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De discipelen
Lees eens wat er in Markus 9:38 staat:

De reformatoren
Voor zichzelf waren de Lutheranen en Calvinisten voor de vrijheid van het
geweten, behalve voor andersdenkenden!
Om een juist inzicht te krijgen van de Reformatie en van de reformatoren
dienen wij de historische gebeurtenissen goed te kennen. Daarbij zullen wij
onbevooroordeeld tewerk dienen te gaan, niet met oogkleppen op en alleen
de overwinnaars binnen het Protestantisme bejubelen. Daarmee doen wij
immers geen recht aan de feiten. Ook al zijn wij nazaten van de Reformatie,
en al hebben wij daardoor meestal een veel te hoge dunk van de
reformatoren, mag ons dat niet in de weg staan om een eerlijk onderzoek
naar de gebeurtenissen in en rond de Reformatie te starten. Het kennen van
de werkelijkheid doet veelal pijn, en zo zullen zich best pijnlijke situaties
voordoen tijdens ons onderzoek naar de werkelijke beweegredenen, naar de
historische waarheid aangaande de handelswijze der reformatoren en de
mannen daarna. Wij doen dit niet om als een blinde mol de aarde om te
woelen en allerlei troep naar het opppervlak te slepen. Wij hebben geen
leedvermaakk in de fouten en/of slechtigheden van onze voorvaderen, die
ondanks al hun gebreken door Hogerhand zijn gebruikt om een
omwenteling van formaat op religieus en maatschappelijk terrein teweeg te
brengen. Wanneer de Bijbel de misstappen van David verhaalt, geschiedt
dat niet opdat wij er ons inwendig over zouden vermaken. Het is slechts om
een duidelijk beeld te kunnen vorman van de persoon in kwestie, opdat we
niet in mensen zouden roemen, maar alleen in Elohim.
Door nauwkeurig de feiten der geschiedenis te kennen, zal dat ons bewaren
voor overschatting en verheerlijking van mensen, van de reformatoren en
anderen. Ook Jodocus van Lodensteyn keek in de 17e eeuw terug op de
Reformatie als zijnde een nieuwe kerkelijke vorm, dat zich als een lichaam
vertoonde zonder geest. De Reformatie was wel een groots gebeuren, door
met Rome op enkele belangrijke punten te breken. De Reformatie hield
jammer genoeg géén totale breuk met Rome en andere heindense religies
in. Het was beslist géén totale reformatie!
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De Reformatie leverde dan ook niet de algehele vrijheid van godsdienst op.
In veel opzichten waren de reformatoren nog heel intolerant, minstens even
intolerant als Rome!
Ook door de Reformatie loopt een bloedrode draad, van bloed dat door de
reformatoren werd gestort ten bate van hun eigen doelstellingen. Wij als
Protestanten weten nog wel zo het één en ander over de Inquisitie en
heksenvervolgingen. Van de Protstantse onverdraagzaamheid weten wij
nagenoeg niets. Velen onzer zullen dit ook liever niet willen weten. Zij
plegen struisvogelpolitiek. Dat de reformatoren met dezelfde stenen de
ruiten van andersdenkende ingooiden, als waarmee Rome hen bekogelde,
staat niet in de meeste geschiedenisboeken opgetekend. Dat sommige
hoofdfiguren onder de reformatoren moordenaars zijn, klinkt voor velen
ongelooflijk. Toch is het onmiskenbaar waar. Calvijn zorgde voor de
gruweldood op Servet door middel van de brandstapel, en Luther acht
zichzelf de medemoordenaar van Thomas Muntzer. Zowel Luther, Calvijn,
als Beza, Farel, melanchton, Knox, Cranmer, Ridley en anderen
verdedigden het feit dat andersdenkenden door de civiele autoriteiten
werden veroordeeld. Rousseau schrijft dat de Reformatie intolerant was, en
de auteuren algemeen beulen waren. A. Comte schrijft dat de Protestanten
niet minder tyranniek waren dan de katholieken.


