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INLEIDING

De inhoud van dit Handboek Dogmatiek is door de auteur, Johannes à Marck, 
grondig overdacht. Reeds in 1676, toen hij – nog maar twintig jaar oud! –  
als professor in de theologie aan de Academie van Franeker het leerambt 
bekleedde, begon hij deze stof te verzamelen. In 1686 verscheen de eerste 
uitgave in het Latijn, met als titel Compendium theologiae Christianae didac-
tico-elencticum.
Zijn belangrijkste reden om dit handboek uit te geven, was zijn studenten 
‘een korte, maar volledige samenvatting te geven van de voornaamste 
zaken die zij moesten weten’.
Op herhaald verzoek heeft À Marck zelf, voor degenen die het Latijn niet 
konden lezen, een Nederlandse vertaling verzorgd. In 1705 verscheen de 
eerste Nederlandse vertaling met als titel Het Merch der Christene Got-geleertheit. 
Uiteindelijk zijn er vijf drukken van verschenen.
 
Ds. G.H. Kersten (1882-1948) schrijft in het ‘Woord vooraf’ op zijn Gerefor-
meerde Dogmatiek dat ‘het groot belang dat des Heeren Kerk heeft bij de 
handhaving van de zuivere leer, naar Gods Woord door de hervormers op 
den kandelaar gezet en door de Gereformeerde theologen in volgende eeuwen 
dikwerf na bangen strijd nader ontwikkeld’, hem heeft gedrongen zijn 
werk te publiceren. Hij vervolgt: ‘Onder voorwendsel tot de leer van Calvijn 
terug te keren, is meer en meer een streven merkbaar om de hem gevolgde 
schrijvers te negeren, als waren dezen al te scholastiek. Dit streven heeft 
grote gevaren en zoekt uit de handen van het volk juist die boeken weg te 
nemen, die het op de fundamenten der apostelen en profeten kostelijk 
gegronde werk van Christus en den Heiligen Geest bevestigen, waarin de 
algemene van de bijzondere, zaligmakende bediening des Geestes wordt 
onderscheiden.’

Met de heruitgave van het Het Merch der Christene Got-geleertheit, onder de 
titel Handboek Dogmatiek, is een van ‘die boeken’ door hertaling in heden-
daags Nederlands toegankelijk gemaakt. Heel veel predikanten uit de tijd 
van de Nadere Reformatie zijn als student gevormd door dit handboek, dat 
eeuwenlang aan verschillende universiteiten werd gebruikt voor het onder-
wijs in de dogmatiek.

Deze uitgave bevat de complete tekst van de 5e (verbeterde) druk uit 1758. 
Dhr. J.A. Bunt heeft de gotische tekst in de hedendaagse spelling gedigita-
liseerd. Vervolgens heeft mw. R. Pieterman de zinsbouw en woordkeus 
aangepast om het werk beter leesbaar te maken, met de bedoeling zo goed 

27



28  –  INLEIDING

mogelijk recht te doen aan de intentie van de schrijver. De Latijnse bron-
tekst werd ook dikwijls geraadpleegd. Soms is de hertaling daarnaar aan-
gepast, als de bedoeling van de Oudnederlandse tekst niet helemaal 
duidelijk was. 
Er komt regelmatig filosofisch/scholastiek woordgebruik in dit werk voor. 
In enkele gevallen is de oorspronkelijke Latijnse uitdrukking in een voet-
noot of tussen rechte haken achter de tekst weergegeven.
Achter de namen van sommige personen is hun geboorte- en sterfjaar toe-
gevoegd.
Alle geciteerde Bijbelteksten zijn gecontroleerd aan de hand van de GBS-
editie, waarvoor we de heer S. Schipper erkentelijk zijn.

In dit Handboek worden niet alleen waarheden geleerd, maar ook dwalin-
gen weerlegd. Veel dwalingen van toen komen in een andere gedaante 
terug. Dat maakt dit Handboek ook voor onze tijd actueel.
Voor een goed begrip geven we op de volgende pagina’s een beknopt over-
zicht van de stromingen die bij het weerleggen van de dwalingen regel-
matig genoemd worden.
Het overzicht vermeldt de stroming, het ontstaan, de belangrijkste dwalin-
gen en de actualiteit. We zeggen ds. J.M.D. de Heer dank voor zijn waarde-
volle bijdrage aan dit overzicht.

Onze jachtige tijd kenmerkt zich over het algemeen door onwetendheid en 
oppervlakkigheid wat betreft de kennis van de geloofsleer. Het is daarom 
nuttig en nodig – niet alleen voor ambtsdragers, maar ook voor belangstel-
lende gemeenteleden – om zich wat in te spannen bij het onderzoeken van 
grote theologische werken uit de tijd van de Reformatie en de Nadere 
Reformatie. 

Moge deze uitgave daartoe dienstbaar zijn.

Nieuw-Beijerland, voorjaar 2016      
A.A. Roukens
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OVERZICHT VAN  
DE MEEST GENOEMDE STROMINGEN 

Stroming Ontstaan Belangrijkste 
dwalingen

Tegenwoordig.

Arianen Het arianisme ontleent 
zijn naam aan de 
opvattingen van Arius, 
ouderling in Alexandrië. 
Hij stierf in het jaar 336.

Loochenden de Godheid van 
de Zoon. Arius noemde de 
Zoon de eerste 
scheppingsdaad van de 
Vader. Hiermee loochende 
hij ook de Goddelijke Drie-
eenheid.

Jehova’s Getuigen, 
Mormonen. Delen van 
de moderne theologie

Epicuristen Het epicurisme is 
genoemd naar de 
�losoof Epicurus 
(341-270 v.Chr) en is 
een van de vier 
hoofdrichtingen in de 
Griekse �loso�e. In 
Hand. 17:18 lezen we 
over epicuréïsche 
�losofen.

Beschouwden het geluk als 
het hoogste goed in het 
menselijk leven. Dit geluk is 
te bereiken door pijn en 
angst te vermijden en genot 
te bevorderen.

Gelukzoekers die zich 
niet bekommeren om 
God en de dood.

Libertijnen of 
vrijgeesten

Geestesstroming die 
teruggaat tot de 12e 
eeuw. Ze waren onder 
meer felle tegenstanders 
van de Reformator 
Calvijn in Genève.

Kern is dat de mens los van 
het gezag van Gods wet en 
kerkelijke wetten mag leven

Zij die alle nadruk 
leggen op individuele 
vrijheid en 
zelfontplooiing, bijv. in 
de D66.

Lutheranen Het lutheranisme is 
voortgevloeid uit het 
werk en de leer van 
Maarten Luther  
(1483-1546). 
Verschillende leerlingen 
gingen verder dan 
Luther zelf.

Leerden de lichamelijke 
tegenwoordigheid van 
Christus in het Avondmaal. 
Hadden ook een toegee�ijker 
houding ten opzichte van de 
eigentijdse cultuur. Zo stond 
Luther zelf toegee�ijk 
tegenover beelden in de kerk 
als boeken der leken  
(Heid. Cat. vr. 98).

In Duitsland en 
Scandinavië is het 
protestantisme 
overwegend luthers. In 
Nederland is de kleine 
Evangelisch-Lutherse 
Kerk in 2004 opgegaan 
in de PKN. De Lutherse 
Wereldfederatie zoekt 
tegenwoordig 
toenadering tot de 
Roomse Kerk.
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Stroming Ontstaan Belangrijkste
dwalingen

Tegenwoordig

Mohammedanen Volgelingen van 
Mohammed  
(ca. 570-632). Zij zien 
hem als de laatste 
profeet die de 
de�nitieve openbaring 
van Allah ontving.  
Wij spreken over 
moslims en de islam.

In zeer veel opzichten wijkt 
de islam fundamenteel af van 
Gods Woord. 
De islam loochent de Drie-
eenheid, ziet Jezus alleen als 
een profeet en loochent Zijn 
plaatsbekledende lijden en 
sterven.

Origenisten Volgelingen van de 
kerkleraar Origenes van 
Alexandrië (ca. 185-253).
Hij hield zich vooral 
bezig met de uitleg van 
de Bijbel en de regels 
daarvoor.

Origenes dwaalde onder 
meer in de leer van de Drie-
eenheid. Ook leerde hij de 
uiteindelijke verlossing van 
alle zielen, ook van de 
verlorenen.

De gedachte van een 
alverzoening tre�en we 
aan binnen 
vooruitstrevende 
stromingen in het 
protestantisme, zowel in 
gereformeerde kerken 
als de evangelische 
beweging.

Pelagianen Het pelagianisme 
ontleent zijn naam aan 
de Britse monnik 
Pelagius (ca. 360-435), 
die al in zijn tijd veel 
volgelingen kreeg. 
Sommige volgelingen 
gingen minder ver en 
werden semi (=half)-
pelagianen genoemd. 
Augustinus bestreed 
Pelagius. 

Pelagius leerde dat Adam 
sterfelijk was geschapen en 
dat de zonde van Adam niet 
wordt toegerekend aan zijn 
nageslacht. Elk mens krijgt 
volgens hem de genade om 
vrijwillig tussen goed en 
kwaad te kiezen.

Het semi-pelagianisme 
werkte door in de 
Rooms-katholieke Kerk.
De leer van de vrije wil 
keert terug in het 
remonstrantisme en in 
de evangelische 
beweging.

Remonstranten Het remonstrantisme is 
genoemd naar de 
remonstrantie die 
volgelingen van Jacobus 
Arminius (1560-1609) 
in 1610 bij de Staten van 
Holland indienden. 
Daarin vroegen ze 
ruimte voor hun uitleg 
van de leer van de 
predestinatie. Na de 
veroordeling tijdens de 
Synode van Dordrecht 
(1618-1619) werd de 
Remonstrantse 
Broederschap opgericht.

Leerden dat God mensen 
verkoren had op grond van 
het geloof dat Hij van 
tevoren in hen zag. Leerden 
dat Christus voor alle 
mensen de verlossing had 
verdiend, en dat de mens niet 
alleen deze uit vrije wil kan 
aannemen, maar ook van de 
genade kan afvallen.

De hedendaagse 
Remonstrantse 
Broederschap hee� zich 
ontwikkeld tot een 
vrijzinnig 
kerkgenootschap. 
Remonstrantse 
dwalingen komen voor 
in de evangelische 
beweging en, in 
toenemende mate, ook 
in reformatorische 
kerken.
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Stroming Ontstaan Belangrijkste
dwalingen

Tegenwoordig

Roomsen  
(incl. verschillende 
roomse 
kloosterorden zoals 
de dominicanen, 
franciscanen en 
jezuïeten)

De Rooms-Katholieke 
Kerk ziet zichzelf staan 
in de lijn van de 
apostolische kerk uit het 
Nieuwe Testament. In 
de eerste eeuwen van de 
kerkgeschiedenis kreeg 
de bisschop van Rome 
steeds meer gezag. 
Dit groeide uit tot het 
instituut van de paus. 
Tijdens het Concilie van 
Trente (1545-1563) 
werden veel roomse 
dogma’s geformuleerd.

Kennen aan de goede werken 
een belangrijke plaats toe in 
de rechtvaardiging. 
De (zeven) sacramenten zijn 
wezenlijk voor het verkrijgen 
van het heil. 
De doop wast de erfzonde af. 
Brood en wijn in het 
Avondmaal worden het 
lichaam en bloed van 
Christus. 
De kerk hee� de macht om 
zonden te vergeven. 
Het vagevuur is nodig om de 
ziel te reinigen. Maria is 
mede-verlosseres. 
In leeruitspraken is de paus 
onfeilbaar. Schri� en traditie 
samen zijn het Woord van 
God.  Volgens veel oudvaders 
vertegenwoordigt de Roomse 
Kerk de antichrist.

De Rooms-katholieke 
Kerk (is wereldwijd de 
grootste kerk).

Scotisten Volgelingen van de 
�losoof Johannes Duns 
Scotus (ca. 1265-1308). 
Hij legde zeer sterke 
nadruk op de wil van 
God en ook van de 
mens.

Loochenden de erfzonde en 
leerden de vrije wil van de 
mens. Bestreden de redelijke 
bewijsvoering van het geloof 
door �omas van Aquino 
(zie onder �omisten).

Socinianen Het socinianisme is een 
stroming die haar naam 
ontleent aan de Pools-
Italiaanse geleerde 
Faustus Socinus 
(1539-1604), en diens 
oom Laelius Socinus 
(1525-1562). 
Socinus legde grote 
nadruk op het 
menselijke verstand.

Loochenden de leer van de 
Goddelijke Drie-eenheid. 
Christus is volgens hen niet 
Gods eeuwige Zoon en de 
Heilige Geest is een 
onpersoonlijke kracht van 
God. Bestreden het 
plaatsvervangend lijden en 
sterven van Christus. Legden 
nadruk op de vrije wil 
waarmee de mens voor het 
goede kan kiezen.

Jehova’s Getuigen. 
De argumenten tegen 
Christus’ 
plaatsbekledende lijden 
en sterven keren terug 
in de moderne 
theologie.
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Stroming Ontstaan Belangrijkste
dwalingen

Tegenwoordig

�omisten Volgelingen van de zeer 
invloedrijke �losoof 
�omas van Aquino  
(ca. 1225-1274). 
Ontwikkelde een 
redelijke, 
wetenschappelijke 
bewijsvoering van het 
christelijk geloof. 
Als zodanig is hij de 
geestelijke vader van de 
scholastiek.

Zijn verstandelijke 
uiteenzetting van de 
christelijke waarheden 
dreigde de Bijbel als bron van 
Gods openbaring te 
verdringen. Om deze reden 
is ook À Marck kritisch 
richting het thomisme.

Wederdopers Stroming uit de tijd van 
de Reformatie die een 
radicale reformatie 
voorstond. 
Vanaf 1520 trok de 
stroming in West-
Europa veel aanhangers.

Loochenden de ware 
menselijke natuur van 
Christus. Wezen de 
kinderdoop af. Streefden 
naar een heilige kerk die 
rechtstreeks teruggaat op de 
kerk van het Nieuwe 
Testament. Weigerden de eed 
af te leggen. Sommige 
radicale uitwassen 
verwierpen elk gezag van de 
overheid.

De huidige 
Doopsgezinde 
Broederschap is een 
vrijzinnig 
kerkgenootschap. 
De verwerping van de 
kinderdoop tre�en we 
vooral aan in de 
evangelische beweging.






