die ,

door zijnen invloed en bekwaamheid , nuttig zou

kunnen zijn aan de Roomfche Kerk , waarom de

Paus hem, door weldaden, aan zich zocht te ver-

binden. Voor de bovengemelde leerrede xzEinficUen

had ZWINGLIUS aan hugo van landenberg ,

Bisfchop van Konflans ^ en aan den Kardinaal van

iS/öw , welken laatften hij zelve mondeling onderhield,

over de noodzakelijkheid eener Hervorming der inge-

flopene misbruiken gefchreven ; maar de Kardinaal kende

den Paus , die , eerzuchtig , alleen naar luister
, pracht

,

en een hoofsch leven ftreefde , zonder zich diep met

Kerkelijke zaken te willen inlaten, te wel, dan dat

hij hem, gelijk zwinglius verlangd had, de ope-

ningen omtrent eene noodige Hervorming zou heb-

ben 'medegedeeld.

Ondertusfchen vermeerderde de achting en het

aanzien van zwinglius, als Godgeleerde en vriend

S 5 dei
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na C. G. der VVetenfcliappen van dag tot óïig. Hij onder-

Jaari5i7 hield geftadige Briefwisfeling met de geleerdfte man-
tot 1552. .. ...

,

nen van zijnen tyd, erasmus, j. faber , Hen-

drik LORIT of GLAREANUS , KASPAR HEDION ,

WOLFGANG CAPiTO , BEATUS RHENANus CH ande-

ren, bijzonder liad hij eene naauwe verbindtenis met

oswALD MYCONius, die in de School te Zurick de

geleerde talen onderwees, deze, wanneer de post

van Prediker bij de Hoofdkerk te Zurich was open-

gevallen , beijverde zich , om denzelven door het

beroepen van zijnen vrienil zvvinglius te doen ver-

vullen , en zwiNGUus was buitendien zoo zeer tot

zijn voordeel te Zurich bekend, dat het Kapittel

hem dezen post opdroeg, waarvan hij den uden

October 15 18 berigt ontving , en weinige dagen

daarna op reis ging , om dien te aanvaarden , tot

groote droefheid van zijne vrienden te Einftdlen ,

bij welke hij omtrent drie jaren had doorgebragt ,

dus kwam hij in de laatfte dagen van het gemelde

Jaar 1518 te Zurich aan.

Weinige dagen na zijne aankomst voor het Ka-

pittel ontboden zijnde, om in zijn ambt te worden

ingehuldigd ,
gaf hij te kennen , dat hij , met ver-

werping der Schoolfche Godgeleerdheid , en van alle

beuzelachtige verdichtfelen , de van de Kerkvaderen

gebruikte oud Chn'^telijke manier van homilie weder

in zou voeren, zonder zich aan de voor eiken zon-

dag bepaalde Euangelieteksten te verbinden , maar

dat hij de gewigtigfte Boeken der Heilige Schrift

naar vervolg meende te verklaren. Op Nieuwjaars-

dag iS'p, zijn sóften geboortedag, begon hij zij-

nen
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•nen PrediWieiist in de Hoofd - eti Domkerk te Zu- na C. G,

rich volgens dit ontwerp, met de uitlegging van J^-^ri5i7-

WATTHEUS Euavgelie^ hetwelk bij van toen af aan

vervolgde. Na dezen verklaarde hij de Handelingen

der Apostelen^ om iijne gemeente te leeren , hoe

en door welke perfonen het Euangelie het eerst is

uitgebreid geworden ; den eerften Brief aan timo-

THEUS, om de Christelijke pligten, daarna die aan

de Galatiers ^ om deti grond des geloofs te leeren.

Wanneer fommigen hem de tegenwerping maakten;

5, PAULUS was toch geen van de onmiddelijke leer-

lingen van CHRISTUS geweest, en thomas en sco-

Tus verdienden even zoo veel geloof als paulus;"

verklaarde hij de beide Brieven van petrus , om
de overeen [temming van dezen met paulus te be-

wijzen. Vervolgens verklaarde hij den Brief aan

de Hebreen^ om zijne H orders over het werk en

de heerlijkheid van Christus nog uitvoeriger te on-

derwijzen. In zeven en een half jaar predikte hij

bijna over het geheele Nieuwe Testament en de

Pfalmen, daarna predikte hii over Genefis ^ en deed

dit in vier en dertig weken geheel af. Tien maan-

den predikte hij over jesaia.

De nieuwigheid van deze wijze van prediken ver»

wierf hem eenen ongemeenen toeloop van Toehoor-

ders. zwiNGLius maakte van de eerfle indrukken,

welke hij opwekte , een naarflig gebruik , zonder

die te laten verkoelen. Hij verzette zich tegen bij-

geloof en hnichjlarij ; hij drong aan op waarachtige

bekeering; hij voer ernftig uit tegen. Juije ledigheid,

onmatigheid , buitenfporige weelde , drift voor den

dienst
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jsa C. G. <3ienst van vreemde Mogendheden; hij vermaande de

Jaari5 17. Overheid , om het regt onpartijdig te oefenen, we-

^ f.
' duwen en wezen te befchermen , en bezwoer hen

,

om de Zwitferfche vrijheid ongefchonden te bewa-

ren, en het oor te fluiten voor de verleidende in-

gevingen der heerschzucht. Velen van alle rangen

en ftaten hoorden hem met genoegen , en over het

algemeen dankte men God, voor dezen Prediker

der Waarheid. Eerlang had zwinglius gelegenheid,

om openlijker uit te komen, toen in 151 8 deAflaat-

kramer bernardin sarison zijne waren met dezelf-

de, zoo niet grootere, onbefchaamdheid in Zwitfer»

land te koop veilende , dan tetzel in Duitschland

ten dezen tijde deed , aanleiding gaf tot eene geheele

Hervorming van den Godsdienst in een groot ge-

deelte van Zwiifer/and ; gelijk wij vervolgens zien

zullen (*)

Omtrent het Jaar 15^0 leerde berchtold hal-

LER, geboortig v^n Roiwei/er, het zuiver Euangelie,

te Bern , hij was een man van opregte zeden ,
geleerd

en veel begaafdheid bezittende, in het openbaar predi-

ken; doch vreesachtig van aard, waarom hij meer-

malen de bemoediging en opwekking van zwing-

lius noodig had, die hem ook met raad en daad

behulpzaam was, gelijk wij uit hunne wederzijdfche

Briefwisfeling weten. Dus fchreef haller , bij

voorbeeld, in het jaar 152a of 1523, aan zwing-

lius, dat hij moedeloos door den tegenfl:and en

haat

(*) Fie dUlrich Zmngli, Reformateur de la Suisfe;

par VI. j. G. HESS. Psris 18 10,

BERCH-
TOLD
HALLER.
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haat van velen van het prediken afgezien , en zich na C. G.'

met WYTTENBACii naar Bazel zou begeven hebben, I^^nsi^,

om daar de Griekfchc en Hebreeuwfche Talen te 7
*

onderwijzen , „ maar ,
" vervolgt hij , ,, door

uwen vriendelijken Brief opgewekt , heb ik alle

krachten onbevreesd verzameld, en ben door uwe

allerchristelijkfte vermaning overreed, dat het, in de-

zen ongelukkigen tijd, beter is, dat ik het Euange-

lie verkondige , dan dat ik mij op Letteroefeningen

toelegge , tot dat ik, als de Heere zijn woord met

kracht verfterkt, Christus , die door ingevoerde

beuzelingen ver van ons verdreven , ja als in bal-

lingfchap verjaagd is , naar mijn vermogen herdeld

zal hebben ()."

Onder de Zw'itferfche Hervormers heeft zich ook wolf-

een' naam gemaakt wolfgangus fabriciüs capi-
^^^^ ^^
PRICIÜS

To, een man, fchrijft erasmus in eenen Brief van capito,

het jaar 1513, behalve andere uitmuntende kundig-

heden, niet onervaren in het Grieksch, Latijn en

Hebreeuwsch , van een deugdzaam leven en god-

vruchtige zeden. Hij was geboren in het jnar 1478

te Hagenau^ in den Elzas , waar zijn Vader Lid

van den Raad was; in zijne jeugd genegenheid too-

nende, om zich op de Godgeleerdheid toe te leg-

gen, werd hij van zijn Vader, die het flechte leven

der Geestelijken verfoeide , daar van afgeraden ,

waarom hij zich tot de beoefening der Geneeskunde

begaf, en op de Hoogefchool te Bazel in het jaar

1493

(*) Men zie dezen Brief in gerdes Hifi. Ev. Remv.

T. II. Mon. pag. 85. fqq.
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fla C. G. 1493 tot Doctor in de Medicijnen bevorderd werd^
Jaari5ï7 £)och , na het oveiii.iden van zijnen Vader, zijn'
tot 1552

'

, lust in de Godgeleerde Boekoefeningen botvierende,

oefende hij zich in deze wetenfchap zoo vlijtig, dat

hij in het jaar 1504 in dezelve insgeliji<s met de

hoogde Akademilche eer verwaardigd werd ; ook

heeft hij vier jaren lang de lesfen van ulrich zas

in de Regtsgeleerdheid bijgewoond. In het jaar

3510 werd hij door den Bisfchop van Spiers tot

Prediker aangefleld te Bruchfel^ welk ambt hij daar

drie jaren heeft waargenomen, toen hij door den

Raad te Bazel naar Bazel beroepen werd, om ditn

post van Prediker bij de Hoofdkerk te bekleeden*

In het jaar 1514 kreeg hij hier tot zijnen Ambtge-

noot JOANNES oECOLAMPAüius, dien hü in hei jaar

1516 tot Leeraar in de Godgeleerdheid inhuldigde.

Als hij te Bazel in zijne Kerkredenen den Brief van

PAULUS aan die van Rome verklaarde, gingen zijne

oogen meer en meer open voor de waarheid, welke

hij met prediken en leeren onder de inwoners van

Bazel verbreidde. Vervolgens werd capito in het

jaar 1520 door albert, Keurvorst van Mentz^

beroepen als Kerkelijke Raad en Kanfelier, maar in

het jaar 1523 het Hofleven moede zijnde, vertrok

hij naar Straatsburg ^ alwaar hij met mart. buce-

RUS den Euangeliedienst in de St. Thomaskerk heeft

waargenomen tot het einde van zijn leven, zijnde in

het jaar 1541 overleden, na met zijnen invloed,

fchrifcen en werkzaamheden , de zaak der Hervor-

ming uitnemende dienften bewezen te hebben.

f.
oaco- De gemelde joannes oecolampadius , (of ge-

lijk
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lijk zijn naam eigenlijk luidde, hausschein,) zag na C. ö,
bet levenslicht in het jaar 1482 te Winfperg in [^'irisi;*.

Fraukenlaud; reeds in zijne vroegfte jeugd vertoon-
*

de hij blijken van geest en vernuft, daar hij in den lampa*

ouderdom van XII jaren reeds proeven van zijne
°^"^

bekwaamheid in de Dichtkunst gaf. Na de gron-

den der Latijnfche Taal gelegd te hebben , werd hij

eerst naar Heilbron^ en van daar naar Heidelberg

gezonden, alwaar bij in zijn XlVde jaar den graad

van Baccalaureus verwierf. Vervolgens begaf hij

zich naar de Hoogefchool van Bologna , om zich

op de Regten toe te leggen, doch zijn verblijf al-

hier duurde niet langer dan zes maanden , deels om-

dat de luchtsgefteldheid van ItaU'è voor zijne ge-

zondheid nadeelig fcheen, deels omdat de koopman,

die hem geld van ziinen vader bezorgen moest, eene

bankbreuk maakte. Dus thuiswaarts gekeerd , be-

zocht hij Fleidelberg andermaal , alwaar hij , de

Regtsgeleerdheid verlatende, met zoo veel vlijt en

roem de Godgeleerdheid beoefende, dat filips ,

Keurvorst van den Paltz , die in het jaar 1508

overleden is, hem de opvoeding zijner jongde kin-

deren toevertrouwde; kort daarna werd hij te IVtn-

fperg als Prediker beroepen, alwaar hij omtrent het

jaar 1514 Christus in zijne geboorteplaats verkon-

digde, alhoewel nog met inmengfelen van het oude

Bijgeloof. Door toedoen van capito, wiens boe-

zemvriend hij was, werd oecolampadius nog in

datzelfde jaar 151 4 door den Bisfchop van Bazel

naar die ftad geroepen , tot den dienst der Hoofd-

kerk aldaar, en hier werd hij, in het jaar i5i<j,

tot
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m C. G ïot Leeraar der Godgeleerdheid door capito inge-

Jaari5i7 huldigd, gelijk wij reeds gezegd hebben.

^ "^ Gedurende zijn verblijf te Bazel ^ bood oeco-

LAMPADius de behulpzame hand aan erasbius ,

die toen zijn Nieuwe Testament in het licht gaf,

gelijk ERASMUS in de Voorrede voor de uitgave

van zijn Nieuwe Testament van het jaar 1516 zelve

erkent. Een of twee jaren daarna in het jaar 1518

vertrok oecolampadius, door ' de Kanunniken der

Hoofdkerk te /lugsburg beroepen zijnde, van Bazel

derwaards , maar ziende daar weinig voordeel te

kunnen behalen , het zij dat men te zeer voorin-

genomen was tegen de Euangelieleere, of dat hij te

zacht van aard en wat vreesachtig was, om naar

vereisch vol te houden , hoe het zij , reeds in het

volgende jaar 15 19 leide hij deze bediening neder,

zich in een Klooster niet ver van Augshurg bege-

vende , maar hoewel hij befloten had in hetzelve

zijn leven door te brengen, had toch de Voorzie-

nigheid het anders beflemd. Na weinige maanden

gebeurde het, dat hij, zijne gedachten wat vrijmoe-

dig gezegd hebbende over de waarheden van den

Godsdienst, ontwaar werd, dat men op zijn ver-

derf bedacht was, waardoor hij met gevangenis of

zelfs met den dood gedreigd werd. Dit deed hem

befluiren , om het Klooster te verlaten
, gelijk

hij deed in het jaar 1522. Bij den bekenden Rid-

der FRANS VAN sicKiNGEN vond hij, op deszelfs

Slot Ebernbitrg , een veilig verblijf, alwaar hij de

Mis hielp affchaffen. Na den ongelukkigen dood

van dezen held, begaf hij zich weder naar Bazel

^

al-
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alwaar hij de Hervormer van die ftad en van ge- na C. 0«

heel Zwitfetland met zvvinglius geworden is. faarisi^.

r,. , . . , , ,
toe 155».

Tot hiertoe hadden zwinglius en anderen met

hem de zuivere leer gepredikt , zonder echter de BERNHAa»

dwalingen en misbruiken der Roomfche Kerk en de""^^^"^*
, ^

'
SON Af-

magt van den Paus regehegt aan ie tasten , en zon- lantpredW

der gedachten, (^m zich van die Kerk af te fchei 1^'erin

den , en des Paufen juk van den hals te werpen ,
j^JJ'^^

toen, even als in Duitschland ^ door de Aflaatkra-

merij van tetzel , gebeurde, ook in ZwttferJand

een Aflaatkramer aanleiding gaf, dat de fcheuring

eenen aanvang nam, en met wakkerheid doorgezet

wordende , met een gelukkig einde bekroond werd.

In het jaar 1518 zond de Paus leo X den Fratt"

ciskaner Monnik bernhardin samson naar Zwit-

ferland , om zijne Aflaten te verkoopen , ter vol-

tooijing van de St. Pieterskerk. Deze was een wel-

befpraakt , maar tevens onbefchaamd mensch,die daar

in met tetzel wedijverde
,

ja hem zelfs te boven

ging. Hij predikte overal, waar hij kwam: dat de

Paus eene onbepaalde magt bezat in hemel en op

aarde, dat hij kon befchikken over al de fchatten

van het bloed van jezus en dat der Martelaren ,

om niet alleen de fchuld maar ook de (IrafFe der

zonden weg te nemen; dat op den oogenblik, als

de penningen in het bekken, tot den ontvangst ge-

fchikt , klonken , de zondaar der Goddelijke genade

en vergiffenis deelachtig werd ; ook dat geene zielen

in het Vagevuur zoo vast befloten waren , welke

hij, door zijne Aflaten, niet verlosfen kon. Ten

einde te beter te flagen , liet hij vooraf in elke ftad

HfiRv. I. T en
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na C. G. en plaats , welke hij voornemens was een bezoek te

J^^^^5ï7' geven, onderzoek doen naar de gegoedfte en aan-

^
zienlijkfte lieden in dezelve, welke hij, door aller-

hande listen en toezeggingen van bijzondere Pausfe-

lijke gunsten, aan zijne zijde zocht te brengen. Hij

reisde met eenen grooten ftoet en praal , als een

Afgezant van den Paus, en maakte een begin van

zijne kramerij te Uri ^ en kwam van daar teZii'^/Vz,

welke plaats aan Zwttferhnd den naam gegeven

heeft; in de maand September veilde hij zijne Afla-

ten drie dagen lang te Zug ^ onder een grooten toe»

loop, bij welke gelegenheid één zijner bedienden

onbefchaamd uitriep: ,, Laat eerst de rijke lieden

„ komen, die de vergiffenis van hunne zonden be-

5, talen kunnen ; wanneer deze voldaan zijn , zal

„ men ook de gebeden der armen hooren." Even-

wel ontving niemand , hoe arm ook , ieïs om nier

;

doch voor armen was de prijs der Aflaten minder.

Deze prijzen waren voor bijzondere perfonen , voor

geheele familien. Ja voor geheele gemeenten bepaald.

Voor bijzondere perfonen betaalden de armen een'

Aflaat met twee Batfen^ omtrent zes fluivers, de

rijken betaalden eene kroon. Aflaten voor gemeen-

ten waren duurder, jakob van stein, een aan-

zienlijk Heer te Bern^ gaf een kostbaar paard om

cene vrijfpraak te koopen voor zijne voorouders en

voor de onderdanen van zijn land.

Van Zug toog sabison op Liicern en Unterwah

den , en kwam van daar te Bern, Te Bern had

hij eene goede markt gehad ; van daar op zijn

vertrek ftaande, liet hij onder klokkengelui het volk

bij-
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bijeenroepen, en door den Kanunnik hendrik lu« na C. ö.

PüLus, terwijl hij zelve bij het altaar ftond, uit- I^^''^5ï7«

j . . j r, tot I55Sé
roepen, eene drieërlei gunst van den Paus, voor- ____
eerst voor allen , die knielende hunne zonden bele-

den, het Onze Vader en het ave B^aria driemaal

opzeiden, vergiffenis van fchuld en ftraf voor alle

hunne zonden , en eene zuiverheid , zoo als zij door

den Doop deelachtig waren gevveesr. Ten tweeden t

alwie dagelijks driemaal biddende de Hoofdkerk

zouden rondgaan , zouden eene ziel , welke zij wil-

den, uit het Vagevuur verlosfen. De derde gunst

was allermilddadigst. Nadat al de tegenwoordigen

met gebogene knieën, het Pater iioster , en avi

Maria ^ ten behoeve der overledenen vijfmaal had-

den opgezegd , riep hij met verheffing van ftem :

„ Dat van dien oogenblik af alle overledene inge-

zetenen van Bern^ waar zij ook mogten geftorven

zijn, vrij waren geworden, van de pijnen zoo wel

der Hel als van het Vagevuur, en dat zij in den

Hemel waren overgebragt."

Deze onbefchaamdheid vond echter al ras tegen-

fland ; de Bisfchoppen en gewone Geestelijken zelve

konden met geene goede oogen aanzien , dat deze

kwakzalver in hun gebied, zonder zelfs ziek te ver-

waardigen, om hun eerst de Pansfelijke Bullen en

zijnen Lastbrief te vertoonen , of verlof te vragen

,

zich zoo veel aanmatigde. Onder anderen gebood

HUGo , Bisfchop van Konflam^ aan alle zijne on-

derhoorige Geestelijken, dat zij hunne Kerken voor

hem fluiten en hem niet Toelaten zonden, zwing-

Lius, die toen nog te Einfidkn was, had, reeds

T 1 voor
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na C. G. voor dit bevel van den Bisfchop , den moed , om
Jaarisi/, ^i^q Parochianen omtrent deze Aflaten te verlichten
tot 1552. , ...... ^

,

^ en hen voor deze bednegerijen te waarlchuwen ,

door welke hun geld hun afgekneveld werd, zon-

der eenig voordeel; hij hield niet op hun voor te

houden , hoe ongerijmd
,

ja goddeloos het ware ,

dat men eene vergelijking maakte tusfchen geld en

misdaden , en de confcieniien tot eene gevaarlijke

gerustheid in (laap zuste.

Ondertusfchen vertrok samson van Bern naar

Lentzhurg , alwaar hij tegenfland vond van joan-

NES FREY, Pastoor van Staufberg ^ die onderfieund

werd door des Bisfchops Vikaris , joannes fabri;

SAMSON den Pastoor en den Bisfchop zelven zware

bedreigingen doende, vervolgde zijne reize naar Ba»

den ^ alwaar hij dikwijls, met een groot gevolg, op

het Kerkhof, na het vieren der Mis , uitriep : Daar

vliegen zijl als zag hij de zielen in menigte het

Vagevüur verlaten , en nu als in vrijheid rondzwe-

ven; hetwelk aanleiding gaf , dat iemand, op den to-

ren geklommen , daar een kusfen met veeren openfneed

en uitlchudde, roepende, zoo hard hij kon: Daar

vliegen zij ! daar vliegen zij ! Vervolgens voorne-

mens zijnde, zich naar Zurich te begeven, alwaar

de algemeene vergadering der Cantons thans bijeen

was, kwam hij te Bremgarten^ een klein lladje,

omtrent vier uren van Zurich. Hier werd hij van

den Pastoor nicolaus christianus en den Schout

der plaats wel onthaald, maar de Deken hendrik

EULLiNGERus vcrbood hem den ingang der Kerk,

zonder zich door samsons bedreigingen, met de

gram-
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gramfchap van den Paus , of der Cantons , te laten na C. G.
affchrikken, ja niettegenflaande samson hem dade- J^ar'Si?»

lijk in den ban deed. Deze hendrik bullingerus ^lüff*
mag tot een bewijs (trekken , hoe men ten dien tijde

een ongeregeld gedrag der Geestelijken duldde , in-

dien zij flechts niets ondernamen tegen de hoogheid

van den Paus. Alhoewel hij Priester en Deken was

van een Landkapittel , leefde hij openlijk met eene

vrouw, bij welke hij zes Zonen had, die zijnen

naam voerden , en die hij op eene deftige wijze bij

zich opvoedde. Hij heeft in het vervolg de Her-

vormde leere omhelsd en zich naar Zurich begeven,

alwaar hij , in den ouderdom van zestig jaren , de

moeder van deze zijne kinderen getrouwd heeft.

Een van deze zonen was hendrik bullingerus.

Schrijver van eene vermaarde Zwitferfche Chroniek,

Thans vervolgde saöison zijnen weg ïïü^lt Zuricky

alwaar zvvinglius reeds in bediening was, en met

nadruk en goed gevolg tegen de Aflaten predik-

te , zoodat de gemoederen alle tegen samson in-

genomen waren. De Raad van Zurich zond hem

dan Afgevaardigden te gemoet , om hem aan te zeg-

gen , dat hij niet in de ftad zou komen , waar hij

een geheel onaangename gast wezen zou. Toen

men in den Raad overleide , of men hem in de ftad

zou toelaten , zeide een der leden : „ Er wolk ihm

woll helffen herein lasfen , aber von flund an einen

heken wat[er auffhehen ^
" willende te kennen ge-

ven: dat men hem kon binnen laten, maar hem op

ftond in het water behoorde te werpen en te ver-

zuipen. Evenwel , alzoo hij te kennen gaf, met

T 3 eeu'
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na C. G. een' bijzondereii last van den Paus bij de Cantons
J3ari5i7. voorzien te zijn, werd hij ter gehoor bij den Land-

,=.__ ' dag toegelaten ; maar de valschheid van zijn voor-

geven fpoedig ontdekt zijnde , gaf de Landdag hem

bevel, om hoe eer hoe liever Zurick en het geheele

Zwitferfche grondgebied te verlaten, met den bijge-

voegden eisch, dat hij den Deken van Bremgarten

van den ban oriillaan zoude, samson bevreesd ge-

worden, dat men ftrenger met hein handelen , en

hem misfchien het opgehaalde geld ontnemen zou,

pakte zijne goederen zamen , en haastte zich , om
naar Italië te keeren.

De regering van Zurich fchreef over het gebeurde

met SAMSON aan den Paus, om over samsons on-

befciiaamdheid te klagen. De Paus beantwoordde

dezen Brief zeer flaauw , belovende wel , dezen Af-

laatprediker te zullen doen ftraffen, indien de klag-

ten tegen hem gegrond bevonden werden, maar te-

vens bevelende, dat men des Paufen magt in het

verkenen van Aflaten eerbiedigen , en gehoorzamen

zou , onder bedreiging van den ban.

Op deze wijze werden de gronden der Hervor-

ming in Zwitferland gelegd, niet dat de Aflaatpre-

diking op zich zelve aan te merken zou zijn , als

de oorzaak der Hervorming; neen, beide zwing-

I,ius en LUTHER hadden reeds voor de Aflaarkra-

merij waarheden geleerd, welke het zuiver Euange»

lie uitmaakten : maar het verkoopen der Aflaten gaf

aanleiding, dat deze verkondiging meer openlijk ge-

fchiedde, en dat het tot eene fcheuring kwam met

Ue Roomfche Kerk; trouwens, daar liepen meer

re-
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redenen zamen , welke de Hervorming thans deden na C. G.

gelukken, welke reeds in de voorgaande eeuwen I^^^'^SV»

door godvruchtige mannen beproefd , maar tot hier-
" *

toe gefmoord was geworden ; de herleving der We-

renfchappen , de uitvinding der Drukkunst enz. ge-

lijk wij reeds in het voorgaande hebben opge-

merkt (*),

Gedurende dit alles ging zwinglius te Zurich Voort-
''

spnsder
voort, het Euangelie te prediken, dat men de wel tiewor-

daad van de vergeving der zonden niet verfchuldigd min;4in

v/as aan de Pausfelijke Aflaten , maar aan de ver-
*

dienften en dood van Christus, en dat men den

Hemel met geen geld koopen, maar alleen door het

waar geloof in Christus verkrijgen kon. hugo ,

Bisfchop van Konftans ^ zelve prees hem om ziinen

ijver en vermaande hem, om daarui re volharden ,

waar tegen zwinglius , aan dezen Bisfchop fchrij-

vende, hem de goede zaak van het Euangelie aan-

beval, gelijk hij deze zaak bij antonius puccius,

des Paufen Legaat bij de Zwitfers^ insgelijks met

ijver behandelde , om den Paus daar over te on-

derhouden, verklarende, dat hij (zwinglius) zou

voortgaan , door de zuivere leer van het Euangelie

,

op allerlei wijze, het Rijk en de dwalingen van het

Pausdom te beflrijden, opdat het licht en de waar-

heid van Gods woord eens wederom in de Chris-

telijke Kerk helder fchijnen mogtj waarin zwing-

lius ook woord gehouden heeft.

De-

(*) Vergel. roscoe Leven van Paus leg X, III Deel,

BI, 251. en M. J. G. HESS vie d'Ulrkh Zwingle p. 107-1:5.

T4
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na C. G. Deze prediking van zwingliüs maaJJte al vroeg

Jaarisi/ goeden opgang, reeds in het jaar 1519 telde men

,
omtrent 2,000 menfchen in Zurich, die de zuivere

leer hadden aangenomen , en in datzelfde jaar of in

het volgende jaar 1520 beval de Raad van Ztirick,

op den raad en vermaning van zwingliüs , aan alle

Predikers en Pastoors in hun gebied, dat zij, met

terzijdellelling van alle menfchelijke verdichtfelen

,

zouden leeren en prediken, hetgeen in de fchriften

der Profeten, Euangeiisten en Apostelen bevat is,

en dat zij zich daarbij alleen houden zouden. In

dit jaar befloot leo X , luther dadelijk in den

ban te doen ; op het gerucht van dit Pausfelijk be-

fluit fprak zwingliüs des Paufen Commisfaris Wil-

lem te Zurich aan, en verzocht hem ten ernflig-

ile, dat hij den Paus daarvan zou afmanen , hem

voorfpellende , dat de Duitfchers niet flechts den

ban maar den Paus zelven zouden verachten (*).

zwiNGLiBS had tot hier toe een jaargeld van den

Paus getrokken , als Capellanm Jcolijthus van den

Roomfchen Stoel, maar in dit jaar weigerde hij

hetzelve aan te nemen, opdat hij zijn geweten niet

jnogt bezwaren , door geld te trekken van den Paus

,

tegen wiens aangematigd gezag hij zich openlijk

verzette, terwijl hij dus te gelijk een openbare blijk

gaf, dat hij door edeler beweegredenen dan die van

geldzucht of tijdelijk voordeel gedreven werd (f).

De

(*) ZWINGLIÜS in Epist. ad Myconum in Epislt. Zwing'

IH ei Oecolamp. pag. ^7\6.

(f) ziyi?;gl. Opp, Tom. I. pag. 341. k*
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De verlichting, welke zwjnglius, die in het na C. G.

faar 1^21 door die van Zurich tot Kanunnik verko- I^^'^''5i7'

zen was, in de plaats van hendrik engelhard, .

die daar van vrijwillig afftand gedaan had , ver- Tegen-

fpreidde , veroorzaakte , dat men van lieverlede ^e
^^.^||'-

j^"

achting en eerbied voor menfchelijke voorfchrifcen leer vaa

aflc-ide, en van de Christelijke Vrijheid gebruik h^-
^^wing-

gon te maken. In het jaar 1522 onderllonden dus

verfcheidene ingezetenen van Zurich, zonder daar-

toe Kerkelijk ontfjag te vragen , de vasten te bre-

ken. De Geestelijkheid klaagde hen deswegens aan

bij den Raad , die hen in hechtenis deed nemen

,

omdat zij naar eigen goedvinden de Kerkelijke wet-

ten hadden overtreden, zwinglius nam terftond

hunne verdediging op zich, en gaf eene Verhande-

ling uit over hei vasten en het onckrfcheid der fpij-

zen , het eerfte werk , hetwelk zwinglius in druk

gaf; in hetzelve toonde hij de nutteloosheid en on-

gerijmdheid van zoodanig vasten aan, hetwelk eene

uitvinding was van de Paufen, om zich een' nieu-

wen tak van inkomden te bezorgen voor de dispen-

falien of vrijdommen , die zij zich voorbehielden te

fchenken, wanneer zij gevraagd en betaald werden.

Hij befloot hetzelve met een verzoek aan de ver-

ftandigen, die in de Heilige Schrift ervaren waren,

om hem te wederleggen
, „ indien zij meenden

,

„ dat hij den zin der Schrift geweld had aange-

„ daan (*)."

Dit werk maakte zijne tegenftrevers tegen hem

gaan-

(*) ZWINGL, Opp. T. I. p. 324. fqq,
'

T5
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na C. G. gaande. Zij vertoonden aan den Bisfchop van Kon^

l^^ri5V].jfans , die liem tot hier toe niet ongenegen was ge-

^ vveest, de noodzakelijlvlieid , om zich tegen eene

leer te verzetten, welke aan het Bisfchop pelijk zoo

wel als Pausfelijk gezag den ondergang dreigde. Dit

had invloed op den Bisfchop, die een mandement

uitvaardigde aan al de Priesters en Leeken van zija

geestelijk regtsgebied, met vermaning, om zich door

wargeesten niet te laten vervoeren, en niet van de

Kerk af te zonderen. Te gelijker tijd fchreef hij aan

den Raad van Ziirich^ denzelven waarfchuwende,

om zich niet te laten bewegen tot het verbreken

van de oude geboden der Kerk , duidelijk genoeg

op zwiNGLius doelende , zonder dien echter te noe-

men. De Raad beantwoordde des Bisfchops fchrij-

ven met een verzoek, dat hij de Prelaten en God-

geleerden van zijn Bisdom in eene Sijnode mogt

doen bijeenkomen, ten einde met /nen te onderzoe-

ken, welke de ware oorzaak zij van de verdeeldhe-

den, over welke de Bisfchop klaagde. Doch dit

antwoord voldeed den Bisfchop niet, die voor alle

onderzoek fchroomde, en die eenig en alleen be-

doelde , om ZWINGLIUS het flilzwijgen op te leg-

gen. De Bisfchop, zijne bedoeling bij den Raad mis-

fende, fchreef aan het Kapittel, waartoe zwinglius

de naaste betrekking had; bij hetzelve beklaagde

zich de Bisfchop over zekere Niemvigheidzoekers ,

die in himnen dwazen hoogmoed voorwendden, de

Kerk te willen hervormen.

ZWINGLIUS, zeker zijnde, dat deze vermaning te-

gen hem gerigt was, verzocht het Kapittel vrijheid ,

om
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om te antwoorden, en fchreef eene Verhandeling, na C. G,

welke h'i] archeteles , (^ begin en einde, ^ noemde ,
ja^ri 517.

en den aiften Augustus 1522 in het licht gaf. In
^°^ ^^^ *

dezelve betoogde hij : „ dat het Euangelie alleen

een onverwerpelijk gezag heeft, tot hetwelk men

de toevlugt moet nemen, om van alle onzekerheden

een einde te maken, en alle twisten te beflisfen; en

dat de uitfpraken der Kerk niemand verpligten kun-

nen, dan voor zoo verre dezelve op het Euangelie

gegrond zijn." Het zal niet vreemd zijn van ons

onderwerp , het een en ander uit deze Verhandeling

hier te plaatfen:

„ Wanneer gijlieden, ten einde u te regtvaardi-

gen , de menfchelijke overleveringen boven het Eu-

angelie verheft, beroept gij u op eenen Heiligen

man, ( aügustinus , ) die gezegd heeft: „Ik
zou aan het Euangelie geen geloof geven , indien de

Kerk het Euangelie niet had goedgekeurd."" Maar,

indien gij ter goeder trouw wilt handelen , zult gij

bekennen , dat deze woorden van aügustinus of

roekeloos of ten rainfte onbedachtzaam zijn. — Gods

woord heeft geene bevestiging van menfchen noo-

dig: de Kerkvaders zelve hebben niet anders ge-

daan, dan dat zij de /ipokrijfe Euangelien hebben

verworpen, dat is, zulke, waarvan de Schrijvers

onbekend of verdicht waren; dus ook wij, wij wil-

len flechts het Christendom zuiveren van hetgeen

voor hetzelve vreemd is, het van zijne boeijen be-

vrijden , in welke deszelfs vijanden het geklon-

ken hebben , en de fonteinen van levend water

we-
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m C. G weder openen , die zij gedempt hadden ( * )•" —
Jaari5i7.

^^ Gijlieden verdedigt de menfchelijke overleverin-

r-
gen, door te beweren, dat de fchriften van jezus

eerde leerlingen niet alles bevatten , wat noodig is

ter zaligheid ; en door u te beroepen op jezus ge-

zegde, {^Joann. XVI. 12.) Nog vele dingen hel

ik u te zéggen : doch gij kunt die nu nog niet dra-

gen, — Doch bedenkt, dat jezus hier fpreekt tot

de Apostelen, niet tegen eenen thomas d'aqüino,

scoTus, BARTHOLus , of EALDus , die gijlieden tot

opperde Wetgevers verheven hebt. Wanneer jezus

er onmiddelijk op laat volgen: Wanneer de geest

der waarheid zal gekomen zijn , die zal u in alle

wanrheid leiden ; dan fpreekt hij weder tegen de

Apostelen, en niet tegen lieden, die gefchikt zijn,

meer om leerlingen van aristoteles, dan van je-

zus CHRISTUS, genoemd te worden. Indien deze

beroemde Leeraars bij de Euangelieleer gevoegd heb-

ben, hetgeen aan dezelve ontbrak, dan moet men

erkennen, dat onze Voorouders dezelve onvolmaakt

bezeten, en dat de Apostelen ze ons onvolmaakt

nagelaten, ja dat jezus cmristus, Gods Zoon, ze

ons onvolmaakt geleerd heeft. Welke lasterlijke

(tellingen I En nogtans zeggen die genen niets an-

ders, die de menfchelijke overleveringen gelijk (lel-

len met, of verheffen boven de Goddelijke wet, of

die voorwenden , dat zij noodzakelijk zijn tot za-

ligheid! Met één woord, indien men niet zalig

kan

(*) ZWINGL. Oj>p, T. I. />. 130.
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kan wcfrden , zonder zekere belluiten van Kerkver- na C Gi

gaderingen, zoo zijn de Apostelen noch de eerfte J^^^isi/,

Christenen zalig geworden , nademaal zij deze be-
,

*

fluiten niet gekend hebben. Zie eens, hoe ver gij

buiten het fpoor zijt (*)
!

"

„ Giilieden verdedigt alle uwe bijplegtigheden

,

alsof zij noodzakelijk waren voor den Godsdienst

;

en nogtans oefende de Godsdienst een veel verlich-

ter gebied over de harten , toen het lezen der Heil.

Boeken, het gebed en de onderlinge vermaningen

alleen den eeredienst der Geloovigen uitmaakten. —
Gijlieden befchuldigt mij, dat ik den Staat in ver*

warring breng, omdat ik openlijk de ondeugden der

Geestelijkheid beftrafFe. — Daar is niemand , die de

bedienaren van den Godsdienst meer eerbiedigt, dan

ik, wanneer zij dien in alle zijne zuiverheid leeren,

en in eenvoudigheid beoefenen ; maar ik kan mijne

verontwaardiging niet binnenhouden , wanneer ik

herders zie, die, door hun gedrag, tegen hunne

kudde fchijnen te zeggen: ,, Wij zijn de uitver-

„ korenen ,
gijlieden de onheiligen , wij zijn de ver-

5, lichte mannen, gij weetnieten; het is ons geoor-

„ loofd, in luije ledigheid te leven, gijlieden moet

„ uw brood eten in het zweet van uw aangezigt;

5, gij moet u wachten van alle zonde, terwijl wij

„ ons ftraifcloos aan alle buitenfporigheid zullen

„ overgeven; gij moet den Staat met gevaar van

„ uw leven verdedigen, maar de Godsdienst ver-

5, biedt ons, het onze te wagen.""

«Ik
(*) zwiNGi.. Opp. T. I. p. 137.
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ca C. G
Jaari5i7

tot 1552.

Eerfle

voor-

beeld van

vervol-

ging in

Zwitfer-

laud.

5, Ik wil u voorts keren, welk bet Christendom

is, dat ik belijde, en hetwelk gijlieden verdacht

zoekt te maken. Hei Christendom gebiedt elk en

een ieder , de wetten te gehoorzamen , en de Over-

heden te eerbiedigen; lasten en fchattingen te beta-

len, aan wien het behoort, niemand te willen over-

treffen, dan in wel te doen; het zijne toetebrengen

,

om den armen te troosten; geen deel te nemen in

de onderdrukkingen van den evenmensch; alle men-

fchen , als onze broeders , aan te merken ; het wil

,

met één woord , dat de Christen zijne zaligheid al-

leen verwachten moet van God en jezus Christus,

zijnen eeniggeboren Zoon , die aan allen , die in

hem gelooven, het eeuwig leven geeft ; zoodanige

zijn de grondbeginfelen , van welke ik in mijn pre-

diken nooit ben afgeweken (*).'*

De Bisfchop van Konftans fchreef ondertusfchen

ook aan den Zmtferfchen Landdag, die in het jaar

1522 te Baden vergaderd was , om hem de hand te

bieden , ten einde zijne gemeenten in gehoorzaam-

heid aan de Kerk te bewaren. De Afgevaardigden

op den Landdag ftonden hem dit verzoek toe, en

ten blijke , dat zij dadelijk daartoe werkzaam wilden

zijn, gaven zij bevel, om urbanus wys. Pastoor

in het Dorp. WhUtzhach^ bij Baden ^ in hechtenis

te nemen, omdat bij tegen de aanroeping der Heili-

gen gepredikt had. Dit was het eerlle voorbeeld in

Zw'ttferland van geweldige maatregelen tegen de be-

gunftigers en aanhangers der Hervorming ; hetwelk

door

(*) Ibid. pag, 144.
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door het aandookeii der Geesiclijkheid weldra van .ia C. G.

meer andere gevolgd werd. Jaarisi/.

zwiNGLius, overziende, welken tegenfiand de
" *

Hervorming te wachten zou hebben van den kant

der regering van Zwitferland , zond, ten einde hen

tot betere gedachten over te brengen , aan hen een

kort begrip van zijne leer, hetwelk ook van zijne

ambtgenooten en vrienden onderteekend was, waar

bij zij een verzoek voegden , dat men de prediking

van het Euangelie vrij nr^gt laten , als mede dat de

Kantons het huwelijk der Geestelijken veroorloven

,

ten minfte dulden wilden; welk laatfte verzoek aan-

gedrongen werd, met een aantal plaatfen uit de H.

Schrift , met het ftandvastig gebruik der eerde

Christenen , het voorbeeld van geëerbiedigde Heili-

gen, en de uitfpraken van verfcheidene Kerkverga-

deringen. Te gelijker tijd zonden zwinglius en

zijne vrienden een verzoekfchrift aan den Bisfchop

van Konftam, waarbij zij denzelven zochten te be-

wegen, dat hij zich aan het hoofd ftelde van hen,

die eene Hervorming wilden bewerkftelligen ,* dit

bleef echter zonder gevolg, integendeel, dewijl de

Paus LUTHER. reeds in den ban gedaan en voor

ketter verklaard had, gelijk hij ook op de Rijksver-

gadering te Worms in den Rijksban gedaan was ,

waren de Monniken en Geestelijken wakker in de

weer , om tegen alle nieuwigheden uit te varen , en

allen, die de Hervorming begunftigden, van Liithe-

ranerij en Ketterij te befchuldigen. De Predikflioe-

len daverden van deze befchuldigingen en van de

verfchilftukken 5 welke op dezelve, niet zelden, op

eene
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na C. G, eene plompe wijze behandeld werden , waar doof
Jaari5i7. j^gf ook meermalen gebeurde, dat deze of gene
tot iss'^.

o 7 o

,_ openlijk den Prediker op den Predikfloel tegenfprak,

en hem begon te wederleggen, al hetwelk voor

groote wanordens de deur wagenwijd openzette.

Openlijk Wat ftond hier voor zwinglius, in deze zorge»

fe Z^ 1 ^^^^^^ omftandigheden , te doen? Zou hij zwijgen,

gehouden en voor zijne vijanden wijken, en dus den pligt zij-

overden
j,£j. bediening verzaken, welke van hem eischte, de

Gods- o 7 7

dienst. waarheid te verkondigen? Was er eenig uitzigt

,

op eene wettige algemeene Kerkvergadering ? En

kon men aan dezelve de beflisfing der getchiilen ge-

rust overlaten? Wat men van Kerkvergaderingen

te wachten had , hadden die van Konftans en Bazel

nog niet lang geleden overtuigend doen zien. zwin-

glius floeg daarom eenen anderen weg in. In het

begin des jaars 1523 vervoegde hij zich bij den

grooten Raad te 7Mrich^ en verzocht, dat men een

openbaar mondgefprek zou bewerküelligen , in het-

welk hij rekenfchap zou kunnen geven van zijne

leer, in tegenwoordigheid van Afgevaardigden van

den Bisfchop van Konftans^ niet belofte, dat hij,

ZWINGLIUS , zou herroepen , indien men kon bewij-

zen, dat hij dwaalde, maar met verzoek, om de

bijzondere befcherming der regering , indien hij Haag-

de, om zijne vijanden tot zwijgen te brengen.

Overeenkomfliig dit voorflel van den Hervormer,

zond de Raad weinige dagen daarna ann al de Gees-

telijken van het Canton den volgenden rondgaanden

Brief: ,, Daar heerscht eene groote wanorde onder

de bedienaren, gelast om Gods woord aan het volk

te
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te verkondigen. Dezen verzekeren , dat zij het Eu- na C. G.

ancelie in alle deszelfs zuiverheid prediken, en be- J^^risi/.

. , ,
tot 1553-

fchuldigen hunne partijen van kwade trouw en on- _

wetendheid, terwijl de anderen, van hunne zijde,

zonder ophouden fpreken van valfche Leeraars , ver-

leiders en Ketters. Desniettemin zwijgen de Hoof-

den der Kerk, welken deze dingen aangaan, of zij

putten zich uit in nuttelooze vermaningen. Het is

dus noodzakelijk, dat wij zelve de zorg voor onze

onderdanen en voor ons zelven op ons nemen , en

een einde maken van de verfchiiJen , welke hen ver-

deelen. Met dit oogmerk bevelen wij al de leden

van onze Geestelijkheid, om zich daags voor het

feest van karel den Grooten
, (29 Januari),) op

ons Stadhuis te laten vinden, alwaar wij willen,

dat het ieder een zal vrijftaan , de gevoelens aan te

wijzen, welke hij als kettersch befchouwt, en dat

hij ze beftrijde, met het Euangelie in de hand. Wij

zullen bij deze vergadering tegenwoordig zijn , en

alle onze aandacht leenen aan hetgeen van weers-

kanten gezegd zal worden : voorgelicht door de

kundigheden van onze voornaamfle Godgeleerden en

Predikers , zullen wij zoodanige maatregelen nemen

,

als gefchikt zullen zijn , om de ergernis te doen op-

houden. Indien in het vervolg iemand zou weige-

ren , zich aan de wetten te onderwerpen , welke de

liefde tot orde ons zal voorfchrijven , zonder dat hij

zijne weigering grondt op Gods woord, zullen wij

ons genoodzaakt zien, tegen hem te procederen ;

waarvan wij wenschten verfchoond te blijven. Ove-

rigens verhopen wij, dat de Almagtige ons in ons

Herv. I. V oor-



3c6 K E R K E L IJ K E

m C. G. oordeclen zal gelieven te befturen en te geleiden , en

Jaarisi; ons te helpen in het ontdekken der waarheid. Ge-

I^Uff^ geven in de maand Jauuarij 1523."

Stellingen Zoodra dit befluit bekend geniaakt was , gaf

van ZWIN-
2^vij,,GLius een opftel in het licht van LXVII i\tU

liiigen, welke in het mondgefprek zouden moeten

behandeld worden, en welke zijne Iccré , in tegen-

ftelling met de Hoomfche , in zich bevatten. Het

zal genoeg zijn , indien wij eenige van de merk-

waardigüe hier plaatfen : „ Alle Christenen zijn

Broeders van christus, en Broeders onder mal-

kanderen. Zij moeten daarom op aarde niemand

Vader noemen. Hier door vervallen partijfchappen

en fecten. — Het is eene dwaling , wanneer men

beweert, dat het Euangelie niets is, zonder de

goedkeuring der Kerk; insgelijks is het eene dwa-

ling , wanneer men andere leeringen gelijk acht met

die van het Euangelie. — De overleveringen , roet

welke de Geestelijkheid haren hoogmoed, hare rijk-

dommen, hare vereering, hare waardigheden regt-

vaardigt , zijn de oorzaak van de verdeeling der

Kerk. — Het Euangelie leert ons , dat voorfchrif-

ten van menfchen niet dienftig zijn ter zaligheid. —
De Mis is geen ofFer, maar eene gedachtenisviering

van het offer van jezus christus. — Niemand

kan noch raag in den ban gedaan worden, dan om

openbaar gegevene ergernisfen ; hij mag noch kan

uitgefproken worden dan door de gemeente , waarvan

iemand lidmaat is. — De magt, welke de Paus en

de Bibfclioppen zich aanmatigen , is niet gegrond op

de Schrift. — Het regtsgebied , hetwelk de Geeste-

lijk-
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lijkheid bezit, behoort aan de Wereldlijke Overheid, ua C. Gi

aan welke ieder Christen onderworpen behoort te I^^r^Si?»

zijn. — God heeft aan geene klasfe van Christenen «

*

het huwelijk verboden; dus Iieeft men ongelijk, dat

men hetzelve aan de Priesters verboden heeft, wier

ongehuwde ftaat oorzaak van eene groote ongere»

geldheid in de zeden is geworden. — De biecht,

aan den Priester gedaan, moet befchouwd worden,

als een onderzoek van het geweten, en niet als eene

daad , welke de vergiffenis kan verdienen. — Ver-

giffenis voor geld te fchenkcn, is zich fchuldig ma-

ken aan Simonie. — De Heilige Schrift zegt ner-

gens, dat er een Vagevuur is; God alleen kent heC

oordeel, hetwelk hij zich voorbehoudt over de doe-

den; en dewijl bij ons hetzelve niet heeft willen

openbaren , moeten wij ons van alle onbefcheidene

gisfingen deswegens onthouden. — Men moet nie-

mand lastig vallen om zijne gevoelens , het ftaat aan

de Overheid, om den voortgang van zulke gevoe-

lens te ftuiten, welke ftrekken, om de openbare

rust te ftooren (*)."

Op den bepaalden dag kwamen de Geestelijken

van het Canton, en vele vreemden te Zurich op

het Stadhuis bijeen, wel ten getale van 600; ook

was hier de groote Raad der tweehonderd verga-

derd, behalve eene verbazende menigte Toehoorders

van alle rangen en (laten. De Bisfchop van Kofi^

flam was niet in perf >on , maar door Gevolmagtig-

den tegenwoordig, den Intendant van zijn huis, den

Rid-

(*) ZWINGL. O/»/». T. I. p. I.

Va
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na C. G Ridder d'anweil , en zijnen Groot - Vikaris jan fa»»

Jaarisiy. ^u^ verzeld van zeer vele Godseleerden. De Burse-
tot 1552. ^ . 7 j •, j .

^ meester van Zurtcn opende de vergadering met een

verflag der beweegredenen, die den Raad bewogen

hadden, om deze vergadering te doen bijeenkomen;

hij vermaande elk , die zich daartoe bekwaam oor-

deelde, om zwiNGLius van ketterij te overtuigen,

zich zonder eenigen fchroom te verklaren. Na dezen

fpraken de Intendant van den Bisfchop , zijn Groot-

Vikaris, en zwinglius , elk op zijn beurt. De

laatstgemelde drong aan , dat men zijne gevoelens

aan een (Ireng onderzoek zou onderwerpen, fa-

BER , in plaats van op zijn voorftel te antwoorden

,

maakte flechts eenige algemeene aanmerkingen over

de noodzakelijkheid van de eenheid in de Kerk, Dus

fcheen de vergadering te zullen fcheiden, zonder dat

men bepaaldelijk over één punt van belang gefproken

had , doch , wanneer eenige Kerkelijken zich beklaag-

den, dat één hunner ambtgenooten te Konflans in

de gevangenis geworpen was, om zijne gevoelens

omtrent de aanroeping der Heiligen en der Moeder-

maagd, vatte faber het woord op, om zijnen Bis-

fchop te verdedigen, en voegde er bij, dat hij, na

eenige gefprekken, dezen gevangene overtuigd had,

om zijne dwalingen te erkennen en die te herroe-

pen. Bij deze woorden bepaalde zwinglius hem,

dewijl dit juist één der artikelen was, op hetwelk

deze Hervormer de aandacht der bijeenkomst vesti-

gen wilde; hij verzocht derhalve den Groot -Vika-

ris , om hem de redenen mede te deelen , door wel-

ke hij deze overtuiging bewerkt had.

In
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In plaats van antwoord , liet faber zich toen na C. G.

uit in eene vrij lange redevoering over de Ketterijen J'iariSi/»

der eerde eeuwen, over de pogingen der Paufcn en
,

'

Kerkvergaderingen , om dezelve te beteugelen , en

over de roekeloosheid van fommige woelachffge men-

fchen , die de oude twisten weder levendig maak-

ten. In zaken van geloof moest eenheid in de Kerk

heerfchen, daarom moesten dezelve niet in een bij-

zonder min talrijk Sijnode worden verhandeld, maar

in een algemeen Concilie^ het^velk men blindelings

moest gehoorzamen. „ Wat hen betreft," zeide

hij, ,, die zich op de Heilige Schrift beroepen,

in drie talen , ik antwoord hun , dat het niet ge-

noeg is , de Schrift aan te halen , maar men moet

ze ook goed verdaan. Doch de gave der uitlegging

is eene dierbare gave, welke God niet aan allen

fchenkt. Ik beroem mij niet, dat ik ze bezitte; ik

ken geen Hebreeuwsch ; ik weet weinig van het

Grieksch , en alhoewel ik in het Latijn redelijk

ervaren ben , geef ik mij echter niet voor een' han-

dig Redenaar uit." Nog zeide hij fliout weg: „Men
zou vriendelijk en vreedzaam kunnen leven, al was

er in het geheel geen Euangelie. " zwinglius
,

met deze uitvlugten niet voldaan , bleef aandringen

,

dat de Groot -Vikaris plaatfen uit de Heilige Schrift

zou bijbrengen , om de aanroeping der Heiligen en

van MARIA te bewijzen ; maar alles vergeefs, fa-

iJER beriep zich op den Kerkvader hieronymus,

op den Canon der Misfe , den Kerkedienst van

GREGORius, en op de wonderwerken, welke dage-

lijks door de Heiligen verrigt werden, zwinglius

V 3 be*
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na C. G beantwoordde dit alles , en bleef zich op de Heilige

Jaari5i7. Schj-jft; beroepen; eenige Roomscbgezinde Priesters

tot 1552 .

^jjjjfjjjgj(je„ tusfchen beide: ,, Wat iemand dan te

doen fliond , die van zijn Priesterfchap te bekrom-

pene inkomften heeft , dan dat hij dergelijke Boe-

ken , als het Nieuwe Testament, zou kunnen koo-

pen?" zwiNGLius eindigde zijne reden met deze

nadrukkelijke woorden : ,, Gijlieden wilt , dat ik

mij aan de uitfpraken der Kerk zal onderwerpen ,

omdat zij , gelijk gij zegt , niet feilen kan.. Indien

gij door de Kerk verftaat de Paufen met hunne Kar-_

dinalen , hoe durft gij er voor inftaan , dat dezelve

niet dwalen kan? — Kunt gij ontkennen, dat er

onder bet aantal Paufen velen zijn , die zeer onge-

regeld geleefd hebben; die zich hebben overgegeven

aan alle woede der heerschzucht , van haat en

wraak ; die , om hunne wereldlijke magt te vergroo-

ten, zich niet hebben ontzien, de onderdanen tegen

hunne wettige Vorsten op te hitfen? Ei! hoe zou

ik gelooven kunnen, dat de Heilige Geest menfchen

verlicht heeft, wier gedrag den wil van jezus

CHRISTUS gefchenen heeft te tergen? -^ Indien gij

door de Kerk verfliaat de Concilien of Kerkvergade-

ringen, dan vergeet gij, hoe dikwijls deze Kerkver-

gaderingen m Ikanderen over en weder van kwade

trouw en ketterij befchuldigd hebben, — Ja, buiten

allen kijf, daar is eene Kerk, die onfeilbaar is, en

door den Heiligen Geest geleid wordt. Deze be-

ftaat uit alle ware geloovigen, vereenigd door den

band van geloof en liefde ; maar deze is niet zigt-

baar dan voor de oogen van haren Goddelijken

ISticli*
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Stichter, die alleen kent de genen, die de zijne na C. G.

zijn. Zij vergadert niet met uiterlijke praclit ; zij
J^^ri5i7«

kondigt hare befluiten niet af op de wijze van de

Koningen der aarde; zij heeft geen wereldlijk rijk ;

zij zoekt geene eer, noch heerfchappij : hare eenige

zorg is, den Goddelijken wil te volbrengen."

Hierbij bepaalde zich dit mondgefprek ; de Roomsch-

gezinden wilden of konden niets wezenlijks aanvoe-

ren, en FADER bleef beweren, dat eene algemeene

Kerkvergadering moest beflisfen, of eene der Hooge-

fcholen, waartoe hij fprak van de Hoogefchool van

Parys , of Keulen , of Leuven, zwinglius vraag-

de hem , vvaarom hij niet de Hoogefchool van Er-

furt of Wittemherg noemde , maar kreeg van fa-

BER tot befcheid, dat lüther daar te digt bij was.

De Raad van Zurich genoeg opheldering meenen-

de te hebben , omtrent de zaken , over welke in dit

mondgefprek gehandeld was, en over welke had moe-

ten gehandeld worden , indien de Roomschgezinden

zich niet achterlijk hadden gehouden , befloot de Bur-

gemeester het gefprek , terwijl de Raad , die vergaderd

gebleven was, na eene korte overweging, met alge-

meene ftemmen, dit befluit nam, en openlijk deed

afkondigen: „ Dat zwinglius, als niet overtuigd

van Ketterij , en ook ten aanzien van zijne gevoe-

lens niet wederlegd zijnde, zou voortgaan, het Eu-

angelie te prediken , gelijk hij tot hiertoe gedaan

had; dat de Herders en Leeraars van Zurich en

deszelfs gebied zich daar bij zouden bepalen, dat

•zij hunne prediking zouden gronden op de Heilige

V 4 Schrift,
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na C. G. Schrift , en dat men zich van weerskanten van alle

Jaari5i7, perfonelijke beleedigingen zou onthouden."

_
' Zoodaniger wijze eindigde dit mondgefprek

, ge-

heel ten voordeele van zwinclius, en de zaak der

Hervorming, zwinglius , die daarmede niet bedoeld

had, zijne wederfprekers tot zijne gevoelens over te

halen , maar deze zijne gevoelens voor de geheele

Geestelijkheid des lands openlijk voor te dragen en

te verklaren, had dit oogmerk volkomen bereikt; de

kracht zijner redenen en zijne overtuigende welfpre-

kendheid, waarbij het zwijgen en de uitvlugten van

zijne partijen zoo rterk afllaken , had de aanfchou-

wers geheel voor hem ingenomen, en door het be-

fluit van den Raad was hij tegen alle ondernemin-

gen gedekt , en de Hervorming was nu niet langer

de zaak van eenig bijzonder perfoon , maar kon or-

denliik, en met openbaar en wettig gezag bekleed,

voortgezet worden.

Tweede De gelukkige uitflag van liet mondgefprek van den
niondge-

gpflenjanuarij 1523, verzekerde wel de vrije prediking

de Becl- van de Godsdienstwaarheden volgens het Euangelie,

den der vvaarin zwinglius door leo jude , hendrik en-

en^over" gelhart en anderen wakker werd bijgeftaan, maar

deJVIis. in den eeredienst werden verders vooreerst geene

verand^ingen ingevoerd; de Mis werd bij aanhou-

dendheia gevierd, de Kerken bleven hare verfiering

van de Beelden der Heiligen behouden, zwinglius

handelde dus volgens zijne beginfelen , dat men door

overtuiging der waarheid uit en volgens de Heilige

3chrifc behoorde te hervormen, en dat deze over-

tui-»
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tuiging bewerkt zijnde , de noodige veranderingen na C. G,

en verbeteringen in den eeredienst door de Overheid ]^^tjsi7»

moesten daargedeld worden, opdat alles met orde
,

*

gefchiedde en volbragt werd. Maar deze behoed-

zaamheid behaagde niet aan allen, die dezelve voor

berispelijke flaauwheid aanzagen , en de zaak met

meer ijver en vuur wilden doorgezet hebben. Daar

verfcheen dan, onder den titel: Gods oordeel ever

de Beelden, een gefchrift in het licht, in hetwelk

de vereering der Beelden van de Heiligen als eene

volfl.igene afgoderij werd afgefchilderd ; eenige bur-

gerlieden, met eenen nicolaus hottinger aan

het hoofd, kwamen zelfs tot dadelijkheden , en ver-

braken een Crucifix of Beeld van jezus aan het

kruis, hetwelk boven cene der (ladspoorten ftond.

De Raad , zoodanige daad veroordcelende , omdat

zij, zonder openbaar gezag ondernomen zijnde, naar

oproer fmaakte, deed de handdadigen gevangen ne-

men , maar verfchilde over het vonnis , hetwelk men

tegen hen had te vellen, zwinglius predikte open-

lijk, dat de vereering der Beelden met de wet van

God en het Euangelie ftreed , waar uit hij als een

gevolg afleidde , dat men dtzo. lieden , die het kruis-

beeld hadden omgeworpen, niet kon betichten van

heiligfchennis , hoewel hij hen ftrafbaar oordeelde
,

omdat zij hier in zonder gezag der Overheid gehan-

deld hadden.

De Raad vond zich verlegen , te meer , omdat de

meeste andere Cantons, welke te Bern vergaderd

waren , tegen zwinglius waren ingenomen , eigen-

lijk niet zoo zeer uit beginfelen van Godsdienst, ab

V 5 ona^
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m C. G. omdat zvvinglius begreep, dat de Zwiifers niet wd
Jaarisiy. deden, dat zij zich in de Ita/iaanfche oorlogen rneng-

den , en aan vreemde Vorsten hunne krijgsbenden voor

geld leverden; waar omtrent hij zich wel met een*

Brief ontfchuldigde, maar zonder vrucht, integen-

deel leest men , dat de Cantons een befluit namen

,

om zwiNGLics, waar dit gefchieden kon, in hech-

tenis te nemen. Ook gingen zij naauwkeurig de

flappen van het Canton Ziirich na, om hen te kun-

nen befcliuldigeu , dat zii de ketterij onder hunne

befcherming genomen, hadden,

In deze verlegenheid, verkoos de Raad, eer men

een befluit nam , hoe met de gevangenen te hande-

len , een nieuw mondgefprek te laten houden , ten

einde te onderzoeken : of de vereering der Beelden

gewettigd was door de Heilige Schrift , en of men

de Misfe behoorde te behouden of af te fchaffen»

Een gewigtig onderwerp zeker ! Trouwens , ten

aanzien der Misfe fchreef luther (*), wanneer

men de Mis overwint, overwint men het Pausdom,

want, op de Mis fteunt het geheele Pausdom met

zijne Kloosters, Bisdommen, Kollegien, Altaren,

Dienaren en Leere, en dus met zijn' geheelen buik.

zwiNGLius fchreef nu eene Verhandeling over den

Canon der Mis , dat is , over de geheele Kerk-

dienst , die bij dezelve werd waargenomen , en

noemde denzelvcn „ vol onkunde , kinderachtig-

heid en goddeloosheid, van verfcheidenen op ver-

fchei-

-:(*) Lihr. ad Henr, VIII. Anglt(e Reg. op. seckeW-

BORF Hijl, Liitheran, L. I. §. CXVh foh 189.
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fcheidene tijden bijeengelapt , meermalen verbeterd na C. G.

en veranderd, en met vele en zeer gewij^tige dwa- }?f'iSi7»

lingen en bijgelovigheden bezoedeld, waarom nlj be-
'

weerde, dat men denzelven geheel moest aflchufTen

en verwerpen."

De Raad van Zurich noodigde weder tot dit

mondgefprek de geheele Geestelijkheid van Zwitfer^

land^ met alle bijzondere Kerkelijke perfonen of

leeken , die de voorgeftelde vragen zouden willen

behandelen. Ook werden de Bisfchoppen van Kon-

flans^ Chur en Bazel ^ de Hoogefchool dezer laatst-

gemelde plaats, en de verbondene Cantons uitge-

noodigd, om hunne Afgevaardigden tot deze verga-

dering te zenden ; maar de fteden Schafhaufen en

iS*^. Gal waren de eenige, welke aan deze uitnoodi-

ging voldeden.

Op den bepaalden dag, den aSden October 1523,

verfchenen de Geestelijken van het Canton Zurich^

en zeer vele Leeken, zamen wel ten getale van 900

perfonen, om dit mondgefprek bij te wonen. Twee

Afgevaardigden van Si. Gal en een van Schafhau-

[en werden tot Voorzitters der Vergadering be-

noemd, met last, om te zorgen, dat aan de voor-

gefchrevene voorwaarden voldaan mogt worden.

zwiNGLius en leo jude hadden de beantwoording

van alles op zich genomen , wat ten voordeele van

de Beelden en de Mis zou ingebragt worden , en

het gefprek werd gehouden in de Hoogduitfche taal.

Het mondgefprek duurde drie dagen; op den eer-

ften dag werd de vraag omtrent de Beelden behan-

deld ; LEO JUDE betoogde de ongeoorloofdheid van

den
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aa C. G. <3en Beeldendienst, zonder iemands tegenzeggen
,

Jaarisi; nieitegenftaande de Voorzitter elk en een* ieder uit-

^_ iioodigde, die iets ten voordeele der Beelden had in

. te brengen; de voornaamfte Roomschgezinden hiel-

den zich geheel flil; de Prior der Augustijnen , die

zeer verkleefd was aan den gewonen eeredienst , be-

kende, dat hij de (lellingen van zwinglius niet kon

tegenfpreken , indien het hem niet vrijrtond tot het

Kerkelijke Regt , {jus canonicum
,
) de toevlugt te

n^men ; al de Leeraars en Predikers der ftad en van

het Canton Zurich verklaarden , dat zij niets ten

voordeele van de Beelden konden of wilden inbren-

gen. Dus werd het gefprek van den eerflen dag

door den Voorzitter befloten met eene dankzegging

aan God, en een verzoek aan de regering van Z«-

rich , om de gevangenen te ontdaan.

Op den tweeden dag werd de tweede ftelling

,

dat de Mis geen offer, en dat de tegenwoordige

wijze van dezelve te vieren niet overeenkomflig zij

met de inftelling van christus, ter tafel gebragt,

waar van zwinglius het bewijs op zich nam. De

voornaamfte Geestelijken , alhoewel daartoe uirge-

noodigd, bragten ook op dit ftuk niets in, fommi-

gen beriepen zich op den onechten Brief van kle-

MENS van Rome aan jacobus , anderen betuigden

met ZWINGLIUS eens te wezen, niemand ondernam

het, ZWINGLIUS uit de Heilige Schrift te wederleg-

gen. De Voorzitters deden uitfpraak, dat het Hei-

lig Avondmaal alleen eene gedachtenisviering zij van

den dood van christus, en dat men de Mis met

ille derzelver bijplegtigheden niet kunne gedogen.

Men
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Men fprak nog over den ongehuwden ftaat der na C. G.

Geestelijken, zwinglius betoogde de onvoegzaam- J''''''rï5i7«

heden van denzelven , en bewees , dat het Euange-
'

lie het huwelijk ook aan de Kerkelijken vrijliet. De zwing-

Raad onthield zich van hier over uitfpraak te doen, '^'^'^-
. ,

gelijk hij ook, in het vervolg, zich niet uitdrukkelijk in het

verklaard heeft , om het huwelijk der Geestelijken huwelijk,

voor geoorloofd of ongeoorloofd te verklaren. On-

dertusfchen deden de redenen van zwinglius hare

uitwerking: verfcheidene Geestelijken trouwden op

eigen gezag, zonder dat iemand dacht, om de wet-

tigheid van hunne huwelijken te betwisten, zwin-

glius zelve trouwde, in den ouderdom van 40 ja-

ren, ANNA REINHARD, weduwe vau eenen geach-

ten Magiftraatsperfoon , joan iMEYER,,Heer van

We'imngen, in het Graaffchap Baden. Uit dit hu-

welijk is een zoon geboren, ulrich, die de loop-

baan van zijnen vader betreden en een' der aanzien-

lijkfle posten in de Kerk van zijn vaderland bekleed

heeft. Behalve dezen zoon heeft nog eene doch-

ter , REGULA , den vader overleefd , zijnde deze

naderhand getrouwd met rodolf of roelof gual-

TiiERUS, eenen beroemden Godgeleerden. Doch,

keercn wij van dezen kleinen uitftap terug.

De vergadering eindigde, gelijk zij begonnen en

voortgezet was , in de grootfte orde , en met alle

betameUike deftigheid. De Burgemeester van Z«-
'

rich befloot dezelve met dankzegging aan het Op-

perwezen, en de Hervormers droegen de algemeene

toejuiching weg; evenwel ging de Raad van Ztirich

met alle mogelijke behoedzaamheid te werk, en be-

hield
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naC. G. hield voor zich, in liet vervolg dadelijk te zullen bs*
Jaarisiy. vverkftelligen, hetgeen hij voegzaam zou oordeelen*
tot i552« , . , , , j ., .., .

,

,

Ininiddels werd elk vrijheid gegeven, om nnar pligt

en geweten voor zich te handelen. Ook werden

alle openbare omgangen
, ( Procesfien

, ) verboden ,

insgelijks het ten toonftelleii der gewijde Hostie ter

aanbidding. Daarenboven ruimden Gelastigden uit

de Overheid uit de voornaamfle Kerken de tomben

op, in welke gezegd werd, dat ligchamen of over-

blijffelen van Heiligen bewaard werden ; in fommi-

gen derzelven vond men lijken noch beenderen , maar

allerhande vuiligheden, en de lijken of beenderen ,

welke men in anderen vond, werden op eene def-

tige wijze weggenomen en elders begraven , en niet

met verfmading weggeworpen, zoo als naderhand

door partijen werd uitgertrooid ; verders verbood de

regering, het fpelen der orgels in de Kerk, het luiden

der klokken over overledenen, of om het onweder

af te weren ; en het wijden van palmtakken , van

zout, water of waschkaarfen enz. het zalven van

Itervenden met olie; als zijnde dit alles enkel bijge-

loof en (trijdig met het Euangelie.

Biizon- Ten aanzien van de gevangenen , om het verbre-
derheden

^^^ ^^^^^ j^^j. j-j-jijgi^feij _^ pp Q\gQx\ gezag, werd ge-

HoTTiN- oordecld , dat hunne laiigdurige hech'-enis flraf ge-

GfiR ,
eer- j^Qgff ^^gj-g ^qqj. h^rine roekelooze ondernemina:. Zij

telnar werden derhalve ontflagen, uitgezonderd nic. hot-

voor de tinger , die als de voornaamfle aanftoker tot deze

jn^ighV ^^^^ ^^^'^ ^^^^ •J^''^" "'' ^^^ Caiiton Ziirich geban-

Zwitlor- nen werd , welke ligte (IrafFe nogtans voor hem
land.

doodelijk geworden is. Hij begaf zich namelijk naar

het
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het Graaffchnp Baden , hetwelk aan de acht ecrüe na C. G,

Cantons behoorde, en door cencn Groot-Baljuw be- JaarïSi7-

ftuurd werd. Hier leefde hij van zyn handwerk,

zonder gelegenheid te zoeken , maar ook zonder die

te mijden, om van zijne godsdienflige gevoelens te

fpreken. Wel ras werd hij bij den Groot-Baljuw aan»

gebragt, als een overtreder van de wet van den

Souverein, die alle gefprekken en twisten over den

Godsdienst verboden had. De Baljuw, een ijverig

Roomschgezinde , nam hem in hechtenis , en ver-

zamelde zorgvuldig alle verklaringen , welke tegen

HOTTiNGER Werden ingebragt. iiottinger onder-

vraagd zijnde over zijn geloof, ontveinsde geens-

zins , dat hij , volgens zijne innigfte overtuiging

,

het aanbidden der Beelden en de aanroeping der

Heiligen aanm.erkte, als ftrijdig met Gods woord.

Deze belijdenis fcheen aan zijne regters eene ge-

noegzame reden , om hem ter dood te veroorcleelen;

dewijl echter de Regtbank te Baden een zoo ftreng

vonnis niet durfde vellen , deed de Baljuw zijnen

gevangenen naar Lucerne brengen, alwaar de Afge-

vaardigden van zeven Cantons hem veroordeelden

,

om onthoofd te worden , niettegenftaande de na-

drukkelijke tusfchenfpraak van den Raad van Zurich»

HOTTINGER, gelijk de oude Martelaars voor het

Christendom , vertoonde eene verbazende welgemoed-

heid in zijne gevangenis , voor zijne Regters , en

zelfs op het fchavot. Op hetzelve deed hij nog

eene aanfpraak aan de Afgevaardigden der Cantons,

die hij bezwoer, om met hunne Bondgenooten van

Zurich vereenigd te blijven, en zich niet te verzet-

ten
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aa C. G. ten tegen de Hervorming , welke deze thans ondef-
Jaari5i7. namen, en voor welke men hem met bliidfchap den
tot 15S''.

,
dood zag ondergaan. Hij belloot, met God om
deszelfs barmhartigheid over de Regters te bidden

,

en dat hij hunne oogen wilde openen voor de waar-

heid. Vervolgens zich tot het volk keerende, zeide

hij : „ Indien ik iemand onder ulieden beleedigd

5, heb , dat hij het mij vergeve , gelijk ik aan alle

„ mijne vijanden vergeven heb. Bidt God , dat

5, hij mijn geloof beware tot mijn' laatflen oogen-

„ blik ! als ik overleden zal zijn , zullen uwe gebe-

5, den mij nutteloos wezen."

Deze HOTTiNGER was de eerfle , die in Zwiffet'

land voor de zaak der Hervorming den dood gele-

den heeft; zijne lijdzaamheid werd door fommigen

befchouwd als hardnekkigheid, door anderen als

verhevene flandvastigheid. De Raad van Zurich kon

zijnen Bondgenooten de ongeregeldheid van dezen

gerigtshandel niet vergeven , welken men voltrokken

had, zonder eenige acht te flaan op zijne voorftel-

lingen; en de voorflanders der Hervorming behiel-

den (leeds een diep gevoel over het vooroordeelen van

iemand, met wien zij in gevoelens overeenflemden.

Voort- Te Bern maakte de Hervorming in dit jaar 1523
gang der aanzienlijke voortgangen. Te weten, daar de Pre-

min"- te
dikers onderling verfchilden en de Predikftoelen van

Bern en deze twisten daverden, gebood de regering bij een

enz^^^'
openbaar Plakaat, dat het Euangelie in de ftad en

ten platten lande openlijk en vrij gepredikt zou wor-

den , doch dat men niets zou voordragen , hetwelk

men uit de Heilige Schrift niet zou kunnen bewij-

zen»
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zen. Evenwel bleef de verdeeldheid aanhouden , na C. G*

alzoo het grootfte gedeelte het gewone geloof aan- J^^i*i5i7.

kleefde , nogtans wilde men niet dulden , dat de
'

Bisfchop van Lmifanne zijn Kerkelijk regtsgebied,

waar onder ook Bern behoorde, zou bezoeken, om
hetzelve van Ketters te zuiveren.

Hetzelfde gebeurde te Bazel ^ alwaar oecolampa-

Dius en PELLICANUS, onder de befcherniing der

regering , voortgingen , het Euangelie met allen

ijver, zoo bij monde als bij gefchrifte, te prediken.

ERASMUS fchreef daarom aan zijne vrienden : Men
mag hier alles drukken , wat voor luthrr is ^

maar niets , wat voor den Paus is. Maar te

Mulhaufen, alwaar augustinus cremer de Her-

vorming predikte
,

ging de regering niet verder ,

dan dat zij beval , den Kinderdoop in de moe-

dertaal, en het Avondmaal onder de beide gedaan-

ten te bedienen. Te Lucern en Zug werd de zaak

van LUTHER onderdrukt , en de Leeraars der Het^

vorming verdreven. Te Schafhaufen hield de kleine

Raad het met het Roomfche geloof, maar de gmo-

te Raad en Burgerij met de Horvorming. Dus werd

hier wel aan hofmkister het prediken verboden,

maar de plegtige omgangen , ( Procesfien , ) werden

afgefchafr, eii weinig fcheelJe het , of zulks zou

ook met de Beelden gebeurd zijn, ook trouwden ven.

fcheidene Kerkeliiken aldaar echte vrouwen.

De Raad te ZuricV, die na het tweede mondg-e- Derde

fprek zich voorbehouden had , hoe te handelen om- "''"^''ge-

fprek ts
trent de vereering der Beelden en de Mis, fchreef 2urich

intusfchen aan de Bisfchoppen van Kon/lans^ C/w^roverde

Herv. I. X en
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Ba C. G. en Bazel ^ opdat deze hun de tegenwerpingen zou-

J*^"^' 517- den mededeelen, welke hunne Godgeleerden tegen
tot IS55.

>- o

, de (tellingen van zwingliüs te maken hadden. Van

Beelden deze Bislchoppen zond alleen ó.ie. van Konflam eene

^'^ ^ ^* verantwoording over voor de Beelden^ ten einde de

befchuldiging van Jfgoderij van dezelve af te wee-

ren. In dezelve werd een onderfcheid gemaakt tus-

fchen Afgodsbeelden , die valfche Goden verbeeld-

den, eq Beelden der Heiligen, die op aarde geleefd

hebben, en na himnen dood in den hemel geplaatst

zijn. De hulde aan deze laatfte bewezen, zal niets

berispelijks of misdadigs hebben ; integendeel , zij

dienen, om de Godsvrucht aan te kweeken en de

aandacht te onderhouden.

Dit gefchrift maakte, gelijk natuurlijk is, weinig

indruk op den Raad, evenwel kreeg zwingliüs

last, om daar op te antwoorden, gelijk hij deed,

vervolgens werd, op gezag van den Raad, den 13

en i4den Janiiarij 1524, een derde mondgefprek ge-

houden, omdat fommige Kanunniken en Priesters te

Zurich en anderen, bijzonder koenraad hofman.

Kanunnik te Znrich^ zich beklaagden, dat zij niet

voldaan waren , en zich verzekerd hieKien , dat
j
zij

,

bij een herhaald mondgefprek , hunne gevoelens geluk-

kiger zouden verdedigen. Op den gemelden dag

,

verfchenen hofman en de zijnen van den eenen ,

en ZWINGLIÜS , engelhard en jüde van den an-

deren kant voor de Afgevaardigden uit de Rege-

ring, en fpraken over de Mis, de Beelden en de

aanroeping der Heiligen. De Roomschgezinden delf-

den hier vveder het ondeifpit, dewijl zij of hetgeen

reeds
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reeds voorhenen ingebragt en wederlea;d was , flechts nn C. G.

herhaalden, of als zij niets meer wisten te zeggen, Ja^risi?.

de oude uitvlugt te baat namen , dat het verfchil
,

*

moest geëindigd worden , door een uitfpraak van

eene algemeene Kerkvergadering, of van beroemde

Hoogefcholea.

Hierop nam de Raad het befluit, om de Beelden Affchaf-

uit de Kerken te laten wegnemen. Eerst gaf dezel-
™'S°5f

ve verlof aan die genen , die , of zelve of hunne

voorouders , Beelden of Schilderijen aan de Kerken

vereerd hadden, om dezelve weg te nemen. Ver-

volgens begaven zich twee Regeringsleden in de

Kerken, welke zij van alle overige verfierfeien deden

ontbloten; hetwelk zonder eenige opfchudding vol-

tooid werd. Alleen vonrfpelden eenige Dweepers,

dat de weggeruimde Beelden van zelve naar hunne

plaatfen zouden wederkeereii ; doch als deze voor-

zegging onvervuld bleef, verloren de Beelden geheei

en al hun gezag en achting. De regering liet voor-

loopig alle deze Kerkfieraden in eene zaal bij mnl-

kanderen plaatfen, met oogmerk, om ze te bewa-

ren : maar een blinde ijver fprak er weldra een doo-

delijk vonnis over uit. De Schilderijen werden ver-

brand , en de Beelden verbrijzeld , om te beletten ,

dat zij nooit weder voorwerpen van biigeloovigen

eeredienst zijn zouden. Dus werd eene menigte ge-

denkftukken vernield, waar over de Hervormden

zelve zich naderhand beklaagd hebben. Voorts gaf

de Raad vrijheid aan de overige gemeenten in het

Canton , zonder zulks echter hij eene wet te beve-

len , om de Beelden uit hare Kerken weg te doen

,

X % in-
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na C. G, indien de meerderheid zulks begeerde ; en het voor*
Jaari5i7.

\)qq\(\ jer ftad werd aleemeen na^evolffd.
tot 1552.

^ f^ ^

«____ Deze eerde optiibare onderneming tegen den voor-

Weder- gaanden eeredienst veroorzaakte een groot misnoe-

andere
"

S^" ^^ ^^ overige Cantons. De algemeene verga-

Cantons dering derzelve re Lucern nam , zonder eenige

tegen de voorkennis van Zurich, den 26ften Januari] 1524,

ming. s^n befluit: „ Dat niemand Gods woord, zoo als

het nu federt 1400 jaren verkondigd was , of de

Mis , in welke Christus ligchaam ter zijner eere

en tot troost van levenden en dooden gewijd wordt,

verachte of verfmade; dat de biecht en alle plegtig-

heden der Kerk zouden in ftand blijven ; dat een

ieder zijnen Pastoor zou gehoorzamen, zich op vrij-

dag van vleescheten onthouden , en in de groote

veertigdaagfche vasten ook van eijeren en kaas; dat

men niets van luther in het geheim of openlijk

zou leeren tegen de gewoonten der Kerk. Dat men

in herbergen of op maaltijden geen gewag zou ma-

ken van LUTHER, of van eenige nieuwe leer enz.

Die dit befluit zou overtreden , zou aan de regering

worden aangebragt , en ook zouden overal Toezicn-

ders worden aangeflield, die op dit alles zouden let-

ten." De Raad van Zurich verzocht daarop de noo«

dige ophelderingen van de Bondgenooten, die in al-

gemeene bewoordingen verzekerden , dat zij het

Bondgenootfchap wilden handhaven.

Oprchud- Een onvoorzien geval vermeerderde het misver-

ding te ftand tusfchen de Bondgenooten. Het dorp Stamm-

heim.
hehn ^ op de grenzen van Turgau, was afhankelijk

van Zurich; deszdfs lijt'ftrafFeiijk regtsgebied alleen

be-
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behoorde aan den Groot- Baljuw van Torgatt, Dit na C. G,

dorp bezat federt eenige jaren eene Kape). , welke Iaari5i7.

..

,

•! 1 1
tot 1552,

toegewijd was aan st. anna , rijk door de gaven _

van menigvuldige Bedevaartgangers. Desniettemin

toonden de bewoners van dit dorp groote genegen-

heid voor de Hervorming ; zynde daartoe aangemaand

door den Baljuw der plaats , wirth , een' ijverig aan-

hanger van zwiNGLius en zijne twee zonen, welke

beide kerkelijke perfonen waren. Deze vader en

zoons bewogen hunne medeburgers, om de fchilde-

rijen, welke van de wonneren van st. anna ge-

tuigden, te verbranden, en alle voetftappen van de

hulde, aan deze Heilige bewezen , uit te delgen.

Hier over werd door fommigen bij den Groot

-

Baljuw van Torgnu
^ jozef amberg, geklaagd,

een' man , te voren niet ongenegen voor de gevoe-

lens van ZWINGLIUS , maar die , om dit ambt re

bekomen , beloofd had , dat hij de nieuwe fecte met

alle vermogen in Torgau zou uitroeijen. Daar hij

regelregt geene magt had , om iets te Stammheim te

verrigten, vergenoegde hij zich vooreerst met ver-

klaringen in te winnen tegen den Baljuw wirth,

tegen wien hij een' doodelijken haat had opgevat.

In dezen (laat van zaken bewerkte wirth eene ver-

bindtenis, (^Confederatie ^^ tusfchen verfcheidene

gemeenten van Torgau en Zurich^ ten einde eikan-

deren wederzijds tegen alle beleedigingen en aanval-

len te vrijwaren. Iets, hetwelk in Zwitferland ten

dien tijde niet ongewoon was , noch ais ongeoor-

loofd werd aangemerkt.

Terwijl de gemoederen dus ongerust waren , Het

X 3 de
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tiaC. G. de Groot -Baljuw amüerg, hetzij eigener gezag,

Jaarisi/. of op last der Cantons, oechsli. Pastoor van liet

^^
ftadje Stein , een' bijzonderen vriend van zwing-

Lius, bij nacht uit het bed ligten en wegvoeren.

Zoodra de ingezetenen van Stein hier van kennis

hadden, trokken zij de alarmklok en vervolgden met

de opgezetenen der naburige dorpen , waar onder

ook Stammheïm^ de Soldaten, die oechsli hadden

opgeligt, doch te vergeefs, dewijl de Groot-Baljuvv

insgelijks van zijne zijde de alarmklok deed luiden.

Men eischte van den Groot -Baljuw, dat hij den

gevangene zou ontdaan, ten einde, indien er grond

van befchuldigingen tegen denzelven ware, hij in

een geregeld geding voor zijne wettige regtbank te

regt mogt liaan. Ondertusfcheii onthielden zich de

in- en opgezetenen van Stein en Stammheim in een

Klooster in de nabuurfchap, genoemd Ittingen*.

Toen het gevraagd ontflag door den Groot-Baljuvv

geweigerd werd , begonnen eenige muitziichtige

Boeren te roepen , dat men zijn verhaal op de Mon-

niken te Ittingen moest zoeken. De B^'juw wjrth

deed zijn best, om hen te bedaren , wanneer er be-

vel van Zurich aan die van Stammheim kwam , dnt

zij zonder uitftel naar hun dorp terug zouden kee-

ren , waar aan zij gehoorzaamden ; maar de in - en

opgezetenen van Torgau en die van Stein, die niet

onmiddelijk onder Zurich Honden, plunderden, na

het vertrek der eerscgemelden , het Klooster, en fta-.

ken hetzelve in den brand.

De Groot - Büljuw aan de vergadering der Z)vii?.

ferfche Cantons van het gebeurde berigt doende ,

ver-
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verzweeg, dat hij zelve do aanleuüng tot alles ge- naC. G.

geven had, door zijne onwettige en geweldige han Ï^^^^'S'/

.... j r.

"

1
tot 1552.

dehvijze omtrent den Pastoor üechsli , maar be-

fc huldigde de ingezetenen van Stammheim en bo-

venal den Baljuw wirth en deszelfs beide zonen

,

van de Heilige Ciborie verbroken, de Hostie ont-

heiligd , en het Klooster in brand gedoken te heb-

ben. De Landdag wilde terftond te vuur en te

zwaard deze euveldaad wreken, maar die van Zu-

rich bewerkten, dat men naar alles geregtelijk on-

d'irzoek zou doen , en dewijl wiiith hun onderdaan

was, zond de Raad van Ziirich een' van zijne le-

den met een geleide foldaten , om zich van de voor-

naarafte dar befchuldigden te verzekeren. Velen

ftelden zich door de vliigt in veiligheid, maar wirth

en zijne zonen bleven gerust, fteunende op hunnj

onfchuld. Naar Zurich gevoerd, werden zij daar

verhoord, en onfchuldig bevonden, maar de Can-

tons hiermede niet te vrede, eischten de overgave

der gevangenen en dat dezelve voor hunne vergader-

ring , thans te y?«rt^^« , te regt gefield zouden worden,

en niettegenstaande den raad en het gevoelen van

zwiNGLius, bewilligden die van Zurich in dc/.eti

eisch , uit vreeze voor de bedreigingen van ecnen

Burgeroorlog. De gevangenen werden dus naar Ba-

den gevoerd, alwaar zij, bij gebrek van bewijzen

tegen hen , op de pijnbank werden gebragt , op

welke zij evenwel Itandvastig bleven, maar dit ver*

meerderde flechts de woede en haat van hunne par-

tijen. Vergeefs drongen die van Zurich aan op

derzelrer ontflag ; vergeefs beriep zich de huisvrouw

X 4 van
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na C. G. van den Baljuw wirth op haar mans voorgaande

Jaarisi/. gedrag; zijne deugd verkreeg zelfs het getuigenis

, van den voorgaanden Groot -Baljuw, thans Afge-

vaardigde van Zug. „ Ik zou , zeide deze

:

gaarne zijn voorfpraak zijn , indien hij geroofd , ge-

plunderd, ja zelfs gemoord had; maar nu hij het

Beeld der 2alige st. anna , de Moeder der Heilige

Maagd , heeft verbrand , kan er gene genade voor

hem wezen."

Eindelijk ontvingen de ongelukkigen hun vonnis.

De vader wirth en de oudfte zoon werden ter

dood gedoemd , doch , om deze wreedheid met een'

fchijn van genade te vernisfcn, fchonk men dea

jongften zoon het leven. Den vader werd als mis-

daad te last gelegd zijne deelneming in de verbind-

tenis ( Confederatie , ) der gemeenten ; zijne po-

ging, om den Pastoor van Stein te verlosfen, het

verbrijzelen der Beelden te Stammheim , en oproe-

rige gefprekken , tegen de Beelden gehouden. De

oudffce zoon werd veroordeeld, omdat hij de Lu'

therfche en Zwingliaanfche fecte gepredikt had I

Met bedaarde kalmte hoorden vader en zoon hun

vonnis aan. Zij waren onfchuldig! wirth vergde

zijnen jongden zoon , in de laatfte oogenblikken ,

nog de belofte af, dat hij nooit zijns vaders dood

zou wreeken op iemand , die daartoe had medege-

werkt, en na het laatst vaarwel eikanderen gezegd

te hebben, ontvingen beiden, vader en zoon, den

doodelijken (lag op het fchavot, met diezelfde iland-

vasiiglieid, welke zij te midden der folteringen ge-

toond hadden.
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Het doodvonnis bragt mede eene verbeurdverkla- na C. G.

ring der goederen van de weduwe en kinderen van I^^ri^i^,

wiRTH, doch op de tusfchenfpraak der Cantons van /
Bazel ^ Schafnaufen en y^j)penzel ^ die in het vonnis

geen deel genomen hadden , werd deze verbeurd-

verklaring herroepen; maar de barbaarschheid nood-

zaakte de weduwe twaalf kronen aan den beul te

betalen, die haren man en zoon onthoofd had. De

jongfte zoon werd ontflagen , met bevel , om eene

plegtige fchuldbelijdenis te doen te Einftdleni maar

hij vlugcte naar Ziirich, alwaar hij eene vrijplaats

vond.

Zoo eindigde deze rampzalige gebeurtenis ; een

treurig voorbeeld van de woede der Dweeperij en

des Bijgeloofs, en eene doodelijke bron van nieuwe

verdeeldheden en rampen!

De Hoofden der Cantons , die , niettegenflaande

hunnen haat tegen zwinglius, niet konden ontken-

nen , dat het zedenbederf der Geestelijkheid eene

Hervorming noodzakelijk maakte , bedotcn vervol-

gens op eenen Landdag te Lucerne, om, zonder in

eenige Godgeleerde verfchillen te treden, of eenige

leerftukken van den Godsdienst aan te roeren , fchik-

kingen te maken , om de zeden der Kerkelijken te

verbeteren , en hen binnen de behoorlijke palen van

hunne bediening te brengen; maar dit beduit vond

bij de Geestelijkheid zelve zoo veel tegenfland, dat

men eindelijk alle behandeling van Kerkelijke zaken

uit(lelde,en die befljot over te laten aan de uitfpra-

ken eener aanflaande Kerkvergadering, welke reeds

200 lang gevraagd en beloofd was.*.

X 5 Ter.
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M C. G i LTvviji dit te Lucerne gebeurde , ging men te

jaari5i7 Zurick.ov) eene voorzigtiee en bedaarde wijze,
tot 1552
V„ voort met het werk der Hervorming. De Misfe

De Mis was tot hiertoe nog gevierd geworden, omdat men

2°^.L''^r -op de laatite Brieven nan den Bisfchop v^nConflans

gefchafc. antwoord wachtte. Toen de Bisfchop geen ant-

woord, hoegenaamd, overzond, drong zvvinglius

met zijne ambtgenooten leg, engelhard, me-

GANDER en MYcoNius dcH iidcn April 1525 bij

den Raad der Tv.'eehonderd asn , dat men eindelijii

eens dezen hoekfteen van het Roomfche geloof weg

zou mimen. Toen hier over met dien Raad ge-

handeld werd, fprak één der Secretarisfen , Qqui

oVous an ater fit , non est hujus infittiiti dicere ,

zegt zwiNGLius , die deze bijzonderheid zelve ver-

haalt (*), willende raet deze Latijnfche fpreuk te

kennen geven, dat deze man hem geheel onbekend

was;) deze Secretaris fprak ter verdediging der Mis,

en eischte onder anderen, dat men een voorbeeld

zou bijbrengen uit de Heilige Schrift , waar in bet

woord het is gebruikt wordt in den zin van het be~

teekent , hetwelk hij wel toegaf, plaats te hebben

bij de verklaringen der gelijkenisfen van jezus: Hei

zaad is het woord van God, (^Luk. Vlfl. ) de ak-

ker is de \vereïd enz. {Matth. XIIL) doch bij het

Avondmaal fprak christüs niet in gelijkenis, toen

hij zeide: Dit is mijn ligchaam, zwinglius en

die toonden hem aan, dat ckristus die fpreekwijze

gebruikte, nadat hij zijne gelijkenisfen reeds geëindigd

had,

(*) OpP' "^i^ni' n. pag. 247.
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had, en nu niet meer in gelijkenis, mnir met een' na C. G,

tropus ^ (^tropice^^ voortging te fprekcn, en f*at l^^''^5i7»

een ïropus en eene />rtr«^£'/ geheel nndcrrchcidene _,

'

zaken zijn; alhoewel nu deze oplosfing genoeg vol-

deed, en de Raad den^ ladcn April een befluit

nam , dat de Mis zou afgefchaft wezen , was zwij^

GLius nog bedacht, ter gerustftelling van allen, om

een voorbeeld te vinden van het gebruik van het

woord het is, voor: hei beteekent, geheel voldoen-

de aan den gedanen eisch. Maar hem kwam geen

voorbeeld in den zin. Doch *s nachts in don diconi

fchcen hem iemand, (^ater an aïbus , nihil mennni

^

fowuium enim uarro , zegt zwinglius , ) zijne bot-

heid te verwijten en hem tevens het gezegde Exod.

XII. te herinneren : Het is des Heeren Pajcha ,

voor : het beteekent het voorbijgaan des Heeren ,

welke plaats zwinglius ook den- volgenden dag ter

voldoening van allen bijbragt en behandelde. Men
heeft naderhand uit dit verhaal van zwinglius aan-

leiding genomen, om den waardigen man te laken ,

als of hij zijne leer op eenen droom vestigde, ais

of hij niet wist , van weliien geest , een' witten of

zwarten, hij ^tzt aanwijzing ontvangen had enz.

Zeker, eene ongegronde befchuldiging ! ater an alhua

fit^ is eene Latijnfche fpreekwijze, waar mede men

aanduidt, dat een perfoon ons onbekend is, dat

men niets naders van denzelven weet te zeggen

,

geliik ZWINGLIUS ter dezer zelfder plaatfe die ge-

bruikt van den gemclden Secretaris, zwinglius

verhaalt eenvoudig zijnen droom , die zeker merk-

waardig genoeg was, maar die tevens zeer wel kan

ver«
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na C. G. verklaard worden uit de werkzaamheid van zwinö-

|^J"^J^*
L'US geest in eene zaak, in welke hij veel gewigt

f
ftelde, zoodat hij ook in den droom voortging over

dezelve te denken (*).

Hoe het zij , de HL's bleef afgefchafr , en den

volgenden donderdag, den I3den, des vrijdags den

I4den , en op Pafchen den i6den April , werd

het Avondmaal eenvoudig naar de inflelling van jb-

Züs , met groote ftichting bediend , aan een zeer

groot aantal Christenen, grooter dan men verwacht

of gedacht had. Eene tafel , over welke een wit

tafellaken gefpreid was, ongezuurd brood, en be^

kers met wijn vernieuwden de gedachtenis van dea

laatften maaltijd van onzen Zaligmaker met zijne

leerlingen. De eerfle leeraar, C^tzQ was zwinglius

zelve, plaatfte zich ann deze tafel, en hield eene aan-

fpraak aan de gemeente, haar voorhoudende, dat de

godsdienflige plegtigheid, die zij ilond te verrigten,

een onderpand der zaligheid of eene reden van veroor-

deeling was , naar mate van de gefteldheid en gezind-

heid , met welke men dezelve verrigtte ; vervolgens

poogde hij, door een vurig gebed, in alle harten

een berouw en boete over voorledene misdrijven ,

en het voornemen, om een nieuw leven te leiden,

op te wekken. Na dit gebed, reikten zwinglius

en de twee dienaren , die hem hielpen , malkanderen

over en weder , het brood en den drinkbeker toe ,

onder het uitfpreken der woorden , welke jezus

gefproken heeft bij de inflelling van het Heilig

Avontfc

(*) GERDEs Hifi. Evang. Remv. T. 1, p, 332,
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Avondmaal ; daarna deelden zij deze teekencn van na C. Ö.

het lischaam en bloed des Zaligmakers uit aan alle I^arisi;.

.. .. , /-.i . j- , n- .
tot i<;52,

tegenwoordig zijnde Christenen , die, met vele iticn- „.««_«

ting, intusfchen de laatfle redenen van jezus hoor-

den voorlezen , zoo als zijn geliefde leerling die

heeft opgeteekend en nagelaten. Een tweede gebed

en een Pfalmgezang, en andere heilige liederen, vol

dankbaarheid en liefde jegens hem, die gefturven is

voor zondaren, eindigden deze deftige en treffende

plegtigheid. Op deze wijze dacht zwinglius, dat

men het naaste kwam aan de verhevene eenvoudig-

heid der oorfpronkelijke in (lelling.

Daar het werk der Hervorming, hetwelk zwing- Bijbel t©

Lius tot dus ver bevorderd had, alleen op de Heil. ^urich

. „ ,
vertaald.

Schrift gegrond moest wezen, was men in Zurich

in dit jaar 1525 reeds bedacht, om aan de gemeen-

ten eene goede vertaling des Bijbels te bezorgen.

LEO JUDE , KASPAR GROSSMAN eu anderen, zwin-

glius zelve werkten aan eene zoodanige Bijbelver-

taling in het Zwitfersch of Hoogduitsch. Bij de

Boeken van i\iozes en de overige Hifiorifche Boe-

ken des Ouden Testaments werd de Overzetting van

LUTHER ten grondOag gelegd , maar de overige

Boeken des Ouden Ttstaments werden geheel op

nieuvv uit den grondtekst vertaald.

De Hervorming van den eeredienst werd achter- Verdere

volgd door v«;ifcheidene veranderingen in de betrek-
^^'^''^or-

, . ^ , , ^^ .
min? te

king lusfchen de Geestelijk l.ieid en de Regering. Zurich.

Het Kapittel der Hoofdkerk te Zurich was geheel

onafhankelijk van den Raad der fl:ad. zwinglius,

die mede als Kanunnik lid van hetzelve was, Itclde

voor.
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m C. G. voor j^dat het billijk ware , dat hetzelve zich aan

Jaari5i7. (Jen Raad onderwierp, en fpoedig werd tusfchen
tot 1552, ,

,
het Kapittel en den Raad eene overeenkomst geflo-

ten, volgens welke het Kapittel den eed van trou-

we en gehoorzaamheid aan den Raad afleide , en

van alle regten en voorregten aflland deed , welke

het van verlcheidene Keizers en Paufen ontvangen

had; de inkomften van het Kapittel zouden hefteed

worden, tot het onderhoud van Predikanten en

Profesforen enz. waartegen de Raad zich verbond,

het Kapittel in deszelfs eigendommen en bezittingen

te zullen handhaven, en het te befchermen , indien

het uit hoofde van dezen afftand ontrust mogt wor-

den. Vijf Kanunniken , die hier in weigerden toe

te ftemmen, als niet willende leven onder een we-

reldlijk gezag, tegen hetwelk zij meer dan eens zich

verzet hadden, verlieten de ftad, en begaven zich

raar de Roomschgezinde Cantons.

Het voorbeeld van het Kapittel werd gevolgd door

de Abdij van Fraumunfler. De Abdis flond af van

al de heerlijke regten en de Abdij werd veranderd

in een Seminarium of Kivcekfchool ^ in httweik een

zeker getal jonge lieden , tot den dienst der Kerk

,

gehuisvest, gefpijsd, gekleed en om niet onderwe-

zen werden.

Nog waren er in de ftad verfcheidene Bedelordens

en Monniken overig, die geen' lust toonden, om

hun nutteloos en ledig leven te verlaten, hopende,

dat eens de oude orde van zaken , door den ijver

der andere Cantons ^ zou herfteld worden ; maar de

Raad benam hun Ipoedig deze hoop, door het ver-

nie-
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rietigen van al de Bedelordens. De jongen en fier- na C. G,

ken werden genoodzaakt een handwerk te leeren ,
Jaarisiy.

ten einde hen nuttig te maken voor de zamenleving; .

*

die lust hadden tot de Letteroefeningen , werden ia

ftaat gefield, om onderwijs te genieten ; aan oude

mannen fchonk men een jaargeld en inwoning in het

Klooster der Franciskanen. Het Klooster der Do-

nunikanen werd in een Gasthuis veranderd , en des-

zelfs inkomften verordend tot onderhoud en gene-

zing der zieken van de ftad en het Canton. Alle

andere godsdienftige geftichten kregen eene foortge-

lijke beftemming. Ook werden er behoorlijke fchik-

kingen gemaakt voor de opvoeding en het onderwijs

der jeugd, waartoe zwinglius met allen ijver met

raad en daad werkzaam was.

Dewijl er te Zurich geen genoegzaam getal ge-

leerden was, bekwaam om de Leerfloelen aan de

Hoogefchool te vervullen , beriep men daartoe vreem-

de geleerden; onder dezen was koenraad pelli-

CAN, een Elzasfer ^ die onder reuchlin, gezegd

CAPNio, zich geoefend had en in het Hebreeuwsch

zeer ervaren was. Hii was tot hier toe Hoogleeraar

te Bazel^ toen zwinglius hem in het jaar 1526

verzocht, naar Zurich te komen, hetgeen hij te lie-

ver deed, omdat de Hervorming te Bazel nog niet

ingevoerd was.

Een ander vreemdeling, die te Zurich tot Hoog-

leeraar beroepen werd, vvap roelof colllvus, een

Boerenzoon uit den ommeftreek van Luarne. Een

Kanunnik van dezt ftad gaf hem de eerfle lesfen in

het Latijn; vervolgens aan zich zelven overgelaten,

las
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na C. G. las hij de oude Dichters met onvermoeiden ijver.

Jaarisi;. Vervolgens bezocht hij de Hoosefcholen van Bazel
tot 1552. „. *

,
,

,
eii yyeenen , en verkreeg , bii zijne t huiskomst te

Lucerne , in die (tad eene Kanunniksplaats. Zijne

betrekking op zwingliüs en eenige andere Hervor-

mers verwekte liem vijanden , die hem van ketterij

befchuldigden , en van den Raad te Lucerne een

bevel verwierven, om zijne boeken en papieren na

te zien. De gelastigden tot dit onderzoek, de wer-

ken van PLATo, ARiSTOTELES en eenige Griehfche

Dichters in zijne Boekerij vindende , dachten , dat

Boeken , gedrukt in eene taal , welke zij niet ver-

ftonden , met Lutheranij befmet moesten wezen ,

waarom zij dezelve verbeurd verklaarden (*). Meer

gevaars voorziende, begaf collinus zich naar Z«-

rkh^ en deed afltand van zijne waardigheid als

Ka-

(,*) Deze onkunde van Leeken was zoo \^el Itgter te

begrijpen, dewijl zij door lieden gevoed werd , wier

post was, hen te onderwijzen. Een Monnik, op deu

Predikftoel uitvarende tegen zwingliüs en luther, en

tegen allen , die van derzelver gevoelens wnren , zeide

tegen zijne Toehoorders : „ Men heeft onlangs eene

„ nieuwe taal uitgevonden, de Grickfche^ Welke de

„ moeder is van alle ketterijen. In deze taal is er eem

„ Boek gedrukt, hetwelk men het Nieuwe Testament

„ noemt, en hetwelk vele gevaarlijke dingen behelst.

„ Tegenswoordig wordt er nog eene andere tanl ge-

„ vormd, de Hebreeuwfche ; nlwie dezelve leert, wordt

„ op ftaande voet een Jood.''' muller Sc^iw. Gcfch. D,

l\l. BL 455.
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Kanunnik te Lucerne. Hier door van alle beftaan na C. G.

beroofd, leerde hij een handwerk, en werkte över |^J'"'S|7'

dag om den kost te winnen , terwijl hij zich des -

avonds vermaakte met het lezen van homerus en

PINDARUS. Doch deze levenswijze voor zijnen

levendigen geest te eentoonig zijnde , trad hij in

dienst bij den Hertog ulricii van IFirtemherg^ die

toen zijne verlorene Staten trachtte te heroveren;

maar als deze Vorst genoodzaakt werd, om zijne

troepen af te danken , keerde collinus weder naar

Zurich, alwaar zwinglius, die hem niet uit het

oog verloren had , hem den leerdoel der Griekfche

Taal bezorgde , welken collIiNus met verrukking

omhelsde , en met roem bekleedde.

Het voorbeeld van die van Zurich ^ door het af Voort-

fchnfFen der Mis en der Beelden gegeven , werd
jJgfyoj_^

fpoedig nagevolgd door die van IFintherturn ; ook mingin

werden de Beelden te Schafhaufcn weggeruimd
, f^^]}

doch niet zonder opfchudding, door de hevige pre.

diking van hofmeister en hofman, die daarom

ook hun ontflag kregen. Ook ging de Hervor-

ming, doch' langzaam, voort te Bern, Bazel enz.

Gelijk het in menfchelijke zaken veelmalen ge- Opfchud-

beurt, dat de menfchen van het eene uiterfte in het
'^"''ê^'^

der We-
ander vallen , zoo had dit ook plaats bij de Kerk- clcrdoo-

hervorming. Terwijl men zich beijverde om het per^ i'i

Bijgeloof te beteugelen , en noodelooze of bijgeloo- ^^'^^^

^^'

vige plegtigheden af te IchafFen , deden er zich men

fchen voor, die alle teugels afwierpen en Kerkelijlc

en Wereldlijk Bcftunr en orde met voeten traden ,

zich beroepende op de ingevingen van ik weet niet

Herv. I. Y wel-
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nn C. G welken geest van vrijheid, of liever losbandigheid.

Jaari5i7. d^^zq iburt van menlchen zijn bekend geworden on-

lier den naam van ^Anabaptisten of Her- of PFeder^

cloopers. Wij zullen van hen opzettelijk op zijne

plaats moeten fpreken. Hier melden wij Hechts,

welke wanordens zekere Geestdrijvers of Dwet pers

onder dezen naam in Zwitferland hebben aangerigr.

Den gemelden naam kregen zij, omdat zij den Kin-

derdoop, als eene uitvinding des Duivels^ verwer-

pende , de volwasfenen , fchoon reeds gedoopt zijn-

de, herdoopten. De voornaamfle aanllukers der op-

fchuddingen deswegens in Zwitferland waren bal-

THAZAR. HüBMAiER, een wclfprekend Predikant te

IVclhhllt ^ FELIX MANTZ en KOENRAAD GREBEL ,

deze twee hoorden te Zurich thuis. Zij beweerden

hoofdzakelijk, behalve het verwerpen van den Kin-

derdoop , de volgende ftellingen : „ Noch de lloom-

„ fche noch de gewaande Hervormde zijn de ware

5, Kerk van Christus. De Hervormden , het is

„ zoo, volgen het Euangelie, ten minde gedeelte-

„ lijk, maar zij vertoonen geen teeken van ware

„ bekeering. Men moet zich daarom van hen af-

„ fcheiden, om geen deel te hebben aan hunne

„ zonden en verdoemenis. — De hervormde Predi-

„ kanten hebben geene ware roeping , betrachten

„ zelve niet, hetgeen zij anderen leeren; nemen be-

„ zolding aan ; met één woord , zij misfen de hoe-

„ danigheden, welke Geestelijke leidslieden behoo-

„ ren te bezitten; — elk geloovige, die voelt, dat

„ hij door den Heiligen Geest gedreven wordt

,

„ heeft het regt, om te prediken in de vergaderin-
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5, gen , zonder dat hij tot eenige bijzondere orde na C. G«

-^ behoeft te behooren. — De liefde vordert de ge- ï^^rïSi?

r u I, j u • »
^o^ '552.

„ nieenlchap van alle goederen , en het is geen

,, Christen geoorloofd , iets voor zich in eigendom

„ te bezitten. — De bedieningen van het Overheids-

5, ambt waar te nemen , het zwaard van Justitie te

5, gebruiken, het geweld te vvederftaan, oorlog te

„ voeren , eenen eed af te leggen , onder welk voor*

„ wendfel het zijn moge , zijn handelingen , welke

5, door het Euangelie verboden zijn. Hieruit vloeit

5, voort, dat de nieuwe Kerk geene Overheden ,

„ noch Regtbanken, noch Regering behoeft. Men

5, moet de kwaaddoeners niet anders ftraffen , dan

5, door hen uit de gemeenfchap der uitverkorenen

„ uit te flaiten. — De ware Christenen behooren

5, zich af te fcheiden van de genen , die deze leer-

„ ftellingen niet omhelzen , alle gemeenfchap met

j, hen te verbreken, en met geduld de vervolgingen

„ te ondergaan, welke dit gedrag hun zou kunnen

„ veroorzaken.'*

De beide Zurichen mantz en grebel bedoelden

in de Hoogtfchool, v.-elke door zwinglius hare

inrigting kreeg , eenen leetTloel te bekomen , en wil-

den, dat men twee Kanunniken van hunne jaargel-

den zou ontzetten , om hun daarvan op die posten

een goed inkomen te bezorgen. Toen dit van zwin-

glius verworpen werd, omdat den Kanunniken hun

inkomen tot aan hunnen dood was toegezegd , ver-

wijderden zij zich van den Hervormer, en leenden

het oor aan de dweeperijen van thomas muntzer*

Zij deden zelfs pogingen , om zwinglius daar toe

y a over
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öa C. G. over te halen , en hem te bewegen , om zich aatl

Jaar 15 17 j^gj hoofd der nieuwe Kerk te ftellen : hier bii lie-
tot 1552
r

ten zli het niet bhjven , maar wetende , dat zwing-

Lius in vroeger tijd den Kinderdoop had afgekeurd,

wilden zij hem doen begrijpen, dat zij in den grond

met hem in gevoelens overeenftemden; maar zwin-

GLius zeide hun: dat hij zijne gedachten omtrent

den Kinderdoop na rijper overweging had veranderd,

en verklaarde hun de geoorloofdheid van denzelven.

Nu werden de onderhandelingen afgebroken , even-

wel beloofden zij aan zwinglius, dat zij geen' ftap

doen zouden, welke de Kerk zou kunnen beroeren,

mids dat hij zich verpligtte, hunne leer niet in het

openbaar te zullen aanvallen. Maar weinige dagen

daarna doopten de Broeders, dezen naam gaven zij

zich, volwasfenen, zoo in de Had als buiten op het

land. ZWINGLIUS zag zich dus verpligt, om open-

lijk hun doen af te keuren. De Broeders , dit ver-

ftaande, begaven zich met een' grooten aanhang,

welken zij reeds gemaakt hadden , naar de ftad ,

en omgord met koorden , met wilgetakken in de

hand, en geheel zonderling gekleed, liepen zij door

de ftiaten, fcheldende op den ouden draak, met

dezen naam zwinglius bedoelende, en het ^vec

over de Ihd uitroepende, wekten zij het volk, om
zich te bekeeren.

Dit gefchreeuw en geweld dezer Dweepers ont-

üelde de gemoederen, zoodat zwinglius moeite

had, om de beweging, die zij veroorzaakt hadden,

te (tillen. De Raad, ten einde foortgelijke toonee-

len voor het vervolg voor te komen, nam de toe-

vlugt
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vliigt tot een mondgefprek tusfchen de hoofden der na C. G.

Herdoopers en zwinglius, maar welke vrucht kon faarisi/.

men hier van hopen bij menfchen, die alle redenen ^^^/

verwierpen en zich achtten, door den Heil. Geest

gedreven te zijn? Hunne gevoelens verfpreidden

zich meer en meer, niet zoo zeer in de ftad, al-

waar het aanzien van zwinglius hen in teugel

hield, als wel in de dorpen en op het platte land.

Op het prediken van de hoofden der fecte , zag men

de hevigfte Dweeperij volgen; de omflanders fchreeuw-

den om den waren Doop, als het onderpand van

hunne toelating tot de Kerk zonder vlek\ en verze-

kerden, dat deze plegtigheid hen met een onuitfpre-

kelijk gevoel van zaligheid vervulde. Huisvaders

verlieten hunne vrouwen en kinderen , om de leer

der Herdoopers te gaan prediken: vrouwen fcheid-

den zich van hare mannen , onder voorwendfel , dat

zij hare zaligheid in gevaar (lelden, door met hare

mannen te blijven leven. Men zag haar in ftuip-

trekkingen vallen , en uit eenen verrukten flaap ont-

wakende
, profeteerden zij. Y^tzt konden voor belag-

chelijke toóneelen geacht worden , maar daar waren

ook lieden onder hen , die , onder den fchijn der vrij-

heid en gemeenfchap van goederen , tot flechte zeden

en allerhande fpoorloosheden vervielen. Sommigen be-

weerden , dat zij niet meer zondigden , wat zij ook

deden, omdat zij niet in het vleesch waren, maar

in den geest. Een Goudfmit te St. Gal de woor-

den van JEZUS : weest gelijk de kinderkens ! ver-

keerdelijk opvattende, gedroeg zich, met eenige an-

deren, gelijk kinderen, in fpraak, wijze van doen

Y 3 en
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na C. G. en gebaren. In diezelfde ftad Sf. Gal, zeide zekere

I^^ri 517' MARIA MOLERiNA dan, dat zij Christus, dan, dat

S52 . ^.. ^.^ ^^^^ ^.^ ^^ Openbaring was, die den /Inti-

christ baren zou. Doch niet zelden leverde deze

verblindheid van het verlland droevige gevallen op.

Een voorbeeld zij genoeg voor allen:

In den omtrek van St. Gal, alwaar deze aanhang

vrij talrijk was , deed een rijke Boer de Broeders op

Vastenavond bijeenkomen , en onthaalde hen rijke-

liik. Tegen het einde van den maaltijd viel één van

zijne zonen in eene verrukking; hij lag een* gerui-

men tijd op den grond in (luiptrekkende bewegin-

gen ; op eens opryzende , beveelt hij , dat men hem

osfengal brengt, welke hij zijnen broeder deed drin-

ken , zeggende op eenen plegtigen toon : Denk ,

dat de dood, dien gij ondergaan zult, bitter zal

zijn. Ten zelfden tijde beveelt hij hem neder te

knielen, en een mes nemende, (loot hij hem dat in

de borst, zonder dat iemand der omftanders eenige

beweging maakte, om zulks te beletten. Vervol-

gens de deur uitvliegende, fchreeuwde hij, dat de

dag des Heeren gekomen was. De moorddadige

Dweeper werd gegrepen en onderging de ftraf zijner

misdaad waardig; maar de Broeders befchouwden

hem als een' Martelaar, die flechts den wil van

God volbragt had.

Overal begonnen zich de fpranken van oproer on-

der de Boeren te vertoonen , en de Overheid begon

deze bewegingen zorgelijk in te zien. zwinglius

befchouwde deze menfchen als krankzinnigen , die

de doodelijke gevolgen van hunne valfche flelfels

niet
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niet voorzagen , en voedde nog (leeds hoop, dat aa C. G.

raen hen door redenen zou kunnen te regt brengen. J^J^riS'?.

3 , ƒ . tot i';52.

Op zijn verzoek werd er weder een mondgefprek
"

met de Herdoopers gehouden. Sommigen gaven

zich ook over aan de voorflellen van zwinglius,

maar verloren tevens allen invloed bij hunne partij

,

zoodat zij de wanorde niet weder konden (lillen. Nu
verbood de Raad, om volwasfenen te doopen , op

de boete van een mark zilver ; maar zij floegen gee-

ne acht op dit verbod. Men zette een twintigtal

Eroeders in hechtenis, maar zij vonden middel om

te ontkomen, en ftrooiden uit, dat een Engel voor

hen de deuren des Kerkers geopend had. Dus ver-

meerderde het kwaad van dag tot dag. Eindelijk

was het geduld van den Raad ten einde; deze, op

hoop, dat vrees uitwerken zou , wat zachtheid te

vergeefs beproefd had , verbood thans , op dood-

fhaffe, aan de Herdoopers, volwasfenen te doopen.

Maar ook deze hoop werd te leur gefield. Een

der hoofden van de Herdoopers, manz, weinige

dagen na dit laatfte beiluit ontflagen zijn'^e, zag

zich niet zoodra in vrijheid , of hij vergat zijne be-

loften. Hij werd aangebragt en op nieuw in hech-

tenis genomen. Voor zijne regters gerteld, bekende

hij openlijk, wat hij gedaan had, betuigde, dit hij

hetzelve ook in het vervolg doen zou , en dat hij

befloten had , eene nieuwe Kerk op te rigten. Deze

volkomene ongehoorzaamheid, welke het oogmerk

aankondigde, vaneen* algemeenen opftand, fcheen

den Raad «,1e niterfle llraf te verdienen ; en MA^TZ

werd veroordeeld , om verdronken te worden. Hij

Y 4 on-
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na C. G enderging den dood met eenen moed , die hem eene

jaarisf/ p|.^3f5 verwierf in liet Martelaarsboek derlierdoopers.
tot 1552
...

' De ftraf van mantz , de dood van grebel, die

ter zelfder tijd voorviel, en het bannen van vele

Broeders , deden den ijver der fecte vrij wat ver-

koelen. Het prediken van zwinglius en zijne

fchriften deden ook de gisting bedaren , die door

het gedrag der Dvveepers verwekt was , en bekeer-

den een groot getal van hunne aanhangers: de ove-

rigen, van hunne hoofden beroofd, zagen van het

denkbeeld af, om eene afzonderlijke Kerk op te rig-

ten; zoodat zij zich te vrede hielden, met zich in

het geheim aan de oefeningen van eene huitenfpo-

rige Godsdienftigheid over te geven, waarin niemand

hen zocht te verhinderen. Zelfs verzachtten zich

liunne gevoelens ongevoelig , en verloren ailengskens

hetgeen zii oproerigs en onrustigs hadden.

Het viel zwinglius hard , dat men deze flreng-

heid gebruiken moest , ook nam hij geen aandeel

aan de vonnisfen , die tegen hen geveld werden

,

doch hij kon met dit al niet ontveinzen, dat de

openbare rust en veiligheid deze ftrengheid fchenen

te vereifchen.

Mondf^e- In het midden van deze verwarringen fmeedde
fprekce ^^^^ gg^j ontwerp, hetwelk de veiligheid en het le-

ven van ZWINGLIUS dreigde. De Groot - Vikaris

van den Bisfchop van Kouftans , jan faber en

ECK , Kanfeiier der Univerfiteit van Ingolftad^ be-

kend door zijne onderhandelingen en fchriften in de

zaak van luther , drongen bij de Cantons aan op

een nieuw mondgefprek met zwinglius, dien eck

reeds
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reeds in het jaar 1523 voor een oproermaker ^ ketter „g q^ ^
en verdraaljcr der Heilige Schrift had uiigemaakt. Jaansi^.

Zij bedoelden eigenUjk zwinguus uit Zurich te ^^^J^^'
lokken , hem te vatten en te veroordeelen. In de

maand April 1526 bepaalden de Cantons, die te

Einfidlen vergaderd waren , de ftad Baden in Argau

tot de plaats van eene bijeenkomst tusfchen eck en

zwiNGLius, en verzochten die van Zurich om
zwiNGLius derwaarts te zenden ; doch dezen , hun

oogmerk doorgrondende, vs^eigerden zvvinglius der-

waarts te laten gaan , gelijk ook zvvinglius , als

reeds voor ketter verklaard zijnde , en wiens boeken

en beeldtenis de Cantons hadden doen verbranden,

volftrekt weigerde, om zich naar Baden te begeven,

te meer, dewijl het vrijgeleide , hetwelk men hem

aanbood, in al te dubbelzinnige bewoordingen ver-

vat was, dan om op hetzelve eenig vertrouwen te

ftellen. De Uaad van Zurich (lelde zijne ftad Zu-

rich voor, en beloofde aan eck alle mogelijke vei-

ligheid , maar dit voordel werd afgenagen. Even-

wel had het mondgefprek te Baden voortgang, zon-

der dat ZWINGLIUS tegenwoordig was.

De Cantons verzochten den vermaarden erasmus erasmuï

dit gefprek bij te wonen , maar deze weigerde zulks, ^^'eigert

hetzelve
Deze had ,

gelijk wij reeds gezien hebben , door bij te wo-

zijne fchriften,_ als het ware, den weg tot eene "en.

Hervorming helpen banen; men zeide, gelijk hij

zelve in een' zijner Brieven fchreef , dat hij het ei

gelegd had , hetwelk luther had uitgebroeid. In

het eerst hield hij vriendelijke betrekkingen op de

Hervormers , en gaf hun grooten lof. Maar de eer-

Y5 (Ie
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na C. G; J^e verfchillen , welke tusfchen luther en den Paiis

Jaansi/. oprezen, deden hem van toon en taal veranderen.
tot 1552 .

j^.j yQQj.2ag ^Q gevaren, die zij liepen, en was be-

vreesd , om mede in dezelve ingewikkeld te worden.

„ Ik heb mij nooit gefchikt gevonden," fchreef hïj(

aan eenen vriend, „ om voor de waarheid te (ler-

„ ven; de moed, welke men bezitten moet, om

,, een Martelaar te wezen , is niet aan alle men-

„ fchen gegeven ; en indien ik op de proeve gefteld

„ was , vrees ik , dat ik zou gehandeld hebben als

„ PETRUS," Evenwel, het zij dat hij niet wilde

te werk gaan tegen zijne eigene overtuiging, of dat

hij geloofde, in luther en zwingi.ius «il te ge-

duchte tegenpartijen te zuHen vinden, hij vermijdde,

zoo veel hem mogelgk was , tegen hen iets te fchrij»

ven; uitgezonderd zijn verfchil met luther, over

den vrijen wil, fchreef hij niets tegen denzelven ;

en hij had nog meer reden, om zijne achting en

rust niet te wagen in een mondgefprek , waar de

hebbelijkheid om in het openbaar te fpreken aan de

Hervormers voordeelen gegeven had , welke hem

ontbraken.

De zaak der Hervormden werd te Baze^ voorna-

melijk verdedigd door joan oecolampadius en

BAfiTHOLD haller ; de een Predikant te Bazel, de

ander te Bern. haller had al vroeg de gevoelens

van zwiNOLius aangenomen, en poogde dezelve te

Bern te doen omhelzen. De tegenftand, welken hij

ontmoette , noodzaakte hem , met omzigtigheid te

handelen, en zich niet openlijk voor de Hervorming

van Zurich te verklaren. Hij veifcheen te Baden

al-
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alleenli'k , om zijne bedenkingen en tegenvA'erpingen na C. Gf.

aan de vergadering te onderwerpen, terwijl hij zich ]^^^^5^7»

hoedde, om zich duidelijker te verklaren. .._

*

Toen OECOLAMPADius zich naar Baden begaf,

nam hij het zijnen vriend zwinglius kwalijk, dat

deze zich onttrokken had , maar dra na zijne komst

aldaar, begreep hij, dat zwinglius zijn leven zou

blootgefteld hebben, zonder eenig voordeel voor de

zaak der Hervorming. „ Ik dank God," fchreef

hij hem, „ dat gij niet hier zijt. De keer, welke

de zaken nemen, doet mij klaar zien, dat, indien

gij gekomen waart, wij, de een zoo min als de

ander , den brandftapel ontkomen zouden zijn.

Het mondgefprek werd nu gebonden over deze

ftelUngen, welke eck had voor2;efleld. i Dat het

waarachtige ligchaam en bloed van Christus in het

Avondmaal tegenwoordig is. 2. Dat er in de Mis

een waar offer is voor levenden en dooden. 3 Dat

de Maagd maria en de andere Heiligen als voor-

fpraken moeten aangeroepen worden. 4 Dat men

de Beelden der Heiligen niet behoort weg te nemen.

5 Dat er na dit leven een Vagevuur is, 6 Dat de

kinderen in erfzonde geboren worden, welke 7 niet

door den Doop van joannes, maar van christus

wordt afgewasfchen. Doch, hoe zeer oecolampa-

Dius uitmuntte , door zijne zachtmoedigheid , on-

verfaagdheid en geleerdheid , het befluit was vooraf

genomen, en alles werd van de Roomjche zijde met

drift en gefchreeuw behandeld. De vergadering

,

geheel door den Kanfelier fxk beheerscht, deed uit-

fpraak, van den Kerkdijken ban tegen zwinglius

en
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m C. C. en zijne aanhangers , en verzocht de flad B^ze!,
Jaari5i7. ^^ g^j, oECOLAMPADius zijn ambt als Predikant te
tot 1552,

ontnemen, en hem te bannen. Daarenboven ver-

bood zij ftrengelijk het verkoopen der boeken en

fchrifien van luther en zwinglius, en alle ver-

anderingen in den eer- en leerdienst.

Deze bed uiten werden echter niet in geheel ZwV-
ferland aangenomen , maar door de Canrons van

Bern, G/aris , Bazel, Schafhaufe en /oppeuzel af-

gekeurd. OECOLAMPADIUS behield zijn ambt te

Bazel, en haller te Bern.

In Bern kreeg de Hervorming van tijd tot tijd

meer aanhangers. Tegen het einde van het jaar

J527 befloot de Raad aldaar, om een mondgefprek

te laten houden , waartoe hij ook de Geestelijken

uit de andere Cantons en derzelver Bondgenooten

,

benevens de Bisfchoppen van Laufanne , Bazel ^

Konfians en Sion in het land van Vaud, noodigde.

Maar de Roomfche Cantons weigerden hunne Gees-

telijken naar Bern te laten gaan, en verboden zelfs

voor anderen den doortogt door hun gebied naar

Bern. Op aandrang van haller begaf zwinglius

zich derwaarts, alwaar oecolampadius , pellica-

Mus , coLLiNus , BULLiNGER , cn van Vreemdelin-

gen WOLFG/NG CAPITO eU MARTINUS BUCERUS
,

Predikanten van Straatsburg, tegenwoordig waren,

Jn de bijeenkomst van den iften tot den i7den Ja-

nuarij 1528 werden tien ftellingen, door haller

voorgefield , behandeld: over christus, het eenig

en alleen hoofd der Kerk; de Heilige Schrift , den

ecnigen rigtfnoer des Geloofs; de genoegdoening

van



GESCHIEDENIS. 340

van CHUISTUS, de eeiiige oorzaak der zaligheid; te- na C C,

gen de liechameüjke tegenwoordieheid van christus h^risi/.

, . ,.
,

tot 155a,
en tegen de Mis; verders over christus, onzen ____
eenigen voorfpreker bij God, dien men moet aan-

roepen; tegen het Vagevuur, de Beelden, en den

ongehuwden (laat der Geestelijken. Het mondge-

fprek w^erd met zoo veel deftigheid en kracht van

overtuiging gehouden, dat ver de meerderheid van

de Geestelijken te Bern de (lellingen van haller.

onderteekende, en de Voorzitters der vergadering

den Raad verzochten , om voor de belangen van

den Godsdienst zoodanige maatregelen te nemen ,

als zij zouden oordeelen te behooren.

Gedurende den tijd van deze bijeenkomst predik-

ten de Hervormde Godgeleerden beurt cm beurt itl

de Hoofdkerk te Bern. Het gebeurde eens, als

zwiNGLius den Predikltoel beklom , om te predi-

ken , dat een Priester gereed ftond , om de Misfe te

lezen, op het Altaar. De nieuwsgierigheid, om de-

zen vermaarden Ketter te hooren prediken , dreef

den Priester, om den Misdienst uit te üelien , en

zich onder de Toehoorders te begeven. Hier werd

hij door de redenen en welfprekendheid van zwin-

GLius zoo getroffen, dat hij, in tegenwoordigheid

van al het volk, zijn Misgewaad op het Altaar ne»

derleide, en de Hervorming omhelsde.

Na het eindigen der bijeenkomst verklaarde de Bern her-

Raad van Bern de Bisfchoppen van Laufanne^ ^rt-
^°™'^'

2^/, Sion en Konftam vervallen van hunne geeste-

liike regten in de geheele uitgellrektheid van het ge-

bied van Burn ; en gebood alle predikers in het Can-

ton.
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ca C. G, ton, niets te leeren, dat ftrijdig ware met de goed-
1^"' ^517- gekeurde ftellingen ; de Raad gaf voorts aan de

. tot 1552 _ ,,,, , -

^ Geestelijken verlor om te trouwen, en aan de Kloos-

terlingen, om hunne Kloosters te verlaten; de gods-

dienftige geftichten en de inkomften der Kloosters

werden tot nuttige einden beflemd. De ftad nam

den Hervormden eeredienst aan, en alle gemeenten

in het Canton volgden weldra het voorbeeld der ftad.

Verbind- Ten einde den voortgang der Hervorming, indien

fchèn' zü-
'"^g^'y^ » ^^ (luiten , verbonden zich vijf Cantons ^

rich en Liicerne, Uri ^ Schweitz , Zug en Unierwalden on-

Bern. ^^^ gg^jg ^ om , op zware flraiFen , het verkondigen

der leer van luther en zwinglius te verbieden ;

waartegen zich de Cantons van Zurich en Bern

door een verweerend verbond vereenigden.

De Her- Te Bazel had de Plervorming langzamen voort-
vorming gang, alzoo verfcheidene leden van den Raad den
te Bazel =* °^

voltooid. Roomfchen Godsdienst toegedaan bleven. Eindelijk

kwam de Burgerij op den 8 den Februari) 1529 bij

malkanderen in de Franciskaner Kerk, en begeerde

van den Raad , dat men een einde van zaken

zou maken , en ten dien einde de Roomfche Raads-

leden uit den Raad zou weren. Terwijl de Rnad

hier over beraadflaagde , gebeurde het, dat eene

vacht Burgers, de ronde doende, om de rust in de

(lad te behouden , in de Hoofdkerk kwamen , al-

waar een van hen met zijne piek een Beeld van bo-

ven nederftiet, hetwelk op den grond vallende, in

flukken brak. Op bet gerucht fchotcn andere Bur-

gers toe, en, alhoewel de eerstgemelden reeds heen-

gegaan waren, en er niets te doen was, wierpen

de-
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lileze de beelden en Ichildeiijen af, hetwelk zij ver- na C. G;

volgens ook in de overige Kerken deden. De Raad ]aari5i7#

hen deswegens onderhoudende , ontving ten ant-
^"^ '55^ '

woord: „^V^ij willen hetgeen, waar gijlieden nu al

drie jaren over beraadllar.gd hebt , in een uur voU

tooijen, opdat er voortaan tusfchen ons over de

B^^elden geen verfchii meer plaats hebbe." In dezea

Haat van zaken oordeelde de Raad te moeten toe-

geven , en nu werden twaalf Raadsleden uit den

Raad gezet , en het befluit genomen , dat de Mis

,

met al de Afgoden , door het geheele Canton zou

worden afgefchafr. Drie dagen daarna , op den zoo-

genoemden Aschdag^ werden de houten Beelden der

Heiligen in het openbaar tot asfche verbrand.

Bij gelegenheid van deze opfchudding weken ver-

fcheidenen der Hoogleeraars van de Hooge School

,

en onder dezen erasmus, uit de ftad. euasmus

begaf zich naar Freyhurg, niet omdat hij met eenig

geweld gedreigd werd, maar, omdat hij nog (leeds

bevreesd was , dat hij verdacht zou gehouden wor-

den , dat hij met de Hervormers had zamengefpan-

ncn , wier zaak hij goedkeurde , fchoon de wijze

van hun hervormen hem mishaagde. erasmus

kwam eerst, na zeven jaren, weder te Bazel, in

welke laatstgemelde ftad hij overleden is in het jaar

De verbindtenis van de vijf RoorofcheC^«/owf met Oorlog

eikanderen , en de verbindtenis van Zurich en Bern ,
tusfchen

gaf natuurlijk aanleiding tot wederzijdsch wantrouwen, f^he en

hetwelk van dag tot dag vermeerderde , dewijl deze Hervorm-

laatstgemelde telkens befcherming verleenden aan de
^^^^

^^'

Her-
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na C. G Hervormden, in zulke plaatfen en gemeenten, wel-

Jaari5i7. ke aan de Cantons in het gemeen behoorden, waii-

^^
^

' neer dezelve, gelijk niet zelden gebeurde, veronge-

lijkt en beleedigd werden; onder anderen werd een

Protestantsch Predikant van een' dezer gemeenten,

onder het waarnemen van zijnen dienst, gevat, en

naar Schveitz gevoerd , alwaar hij , nieltegenllaande

d^ tusfchenfpraak van verfcheidcne Cantons , tot den

brandftapel verwezen werd, om geene andere mis-

daad, dan omdat hij de leer van zvvinglius ge-

predikt had.

De vijf Cantons floten bovendien een verbond

met FERDiNAND , Koning van Bohème^ en Aarts-

hertog van Oostenryk ^ Broeder van Keizer karel

V, ter handhaving van den Roomfchen Godsdienst.

Ündertusfchen werd de Hervorming ook ingevoerd

te Mulhaufen ^ alwaar de Beelden insgelijks wegge-

nomen en verbroken werden , inzonderheid een Beeld

van gedrochtelijke grootte, hetwelk men den groo-

ten God van Schafhaufen noemde; maar in de Va-

lei van Hasli ^ op de grenzen der beide Cantons

Bern en Unterwalden ^ braken de verfchillen over

den Godsdienst uit in een' openbaren opdiand. De

bewoners weigerden zich aan de bevelen der rege-

ring van Bern , onder welk Canton zij behoorden ,

te onderwerpen, en die van Unterwalden zonden

hun troepen toe ter hulpe; op de aannadering der

Bernfche foldaten onderwierpen zich de dallieden ,

€D de hulpbenden van Unterwalden keerden naar

huis. Doch de Raad van Bern nam het gedrag

van Unterwalden zoo hoog op , dat hij , onderlteund

door
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door die van Zurich, eene oorlogsverklaring uitgaf; na C. G.

de troepen trokken van weerskanten lescn malkan- Ia3"5i7-
tot 1552.

deren op j evenwel werd de oorlog nog voorgeko-
,

men door de tu.sichenfpraak der Cantons , die on-

zijdig waren gebleven; en de vijf Cantons ftemden

te eer lot een verdrag toe , omdat de Koning fer-

DiNAND hun Bondgenoot door eenen nieuwen inval

der Turken in Hongaryen verhinderd werd , hun

dadelijke hulp te zenden. Met verdrag werd dus

getroffen , op voorwaarden , dat elk Canton in zijn

gebied zoodanige fchikkingen omtrent den Gods-

dienst zou mogen, maken , als hetzelve goedvond

;

aan de gemeenten, die rot alle de Cantons i.s het ge-

meen benoorden , werd vii.;heid van geweten gelaten,

en zij geregrigd, om de Hervoimiug aan te nemen,

of te ver.veipen, bij meerderheid van Hemmen. Bo-

vendien zouden de vijf Cantons afzien van hun ver-

bond m>jt Koning ferdinand. Dit vredesverdrag

werd geteekend den asften Junij 1529 te Capptl^

een dorp op de grenzen van Zurich en Zuch.

Dit jiar 1529 is, in de Gefchiedcnis der Hervor- Mondge-

niing , ook merkwaardig , door het mondgefprek tus- f.P'^'^
^"''

7 ^ .
Ichen

fchen zwiNGLius en luther , en eemge Godge- zvving-

leerden , gehouden te Marburg^ len einde, indien i-ius en

mogelyk , de verfchillen
'
uit den weg te ruimen , t'eXlar*

welke ongelukkig tusfchen de Hervormden ontftaan burg,

waren over de tegenwoordigheid van christus lig-

chaam in het Avondmaal. Wij zullen daar van op

zijne plaats breeder fpreken. Hier zij het genoeg,

in het gemeen het volgende aan te merken. Wy
hebben reed» gezien, dat zwinulius voor luther

Herv. I. Z op
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na C. G. op hervorming bedacht was , ten minfle hij en lu-
Jaari5i7 ^jujj^ arbeidden daar toe tenzelfden tiide, zonder
tot 1552 _

,

. eenige gemeenichap met malkanderen te hebben, of

malkatidcren te kennen. Omtrent het eii^de van het

jaar 1519 kwam een der eerde fchriften van lu-

THER, zijne omfchrijving van het Gebed des Hee-

ren, in Zwitferland ; dit behelsde zoo volkomen de

leer, welke zwinglius leerde, dat men het, in het

eerst, in Zjvitferland aan dezen toefchreef. zvving-

Lius verheugde zich over deze overeen (lemming , en

beval aan elk het lezen van luthers fchriften aan,

alhoewel hij zelve er zich van onthield, opdat hun-

ne overeenfiremming , terwijl zij volkomen op zich

zelven handelden , te meer kracht en gewigt zou

hebben. Toen lutheii in den Kerkdijken en Rijks-

'ban gedaan was, bood zwinglius hem eene vrij-

plaats in Zmtferïand aan. Doch naderhand ont-

flond tusfchen hen verfchil over den zin van Chris-

tus woorden : Want dit is m'ijn ligchaam ! bij

de inftelling des Avondmaals. Welke treurige ge-

volgen deze twist gehad hebbe , zullen wij in het

vervolg vernemen. Het mondgefprek te Marburg

gehouden , voldeed niet volkomen aan het oogmerk

,

alzoo LUTHER fUjf op zijn ftuk ftaande, niets wilde

toegeven, omtrent het punt van de ligchamelijke te-

genwoordigheid van CHRISTUS bij het Avondmaal,

evenwel ftelde men wederzijds vast, dat dit verfchil

hunne eensgezindheid niet behoorde te floren, of

hen beletten, onderling de Christelijke liefde te be-

trachten, zoo veel elks geweten hem zou toelaten.

De Landgraaf van Hesfen^ op wiens aandringen

het
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het tnondgefprek gehouden was , vorderde van lu- na C. G,

TiiER en zwiNGLiüS beiden, dat zij malkanderen l^^^^^'?'*

de hand van broedeifchap zouden geven , waartoe '^- *

ZWINGLIÜS zich bercidvaardig verklaarde; maar al-

les, war men van luthpr lion verkrijgen, was

eene belofte , dat hij , in het vervolg , zijne uitdruk-

kingen zou matigen, als hij van de Zwitfers zou

fpreken.

ZWINGLIÜS vertoonde bij óqzq gelegenheid zijnen zwing*

jmborst op eene zeer loffelijke wijze , als een ver*
^q^^i^j^*

ftandig en gematigd Godgeleerde ; altijd en overal omtrenc

neigde hij tot zachtheid , gelijk wij reeds gezien f^7,^^]^'

hebben , met betrekking tot de Herdoopers , welke Heidenen

hij niet met den dood geftrafc wilde hebben , gelijk

thans plaats had» zoo wel bij de Hervormden als

Roomschgezinden ; evenwel met dit onderfcheid

,

dat zij , bij dezen ontdekt zijnde , terftond ter

dood veroordeeld werden ; doch in de Hervormde

Cantons werden zij , voor de eerfte keer , ten lande

uitgebannen , boven ban en boete terug gekeerd ,

zette men hen voor eenigen tijd gevangen ; doch

wanneer zij zich verftoutten , andermaal in het land

te komen, en zij dus voor de derde keer werden

ontdekt, werden zij ter dood gebragt, door ont-

hoofding, of ook door hen in het water te verdrin-

ken. Voorts waren ook de gevoelens van zwing-

iius, in andere opzigten, zeer gematigd. In de

opdragt van een werk, bevattende een Kort begrip

^'an zijne leere ^ aan francois I, Koning van

'Ff-atikryk, fchreef hij : „Wanneer paulus QHebr,

XI. 6.) verzekert, dat het ^ zonder geloofd onmoge^

Z a lijk
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na C. G. ^ij^ is. God te behagen , fpreekt hij van ongcloo-

Jaarisiy yj^gn , die het Euangelie gekend, maar aan hetzelve
lot 1552 ^ f "

,
geen geloof gegeven hebben. Ik kan niet gelooven,

dat God den genen, die vrijwillig zijne oogen fluit

voor het licht, en den geneii , die, zunder zulks te

'willen, in de duisternisfe leeft, in dezelfde verdoe-

menis zou begrepen hebben; ik kan niet geloven ,

dat de Heere ver van zich verwerpt volken , wier

misda:id daarin bellaat, dat zij het Euangeiie nooit

hebben hooren prediken. Neen, laat ons niet voort-

varen, roekeloos palen te fl:ellen aan de Goddelijke

Barmhartigheid; wat mij betreft, ik ben overreed,

dat wij, in de wedeiveieeniging in den Hemel , van

alle fchepfeU-n, die toegelaten worden, om de heer-

lijkheid des Allerhoogflen te aanfchouwen , niet al>

leen zien zullen de heilige mannen van het Oude en

Nieuwe Verbord, maar ook een' socrates, een*

ARiSTiDES , een' CAMiLLijs, een' cato; met één

woord, ik ben overtuigd, dat alle deugdzame men-

fchen , die de wet, welke in hun geweten is inge-

fchreven , vervuld hebben , in welke eeuw , of iu

welk land, zij ook geleefd hebben, zullen ingaan ia

de eeuwige zaligheid ()."

Dit was het laatfte gefchrifr, hetwelk uit de pen

van zwiNGLius is voortgevloeid , die , weinige we-

ken daarna, door een' doodelijken flag, aan zijn

vaderland ontrukt, zijnen arbeidzamen levensloop

geëindigd heeft. Arbeidzaam waarlijk ! In den kor-

ten tijd van elf jaren gelukte het hem , de zeden ^

. - de

(*) zwiNGL. Opp. T. II. fol. 559'
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óe godsdienftige en ftaatkundige beginfelen zelfs, van na C. G.

zijn aangenomen vaderland Zurkh te veranderen ,
^^'"'' 5 '7«

o. . . . ..1 , . tot 155a-
en (richtingen te vestigen, welke thans nog na drie ___
eeuwen ftandhouden. Arbeidzaam in het getrouw

en ijverig waarnemen van zijn ambt, als Leeranr des

Volks en Godgeleerde, was zijne wijsheid en door-

zigt zoo bij allen erkend , dat de Raad van Zurkh

hem over alle belangen van hunne flad en ftaat raad-

pleegde, en hem zitting gaf in hunne vergadering,

welke de Raad wilde, dat hij bijwoonde, om den-

zelven met zijnen raad te dienen. En bij dit alles

heeft deze Hervormer zoo veel gefchreven , dat zij-

ne werken vier Deelen in Folio uitmaken, om niet

van zijne Brief'.visfeling met de voornaamfte geleer-

den van zijnen tijd te fpreken.

Door het verdrag van Cappel was de znnlc der Po.cingen

Hervorming merkelijk bevoordeeld. In de Cantons f^^Her-

Glaris , Schafhaufen en Bazel werd aan dezelve ter teSoigur^

voltooijing de laatlle hand gelegd. In Soleiire of of Solo-

Solothurn had filip grotius reeds federt eenigen '
^'^"'*

tijd de hervormde leer gepredikt, de burgers en de

kundigfte ingezetenen hadden dezelve omhelsd, maar

de Groeten en de Kanunniken bleven bij het Rof^m-

fche Geloof. De Euangelifchen hadden nu vrijheid

van geweten verkregen, en zonden aan al de Ge-

meenten van dit Canton , om elke derzelve nf te

vragen : of zij de Mis wilden behouden of af.re-

fchafc hebben? Vier en dertig Gem enten verklaar-

den zich voor het laatfle; tien flechts wilden de

Mis behouden. Hier uir onidonden bewegingen ,

inzonderlieid toen haller van Bern kwam, om

Z 3 GRO-
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ns C. G. GROTïus bij te flaan. Daartegen vertelde men on-
Jaari5i7.

(jjjf ^q Roomschgezinden , dat het Beeld van st,
tot 1552, , ,

,
URSus begonnen was te zweeren, hetwelk men ver-

klaarde van de bekommering van dezen Heiligen

voor den Roomfchen Godsdienst. Eenige Afge-

vaardigden van Bern vonden echter m'iddel , om
den Raad van Salothurn tot een befluit te bewegen

:

Vooreerst, dat de Hervormden eene Kerk zouden

hebben , in welke zij hunnen Godsdienst vreedzaam

zouden verrigten. Ten tweede: men zou na eenige

maanden, in ditzelfde jaar 1530, een godsdienüig

mondgefprek houden , hetwelk echter tot het vol-

gende jaar werd uitgefteld , dewijl de Kanunniken

hetzelve , als noodeloos , verwierpen.

Dit uitrtel was nadeelig voor de Euangelifchen

,

door de gebeurtenisfen van het volgende jaar 1531.

De vrede in het voorgaande jaar te Cappel gefloten,

had wel de vijandelijkheden doen ophouden, maar

de gemoederen niet bevredigd. De heerfchende par-

tij in de vijf Cantons had niet dan door de om-

ftandighedcn gedwongen zijnde, in dezen vrede be-

willigd, in welken de Hervormden zoo zeer bevoor-

deeld waren, waar door, gelijk wij zagen, de Her-

vorming ook op vele plaatfen veld won ; bij ont-

dane verfchillen ondervonden de Hervormden den

veelvermogenden invloed van den Raad van Zurich^

terwijl zij daartegen vele onderdrukkingen van den

kant der vijf Cantons moesten uitliian.

Kort na het fluiten van den vrede ontfliond er een

ernftig verfchil met betrekking tot de Abdij van St,

Cal, welke tot het Z^vitfersch Bondgenootfchap be-

hoor-
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hoorde, door hare verbiiidtenis met de Cantons na C. G.

Zurich^ Lucerne ^ Schveitz en Claris, De Abt van J^=iri5i7.

deze Abdij in 1529 overleden zijnde, poogde de Raad .„^...^
*

van Zitrich de Abdij wereldlijk ie verklaren, maar

de Kloosterlingen verkozen, met allen fpoed, cenen

nieuwen Abt , waarin zij onderfteund werden door

Lucerne en SchweUz* Deze nieuwe Abt vergeefs

gepoogd hebbende, den vi:)origang der Hervorming

onder zijne onderdanen te (luiten, en zich te St,

Gal niet veilig oordeelende , nam de wijk naar Zwa-

hen. Men wilde dit te Zurich houden voor een*

vrijwilligen afftand van zijne waardigheid , en de

Abdij wereldlijk verklaren. Doch dit vond tegen»

ftand, niet alleen bij de Roomfchen, maar ook bij

vele Protestanten, uit aanmerking, dat de Abt, te*

vens een Rijksvorst zijnde, wel als bondgenoot,

maar niet als onderdaan van Zn'itfcrland kon wor-

den aangemerkt. Na veel moeite kwam men over-

een, dat, uit aanmerking van de afwezendheid van

den Abt , de vier Cantons Zurich , Lucerne ,

Schweitz en Claris, beurtelings, elk voor een jaar,

eenen Landskoofilman zouden benoemen, om de Abdij

in hunnen naam te bediiren; zonder eciiter eenigen

inbreuk daarmede te willen toebren^'.n" aan de re[;ten

van den Abt , over welke men , ter gelijker tij.i ,

een bellisfend beduit zou nemen. Zurich benoemde

dus den eerfien dezer bcftuurderen , terwijl men met

die van 6V. G<^/ overeenkwam, dat dezelve, gelijk

ook de volgende, eenen eed zou alleggen, dat hij de

vrijheid van het geweten zou bewaren en hand-

haven*

Z 4 D«
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na C. G. t)"^ Landshoofdman , die voor het volgende Jaar

jaansiy. door Lucerne verkozen werd, weigerde dezen eed

^ te doen ; waarop die van St. Gal hem weigerden

te erkennen, zoodat hij naar Lucerne keerde, en de

Bewindsman van Zurich zijne bediening bleef waar-

nemen. De vijf Cantons beklaagden zich hevig ,

dat Zurich zich willekeurig zoo veel gezags aanma-

tigde, terwijl dit Canton zich op het artikel van

den vrede te Cappel beriep, hetwelk de vrijheid van

geweten had vasrgtfteld.

Bij dit geval kwam een ander, waar door de ge-

moederen nog meer van eikanderen verwijderd wer-

den. Keizer karel V fchonk aan eenen jan jakob

MEDicis, die hem goede diensten bewezen had, een

klein Voiltcndom bij het Meer Come, Deze kleine

Vorst, duur eerzucht gedreven, maakte zich mees-

ter van het Valtelin^ behoorende aan de Grifons,

Bondgenooten van Zwitferland. Deze riepen hunne

Bondgenooten , de Zwitfers ^ te hulp, die zich daar

toe gereed betoonden, uitgezonderd de vijf Cantons,

onder voorwendfel , dat zij zelve niet veilig waren

van de zijde der Protestantfche Cantons.

Intusfchen kwamen evenwel de andere Cantons de

Grifons te hulp-, zoodat de Valtelin weldra weder

heroverd werd en deze kleine veldtogt binnen weinige

maanden een einde genomen had.

Met dit alles baarde het gedrag der vijf Cantons

een levendig ongenoegen aan de overige, te meer,

daar zij voortgingen de Hervormden in hun gebied

met drift te vervolgen, die de befcherming van Z«-

rkh met dringende beden te hulp riepen; ook von-

den
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den zij in zvvinglius een' Ijverijr en welfprekcnd pn c. G,

voorflander van hunne zaak. Op zijn' aandrang ïf^insi/.

deed de Raad van Zurich de dringendfte voorftellen

bij de vijf Cantons, zonder deze echter tot meer-

dere verdraagzaamheid te kunnen bewegen. Te Zu-

rich nam men nu in overweging, ora een beflisfend

antwoord van de vijf Cantons te vragen, of zij,

volgens het verdrag van Cappel^ vrijheid van gewe-

ten aan hunne ingezetenen al dan niet verkenen

wilden, en hun, ingevalle van weigering, den oor-

log te verklaren ; doch de overige Cantons , diö" met

Zurich in verbond flonden, weigerden daar hunne

toeftemming aan te geven , maar drongen integen-

deel door, hoewel genoegzaam tegen den zin van

Zurich m tegen den raad van zwinglius, die zulk

een ontwerp voor onmenfchelijk hielo , dat men allen

uitvoer van levensbehoeften, vvelk^' de vijf Cantons

iiit of over het gebied der andere ontvangen moes-

ten , moest beletten en verbieden , ten einde de vijf

Cantons door dezen dwang tot reden te brengen.

Deze maatregel, gelijk zwinglius voorzien en ge-

waarfchuwd had , deed eene verkeerde uitwerking.

Dezelve drukte de geringe ingezetenen veel meer dan

de rijke, en er verhief zich een algemeen geroep van

verontwaardiging tegen de Hervormde Cantons. De

oorlog zou terftond zijn uitgeborften , indien niet de

vijf Cantons hun voordcel gevonden hadden in den-

zelven uit te ftellen. Zij wisten , dat de Hervorm-

de Cantons niet eensgezind waren onder malkande-

ren, en eikanderen verwijtingen deden.

Daar werden zelfs lieden gevonden , ook te Zu^ zvvi.ng-

Z 5 rich^
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uaCi G. rich , die deze gelegenheid waarnamen, om zwing*
Jaari5i7.

^^jjjg (g befchuldigen , als die, door ziine leere , de
tot IS 52.

a ^ > ! 7

.

* zaden van tweedragt in Zwitferlaml geftrooid had

,

Liuslegt en er vormde zich eene partij tegen hem, die zijne

nede^r'"
^ raadgevingen dwarsboomde, waar tegen hij zich te

maar minder kon verdedigen , omdat zij heimeli'k en in

wordt be-
j^gj verborgene werkte. De groote man , vreezende,

wogen ^ c> 7 »

hetzelve dat hij, op deze wijze, voortaan zonder vrucht de

aantehou- pHgten van zijn ambt zou verrigten, verfcheen in

de maand Julij 1531 voor den Raad, en fprak den-

zelven met deze woorden aan: ,, Ik heb nu elf

jaren lang ulieden het Euangelie in alle deszelfs zui-

verheid verkondigd: ik heb, als een getrouw en

waakzaam herder, geene vermaningen, bertraffingen

,

noch raadgevingen gefpaard ; in vele gelegenheden

heb ik ulieden voorgehouden, hoe ongelukkig het

zijn zou voor geheel Zwltferland , indien gijlieden

op nieuw u liet leiden door lieden , wier heerschzucht

hun God is. Gijlieden hebt op miji:e redenen en

vertoogen geen acht gegeven; ik zie, dat men men-

fchen zonder zeden en zonder godsdienst in den

raad laat komen , die enkel hun eigenbelang in het

oog hebben ; vijanden der Euangelieleer , ijverige

aanhangers van onze partijen. Aan hen leent men

het oor; zij alleen hebben het befiuur van zaken.

Zoo lang gij op die wijze handelen zult, zal er

voor het toekomende niets goeds te hopen zijn ; en

naardien men aan mij alle ónze rampen toefchrijft,

alhoewel men mijnen raad nergens in volgt, ver-

zoek ik ulieden om mijn ontflag, en ga elders eene

vrijplaats zoeken."

Dit
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Dit onverwacht verzoek ontftcide beide de vrien- na C. O.

den en de vijanden van zwinglius even zeer. Voor J^^^'^^i?.

tot 1552.
dat de laatften tyd hadden , om zich te bezinnen

,

'

benoemde de Raad eene deputatie^ die in last kreeg,

om zich bij den Hervormer te begeven , en hem te

verzoeken , dat hij toch zijne gemeente niet mogt

verlaten, zwinglius liet zich niet dan met moeite

bewegen, om zijn befluit te veranderen , en dit gelukte

alleen toen men hem onder het oog bragt, welken

flag hij door zijn vertrek van Ziirich aan de zaak der

Hervorming zou toebrengen. Na drie dagen ver-

fcheen hij in den grooten Raad , dien hij dank zeide

voor de blijken van genegenheid , welke men hem

kwam te betoonen , en te gelijk plcgtig beloofde ,

dat hij zich geheel tot zijn laatde levensuur aan zijn

vaderland toewijdde.

Dus bleef zwinglius te Zurich onophoudelijk

werkzaam om de gemoederen te vereenigen, maar

het was hem onmogelijk, de oude harmonie te

herftellen; de Raad bleef in twee partijen verdeeld,

en deze tweedragt deed zwinglius alle kwaad

voorfpellen ; maar vergeefs. Zijne vrees echter

voor het toekomende, noch de bekommering zijner

vrienden , konden zijnen moed ter neder (Inan,

„ Vergeefs ," fchreef hij aan een' zijner vrienden

,

5, vergeefs zoekt gij mij van mijne loopbaan af te

trekken , door mij het treurig einde voor te houden

van die genen, die mij zijn voorgegaan; uwe voor-

fpellingen kunnen mij niet affchrikken. Ik zal mij-

nen Zaligmaker niet verloochenen voor de roenfchen,

opdat hij mij niet verloochene voor zijnen Vader en

zij-
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m C. G, zijne Engelen. Hij is ook voor de waarheid gc-

Jaari5i7.
fi-Qi-ygi, j^y die de waarheid zelve is. Zal ik u

tot 1552.
,. van de Apostelen fpreken? Zal ik u fpreken van

die fchare van Martelaren onder de eerde Christe-

nen? Zij zijn gevallen onder de flagen van hunne

vijanden ; maar hetgeen zij geleerd hebben , zal des-

niettemin eeuwig waarheid blijven. Welk ook mijn

lot zal mogen zijn , ik weet , dat de waarheid zal

zegevieren , dan , wanneer mijne beenderen al lang

tot ftof zuilen geworden zijn (*) ?
"

Burger- De verdeeldheid van gemoederen te Zurich was

Doodvan
^'^''^^'^'^ 9 ^^^ ^ij, naar mate van het gevaar , te flap

zwiNG- handelden , en genoegzaam alles inwilligden , wat de
tiüs.

yjjf Cantons van tijd tot tijd eischten ; alleen de

vrijheid van geweten wilde de Raad van Zurich voï-

ftrekt gehandhaafd hebben. Ondertusfclien deden de

Cantons , die zich tot hiertoe onzijdig hadden gehou-

den 5 alles , wat mogelijk was , om dtn vrede te be-

waren , maar de vijf Cantons weigerden naar eenig

voordel te luisteren, voordat het verbod van uit-

voer en doortogt van levensmiddelen door die van

Zurich en Bern was opgeheven. Eindelijk gaven

de vijf Cantons den oden October 1531 eene oor-

logsverklaring in het licht, 1500 man van Lucerne

trokken ten zelfden tijde naar Bremgarten, om de

vereeniging der troepen van Zurich en Bern te be-

letten, terwijl her hoofdleger te Cappel bijeenverza-

melde. De tijding van (^^tz^ bewegingen kwam te

Zurich , tegen den nacht , waarop de Raad aan-

üonds

(') ZWiNGL. et OE.OLAMP. Episi. füh ^6.
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(londs vergaderde ; deszclfs verblindheid was zoo aa C. ö,

groot, dat hij nog geen geloof wilde Haan aan eeni-f^^ï"*^'?»

ge vijandelijke oogmerken der Roomfche Caiitons,

m^ir zich vergenoegde twee Gelasiigden naar G-Tp-

pel en Bretngnrten te zenden , ten einde kennis te

nemen van den ftaat van zaken. Het bijeenroepen

van den Raad op een zoo ongewoon uur veroorzaakte

echter groote ontfteltenis in de fliad, welke des an-

deren daags nog vermeerderd werd , door de aan-

komst van bode op bode van wege de landlieden ,

die zich gewapend hadden , om de grenzen te verde-

digen , en die om onverwijlden bijlhnd verzochten.

De Raad oordeelde nog, dat men de terugkomst

der Gelastigden behoorde af te wachten. Deze ,

hunne tegenwoordigheid te Cappel noodig achtende,

bleven daar, en zonden flechts eenen postbode naar

Zurich^ om tijding te brengen van de aannadering

der vijanden. Deze tijding bragt den fchrik in het

hart der genen , die tot hier toe de mogelijkheid vati

eenen oorlog geweigerd hadden te gelooven , en die

nog geftadig op vredesvoorflagen van wege de vijf

Cantons wachtten. Nu viel hun de fluijer, die het

gevaar verborgen had, van de oogcn , en de ver-

warring volgde op hunne gerustheid. Men haastte

zich, om de weinige troepen, die in de ftad wa-

ren , naar Cappel te zenden , en beval de alarmklok

te trekken, om de militie van het Canton op te

roepen. Deze maatregel had de verwachte uitkomst

piet, alzoo kvvalijkgezinde lieden uitftrooiden , dat

het gevaar niet zoo drukkend was, als men voor-

Virendde, en dat de Raad zelve niet ééns was om-

trent
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Ba C. G. trent hetgeen te doen (tond; dus deden zij den ijver

jaarisi7.
^^gj. Landlieden verflaauwen, en de onzekerheid en

tot IfNfi.
'

r het wantrouwen toenemen. VoJgens befluit van den

Raad moest een corps van 4,000 mun zich den

loden Occober ija:ir Cappel begeven , maar zonder

dat er eenige fchiivking gemaakt ^ of ergens in voor-

zien was; daar waren geene paarden, om het ge-

fciiut te vervoeren ; men had gebrek aan kriigsvoor-

raad en voornamelijk aan manfchap. 's Middags be-

vonden zich , in plaats van 4,000 foldaten , niet

^eer dan 700 oüder de vaandelen ; en te gelijk ont-

ving men tijding, dat het corps te Cappel van uur

tot uur verzwakte door de fchermu delingen , en dat

het geenszins beftand was tegen eenen algemeenen

aanval, waar het mede bedreigd werd. In deze

benarde omflandigheden , wilde de Bevelhebber, die

door den Raad benoemd was, zich liever met eene

handvol volks op marsch begeven , dan de onze-

kere aankomst der landuiilitie afwachten, zwing-

Lius kreeg last , om , naar de gewoonte der Zwit-

fers ^ bij welken niemand, zelfs geene Leeraars van

den Godsdienst, van den krijgsdienst ter verdedi-

ging des vaderlands vrij was , hem te verzeilen ,

gelijk hij, reeds vele jaren te voren, zoo als wij ge-

zien hebben , den dienst van Leger - of Veldpredi-

ker vervuld had. IMst algemeene overeenftemming

werd hij thans weder tot dezen post benoemd; zij»

re vrienden geloofden, dat zijne tegenwoordigheid

de troepen zou bemoedigen ; zijne geheime vijan-

den , die zijnen moed kenden , hoopten , dat hij de

gevaren, voor welke hij bloot zou liaan, niet zoa

ont-
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ontkomen, zwinglius zelve durfde zich geen' ge- na C. O.

lukkigen uuflag van dezen kriigstogtbeloven; maarhij J'^^"^'5>7»

achtte het nogtans zijn' pligt te zijn , om de bevelen -

zijner Overheid te gehoorzamen, zonder zich eenig-

zins daartegen te verzetten. Kahnin het midden zijner

vrienden, die voor zijn leven vreesden, zocht hij hen

met geduld en onderwerping te wapenen. ,,()nze

ziak is goed," zeide hij, ,,maar zij wordt kwalijk

verdedigd. Het 2al mij en een groot getal deugdzame

menfchen het leven kosten, die aan den Godsdienst

zijne oorfpronkelijke eenvoudigheid en aan ons va-

derland deszelfs oude zeden verlangden weder te ge-

ven. Het zij zoo , God zal zijne dienaren niet ver-

laten; hij zal hun te hulp komen, wanneer gij ge-

looven zult, dat alles verloren is. Mijn vertrouwen

rust op hem alleen, en niet op menfchien; ik onder-

werp mij aan zijnen wil." Met deze woorden nam

ZWINGLIUS affcheid van zijne vrienden , toen hij

den togt op bevel der Overheid ondernam , welke

hem werkelijk het leven kostte. •'-<

Cdppel ligt niet meer dan drie uren van ZurJbfi,

De weg derwaarts loopt over den berg y^/l;is ; des-

zelfs fteilte vertraagde den marsch van het zwaar-

gewapende voetvolk ; doch het gefchut , hetwelk

men in de verte hoorde bulderen, gaf te kennen,

dat het gevecht reeds een' aanvang had genomen.

ZWINGLIUS, onverduldig, om zijnen medeburgeren

te hulp te fiidlen, drong de Bevelhebbers aan, om
'fpocd te maken. „ Verhaasten wij onzen togt,"

riep hij: „ Indien wij talmen, zullen wij misfchien

te laat komen. Ik voor mij, ik wil mij bij mijne

broe-
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nn C. G. broedeien voegen, hen helpen behouden of met herl

Jaari5i7, Qj^jjjQj^gj^^w
jjg woorden van zwinglius vervul-

,, den de Bevelhebbers met eene edele drift. Zij ge-

boden hun volk , hen te volgen , en trokken voor-

waarts.

Oui drie uren na de middag kwamen zij op het

flag^eld aan. De Rcomschgezinde Zwitfers, omircnt

8-000 man flerk , den vijand voordeelig geplaatst

ziende , en deszelfs fterkte niet kennende , hadden

geen' algemeenen aanval willen wagen , ni;;ar zich

met een hevig en aanhoudend fchuigevaarte verge-

noegd. In oen oogenblik , dat zwinglius bij zijne

landslieden was aangekomen, naderde een Oflicier

van het Canton Uri , met 300 vrijwilligers, die van

Zurick, om kondfchap te verkrijgen. Vernemende,

hoe zwak zij waren, en dat de verlierking, welke

zij ontvangen hadden, gering was, befloot hij,. hen

aan te tasten. Zoodra de Roomschgezinden zagen,

dat de flag een begin had genomen , geraakte huu

geheele leger in beweging. De Zurichers , naauwe-

lijks i-,co man Iterk , maar aangemoedigd door

jZWiisGLius , verdedigden zich in het eerst niet

zonder voordeel, en het gelukte hun, litn vijand af

te Haan; toen het zwijgen van een hunner batterijen

verwarring veroorzaakte, waarmede de Roomfchen

hun voordeel deden; en een klein bosclije, hetwelk

men verzuimd had om te houwen of te bezetten,

doorgetrokken, omringden zij de ftandplaats der

Zurichers, Em gedeelte van derzelver achterhoede,

vreezcnde afgtfneden te zullen worden , nam de

vlugtj terwijl vijandelijke verfpieders zich onder hen

meng-
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mengden , en door liet roepen van verraad , de wan- «a C. G.

orde vermeerderden. De Bevelhebbers deden ver- Jaari.^iy,

geeiïche pogingen , om de orde te herllellen ; zij .

*

werden niet gehoorzaamd, en weldra was de ne-

derlaag algemeen. Die in de eerde gelederen lire-

den, lliervon allen op hrnnen post, en de anderen

vverde.'i verfirooid.

Reeds in het begin van het gevecht, ontving

zvviNGLius, terwijl hij den zijnen moed infprak

,

ecne doodelijke wonde, die hem buiten kennis op

het flagveld deed nedervallcn , waar hij liggen bleef,

terwijl de vijanden hunne overwinning vervolgden.

Weder bijgekomen, rigtte hij zich met moeite op,

met de handen kruisvvijze over de borst geflagen,

en de dervende oogen ten hemel gerigt. Eenige

Roomfche foldaten, die achter aan waren gebleven,

vonden hem in dezen toefland. Zonder hem te

kennen, boden zij hem eenen Biechtvader aan;

zwiNGLius poogde hun te antwoorden, qjaar zijne

ftem te zwak zijnde , om zich te doen verdaan ,

gaf hij zijne weigering met eene beweging van het

hoofd te kennen. Toen vermaanden de foldaten

hem, dat hij zijne ziel aan de Heilige Maagd zou

aanbevelen. Een tweede teeken van weigering bragt

hen in woecie. ,, Sterf dan, hardnekkig Ketter!"

riep één van hen, en doordak hem tevens met zij-

nen degen (). Des

(*) Men heefc deze bijzonderheden naderhand verno-

men van eenige Boeren , die zwikgliu.? herkenden in den

oogenblik, dat hij gedood werd. gualther. in Apol',

ZWINGLII. MYCON. Vic, ZWINGUI.

Herv. L Aa
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m C G. Des anderen daags werd het ligchaam van den

|aari5i 7. fiervormer gevonden en aan het leger ten toon ge-

_:
_

^ fteid. Velen onder hen, welke de nieuwsgierigheid

herwaarts trok, hadden zwinglius gekend, en,

zonder zijne godsdienfiige gevoelens aan te nemen

,

zijne welfprekendheid bewonderd, en de opregtheid

van zijne oogmerken erkend. Zij konden zijne ge-

laatstrekken, welke de dood niet veranderd had,

zonder aandoening niet aanfchouwen. Onder de me-

pigte bevond zich een voormalig ambtgenoot van

ZWINGLIUS, die, wegens de Hervorming, Zurich

verlaten had. Hem , die zijne tegenpartij geweest

was, lang befchouwd hebbende, zeide hij eindelijk

met aandoening : „ Uw geloof zij geweest , zoo

het wille , ik weet , da uii uw vaderland bemind ,

en altijd ter goeder trouw gehandeld hebt: God wille

Wwe ziel in vrede bewaren
!

"

De foldaten , verre van in dit gevoel van mede-

lijden te deelen , verheugden zich over den dood

van den man, dien zij als den voornaamften fteun

der Ketterij befchouwden , en omringden het bloe-

dig lijk van den Hervormer met gewoel en getier.

Te midden der uitlatingen van hunne dweepzuchtige

blijdfchap, hoorde men enkele Remmen fch reeuwen :

5, Laat ons de overblijffelen van dezen Aartsketter

aan de vlammen overgeven!" Allen juichten dezen

voorflag toe; vergeefs herinnerden de Bevelhebbers

het razende volk den eerbied , welken men aan de

dooden verfchuldigd is; vergeefs vermaanden zij

hen , de Protestanten niet te tergen , die zich den

eenen of anderen tijd zouden kunnen wreken ; alles

was
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was vruchteloos. Men maakte zich meester vnn het nn C, G
lijk van zwinglius; eene regtbank, bij toejuiching ]^^ristft

benoemd, fprak het vonnis uit, dat het zou ver-
^

brand worden , en dit vonnis werd op ftaande voet

ten uitvoer gebragt.

Dus eindigde zvvinglius zijnen levensloop in deh

ouderdom van XLVII jaren. De tijding van zijneh

dood ftortte zijne vrienden in eene diepe ontfteltenis

en fchrik. De geheime aanhangers der Roomfchia

Kerk te Zitrich beurden het hoofd op, en fchreven

de rampen van het vaderland toe aan de verande-

ringen door den Hervormer ingevoerd; De wanor-

den ftegen ten top , en deden de krijgsverrigtingeil

verflaauwen. De wijfeling van den Raad , het ge-

brek van övereenftemrning tusfchen de Bevelhebber^

en foldaten, de traagheid en onvoegzaamheid def

maatregelen tot voortzetting van den oorlog
,
gaven

aanleiding tot meer volgende tegenfpoeden , en twee

maanden na het gevocht van Cappel^ zagen de fte-

den Zurich en Bazel zich genoodzaakt , om elke

voor zich zelve eenen afzonderlijken vrede te ma-

ken; bij welken het verdrag van 1529 vernietigd eti

een merkbare meerderheid toegeftaan werd aan de

vijanden der Hervorming.

Thans fcheen het , dat geheel Zwïtferland weder Gevolgeti

in den vorigen ftaat ten aanzien van den Godsdienst vr.n dezen

vervallen zou; maar weldra zag men de voorfpel-

lingen vervuld worden, met welke zwinglius zij-

ne vrienden, bij het affcheid nemen , vertroost had.

Na den eerften oogenblik van ontdeltenis , bloo-^den

jtij , dat zij zich verbeeld hadden , als ware het lot

Aa 2 der



naC. G. der goede zaak vfirbQn,den aan, liet leven van eenen

Jaarisi/.
gjjj^gjej, menscli. Door zijnen .geest .^feeziejd , be-

,____. ijverden zij zich de hoop te verlevendigen, .^lle hi^st

te ftillen, en het gelukte him, de bedaarde ka'm^e

weder te herliellen. De (lichtingen, door den Her-

vormer gevestigd, werden eene bron van nieuwen

voorfpped. Liefde voor: vrede, orde en geregii;;-

heid, volgden op heerschzucht, begeerlijkheid en

wraakzucht, welke de binnenlandfche.rust zoo me-

Bigmalen verftoord hadden. Eene werkdadige lief-

de, eene aartsvaderlijke eenvoudigheid, wijze wet-

ten , zeden fterker dan de wetten , waren de edele

erfmakingen, welke zwingliüs aan zijn vaderland

heeft nagelaiten (*},

Dood van I" hetzelfde jaar 153 1, waar in zwinglius, als

oEco- een eciit Vaderlander en Christen Held, gelijk mos»
LAMPA- , ^ ^ ^ . , .-,.., iT

Dius.
HEiM hem met regt noemt, in den Irrijd voor Va-

derland en Godsdienst fneuvelde, overleed ook den

iften peceraber zi.in boezemvriend joannes oeco-

LAMPADius, in den .ond{*rdom van XLIX jaren, te

Bazel, alwaar hij negen of tien jaren den dienst

van Eiiangelieprediker had waargenomen; een kun-

dig, befcheiden, ijverig, maar tevens vredelievend

Godgeleerde, van vvien alleen eene teugellooze drift

LüTHER heeft doen fchrijven , dat hij door de vu-

rige pijlen en fpiefen des Satans doorboord, door

eenen fchielijken dood om het leven was gekomen;

Hij had eene ziekte van veertien dagen met liilk

(*) M. I. G. HES Fie /rVlrich ZwingUi Reformateur

de lajSiiis/e.
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gelatenbsid verduurd , en overleed onder godvruch- na C. G*

tige gtfprckkeii met zijne kinderen en verfcheidene J?'"ri5i7.

Kerkendicuaren, godzalig en (tandvasiig in zijn ge- _£.'

loof. ,

Het vredesverdrag, hetwelk bij de Zwitfers in

het jaar 1531 een einde maakte van hunnen Durger-

oorlog om den Godsdienst, hoe zeer hetzelve na-

deelig was voor de Protestanten^ die dulden moes-

ten, dat de Roomfche Godsdienst in hetzelve het

oude , zvare , ongetwijfelde geloof genoemd werd ,

bleef desnietrerain van toen af den grondflag uitma-

ken van alle volgende onderhandelingen en overeen-

kom ften tusfchen de Roomfche en EimngsUfche Can-

torn. De Roomfche Cantons, aangemoedigd door

hunnen voorfpoed , waren ijverig werkzaam , om
het Protestantendom alle mogelijke afbreuk toe té'

brengen , en het gelukte hen , in verfcheidene plaat-

fen van Zwitferland ^ onder anderen te Friburg en

Solothurn den Roomfchen Godsdienst te herfiiellen,

maar daartegen vereenigden de Hervormde Cantons

^ch naauvver met malkanderen, en waren te meer

bedacht, om kennis en verlichting , als de ware

grondflagen der Hervorming te verbreiden, waar toe

onder anderen dienen kon het Katechethch onder-

wijs , hetwelk in Zwitferland in het jaar 1534 werd

ingevoerd en geregeld. Ten welken einde leo jude

eenen KatechUmm opftelde , die alom werd aange-^^

nomen en in gebruik gebragt , welks plaats echter

vervolgens het onderwijs van calvyn, in vragen

en antwoorden gebragt , vervangen heeft, In het

jaar 1536 werd ook op eene Sijnode te Bern de

Aa 3 Zwit'
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na C. G. Zwitferfche Geloofsbelijdenis opgelkld , door BUL*

J33ri5i7' LINGEK. , MYCONius ei) GRYNEUS , bij Welken nog
tot 1553. j . „

;_ƒ
gevoegd werden leg juüe en grosman , welke

Geloofsbelijdenis met algemeene goedkeuring werd

aangenomen; en welke voornamelijk ten oogmerk

had, dat men openlijk het geloof der Zwitfers zou

kunnen kennen, inzonderheid omtrent de tegenwoor-

digheid van CHRISTUS in het Avondmaal ; ten einde

de vereeniging der Protestanten in dat iluk te be-

vorderen, waartoe lutmer, door meer gematigd"

heid , dan in het eerst , te openbaren , hope gege-

ven had, In dit Sijnode waren tegenwoordig God-

geleerden van Bern ^ Zurich, Bazel ^ Schafhaufen ^

St. Gal, Mulhaufen enz. waar bij zich de Godge*

leerden van Straatsburg, bucerus en capito voeg-

den, In deze Belijdenis komt niets voor van de

Voorverordinering , en ten aanzien der Sacramenten^

wordt er in gezegd , dat in dezelve , behalve de

uitwendige teekenen , de geestelijke zaak zelve gege-

ven wordt. Ondertusfchen , alhoewel luther er-

kende , dat deze Belijdenis op zich zelve goed

was, volgde nogtans de bedoelde vereeniging nietn

De^e Geloofsbelijdenis wordt de eerfte genoemd, en

dus van de tweede meer breedvoerige , die in het

jaar 1566 opgefteld is, onderfcheiden , welke laatst-

gemelde al de Zwitferfche Kerken, uitgezonderd die

van Bazel en Neuffchatel , hebben aangenomen.

Eer wLj van de Hervorming van Zwitferland af-

ftappen, om over te gaan tot het verhaal van de

Hervorming, te Geneve, door joan CALVY^f bevor-

derd , verdient het opmerking , dat , daar men

,

naai
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naar alle waarfchijnlijkheid, had mogen verwachten, na C. G,

dat de Z^vitfers ^ als Republikeinen en ijverige vrien- I^^''^5i7»

den der vriiheid, alle zonder onderlcheid , de Her- .*

vorming zouden omhelsd hebben , nogtaus zeven

Cantons Roomschaezind gebleven zijn , en onder

dezen juist die Cantons, waar men het ijverigst ge-

rneenebestgezind was. villers ( *
) , die deze

waarneming ook in het midden brengt, tracht dit

opmerkelijke verfchijnfel uit verfcheidene gronden

te verklaren. Hij fchrijfc: ,,Het Catholicismus der

kleine Cantons van SchweitZy Uri en Unterwalden^

had , juist omdat het plaats greep onder deze berg-

bewoners, die van nature Republikeinen zijn, eene

gedaante aangenomen , welke met hun karakter over-

eenkomltig en naar hunne zeden gefchikt was. De
bewoners der bergen hebben bovendien eene leven-

dige verbeelding, waarop de uitwendige voorwerpen

eenen fterken indruk maken, terwijl ook de werke-

loosheid van het herdersleven vele godsdienftige fees-

ten en vertooningen vordert. Een eeredienst, waar-

mede vele plegtigheden verbonden zijn , moest hen

dus verkieslijk wezen , boven eenen eenvoudigen

Godsdienst. Onder hen was het, dat de eerfta

grondleggers der Zwitferfche vrijheid gewoond had-

den, en de gedachtenis van alle deze gebeurtenis-

fen, van al de groote mannen van dit Tijdperk
,

was zeer naauw verbonden met den Catholijken eer-

dienst en deszelfs plegtigheden. Het waren geen©

ge-

(*) Froeve over den Geest en Invloed der Kerkelijke-

Hervorming enz, Bladz. 153.
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ca C. G. gedenkzuilen , het waren kapellen , die hen de ver*

Jaarifi/. maarde veldflagen en de daden hunner voorvaderen

j_ _i.* herinnerden. Wie toch heeft in ZwitferJand ge-

reisd, en is de Kapel van willem tell niet gaan

zien? Het was eene nationale dweepzucht, eene

foort van afgoderij , welke deze vermenging van den

dienst der vrijheid met den Godsdienst veroorzaak-

te, en zoodanig is ook nog heden hun CathoUcis-

mus. Van eenen anderen Godsdienst hebben zij

geen denkbeeld; de misbruiken in de Kerk hebben

zich naauv^^elijks hij hen doen gevoelen ; de Paufen

vorderden geene fchattingen van deze arme bergbe-

woners , en hunne Priesters in hunne gehuchten en

vlekken de eenige perfonen zijnde, wien men eenige

kundigheden kon toefchrijven , hadden en hebben

ook nog tegenwoordig eenen zeer grooten invloed

op de beraadflagingen der vergaderingen en op alle

zaken. Men voege hier nog bij, dat de verlichting

onder hen minder was doorgedrongen , dan bij hun-

ne rijke bondgenooten , en dat zij, deze hunne na-

buren , voorheen de vrijheid bezorgd hebbende , niet

goedfchiks door hen zich eene verandering in den

Godsdienst wilden laten voorfchrijven. " Men zal

ligtelijk aan den geleerden Schrijver toeltaan, dat de

door hem bijgebragte omftsndigheden , en onder de»

zelve voornamelijk wel het gebrek aan verlichting

en de groote invloed der Geestelijkheid op deze min

verlichte bergbewoners onder de oorzaken kunnen

en mogen geplaatst worden , waarom de gemelde

Cantons bij het Roomfche Geloof zijn blijven vol-

harden j doch er is nog eeüe omflandigheid 3 welke

hier
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hier vooral niet uit het oog moet verloren worden , na C. G,

en welke ons oplosfing geeft omtrent de ongeneigd- Iaari5i7«

heid der vijf Cantons tegen die van Zurich bijzon-

der, en tegen zwinglius. Deze omftandigheid is

het verfchil van ftaatkundige gevoelens tusfchen deze

Cantons en Zurich,

De Zwitfers , die , federt het bevechten van hun-

ne vrijheid, den vrede met andere volken gehand-

haafd, en zich buiten derzelver verfchillen hadden

gehouden , door hunne overwinning op karel den

Stouten^ Hertog van Btirgondië, flout geworden,

mengden zich van dien tijd af in de belangen en

verfchillen van uitheemfche Mogendheden , w^aar-

door hunne oude eerwaardige zeden bedorven en

hunne eensgezindheid gefloord werd. In de Itali'

aanfche oorlogen , op het laatst van de XVde en in

het begin der XVIde eeuw, kozen zij de partij van

den eenen of anderen der oorlogende Vorsten, aan

welke zij hunne troepen voor %dA verhuurden. Som-

migen verbonden zich met Frankryk , anderen met

den Paus, weder anderen met den Keizer. Hier uit

ontflonden haat en partijfchap, welke niet zelden

erfelijk werden. Vruchteloos deden eerlijke en voor-

uitziende lieden hun best, om hunne landgenooten

te waarfchuwen, hunne voordellen vonden geen' in-

gang. Onder dezen was zwinglius, die allen oor-

log afkeurde, behalven dien tot verdediging van het

vaderland (). Bijzonder openbaarde zich deze on-

eenigheid, in de oorlogen van karel van Oosten-

ryk

(*) HESS He de ZwingU f. 56.

1
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«a C. G ^y^ en francois I van Frankryk , om het Hertog^

Jaarisi? <jom Mi/aan. De Zwiffers floten een verbond met
''

FRANCOIS, behalve die van Zurich ^ die onzijdig

wilden blijven, en daarom hunne toeftemming terug

hielden. Dit gedrag der Zurichers namen de andere

Cantons euvel op, voornamelijk viel hun haat op

zwiNGLius, vvien zij befchuldigden , de eensgezind-

heid der ZwUfers geftoord te hebben , door Zurich

te overreden, om zich niet met hen tot het verbond

met de Franfchen te verbinden. Van dien tijd af

moet men het ongenoegen der overige Cantons te-

gen Ziirich rekenen, en tegen zwinglius , als hee

hoofd der voorflanders van de onzijdigheid; en in

dezen baat vermengde men zijne ftaatkundige begin^

felen met zijne godsdienflige gevoelens, en toonde

?ich even afkeerig van de laatfte als van de eerfte (*}^

(*) Pag. 125, 12$.
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