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prehistorie oudheid

3000 v. Chr. 2500 v. Chr. 2000 v. Chr. 1500 v. Chr.
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middeleeuwen vroeg moderne tijdoudheid

1000 v Chr. 500 1000 1500 20000

moderne tijd

De kerk in verval

Dwalingen
In de kerk waren allerlei dwalingen en misstanden te vinden. 
De kerk was afgeweken van wat Gods Woord leert. De gewone 
mensen, de leken, wisten niet dat deze dwalingen tegen Gods 
Woord ingingen. Zij mochten de Bijbel niet lezen.

Zo leerde de kerk dat de mensen moesten meehelpen hun 
zaligheid te verdienen door het doen van goede werken. Maar 
Gods Woord zegt dat wij uit genade zalig moeten worden, door 
het geloof alleen.

Het voorleesboek van groep 6 ‘Door nacht en stormgebruis’ gaat 
over de Waldenzen. De juf vertelt dat zij rondtrokken om het 
Evangelie te verkondigen en daarvoor werden vervolgd. ‘Juf’, 
vraagt Jos, ‘waarom zijn er nu nog steeds veel mensen die vervolgd 
worden?’

Waldenzen op de brandstapel

Johannes Hus preekt tegen de 
macht van de roomse kerk

Voorlopers van de Hervorming

De Bijbel was een verboden boek

Steden en Staten
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Een andere dwaling was dat het Heilig Avondmaal 
veranderd werd in de mis. Het brood en de wijn 
werden tijdens de mis door de priester geofferd. 
Dan veranderden brood en wijn in het lichaam en 
het bloed van de Heere Jezus. Door dat offer werden 
de zonden vergeven, zo leerde de kerk. Daarmee 
verloochenden zij het offer en het lijden van Christus. 

Aflaat
Het was ook een dwaling dat de kerk vergeving van 
zonden kon schenken als iemand berouw toonde. 
Die zonden werden tijdens de biecht beleden aan de 
priester. Hij vergaf de zonden, maar de straf die de 
kerk oplegde, bleef. Men moest extra goede werken 
doen of een aflaatbrief kopen. In zo’n brief stond 
dat de paus vrijspraak gaf van de straf. De kerk werd 
hierdoor nog rijker.

De pausen in Rome leefden in weelde en overdaad. 
Bisschoppen en abten hadden het druk met allerlei 
wereldse zaken. Veel monniken waren liever lui dan 
moe. Sommigen waren zo dom dat ze amper konden 
lezen. 

Voorlopers
Maar de Heere houdt in alle tijden Zijn Kerk in stand. 
Ook in die donkere eeuwen waarschuwden ernstige 
en vrome mannen tegen misstanden in de kerk. Zij 
worden voorlopers van de Hervorming genoemd. 

Petrus Waldus (1140-1205)
Een van de voorlopers van de 
Hervorming was Petrus Waldus. 
Hij was een rijke lakenkoopman 
uit de Franse stad Lyon. Hij gaf 
zijn bezittingen aan de armen 
om een leven van armoede te 
gaan leiden. Hij trok naar zijn 
volgelingen die in de Noord-

Italiaanse Alpen woonden. Petrus Waldus liet de 
Bijbel in het Frans vertalen. Zijn vele volgelingen, de 
Waldenzen, trokken twee aan twee het land door 
en predikten uit de Franse Bijbel. Ze waarschuwden 
tegen de roomse dwalingen. Daarom werden de 
Waldenzen vervolgd als ketters. Ze vluchtten naar 
de valleien in het Alpengebergte van Frankrijk en 
Noord-Italiё. Maar ook daar gingen de vreselijke 
vervolgingen door.

Johannes Hus (1369-1415)
In Praag, de hoofdstad van 
Bohemen, leefde Johannes Hus. 
Deze prediker was diep onder 
de indruk van wat hij las in de 
boeken van Wycliffe. Voortaan 
waarschuwde hij tegen de 
rijkdom en de macht van de paus. 
Toen mocht hij niet meer preken. 

Een aflaatbrief

Voorlopers van de Hervorming
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In diezelfde tijd werd in Constanz een grote kerkelijke 
vergadering, een concilie, gehouden. Daar moest 
Hus verhoord worden. Toen hij in de stad aankwam, 

werd hij, ondanks de belofte van de keizer, gevangen 
genomen. Omdat Johannes Hus zijn leer niet wilde 
herroepen, werd hij veroordeeld en als ketter verbrand.

Voorlopers van de Hervorming

John Wicliffe 
(1330-1384)

In Engeland leefde John 
Wycliffe. Hij vertaalde de Bijbel 
in het Engels, zodat het volk de 

Bijbel zou 
kunnen lezen in hun eigen 
taal. Wycliffe verzette zich 
tegen de beeldendienst, 
relikwieënverering, mis, 
aflaat en biecht. Wycliffe 
beschouwde de paus als de 
anti-christ. Zijn geschriften 
hadden veel invloed in Europa. 

Geert Grote (1340-1384)

Geert Grote werd in Deventer 
geboren. Een tijdlang leefde 
hij in een klooster, maar werd 
geen monnik. Als prediker riep 
hij zijn hoorders op tot boete 
en berouw en stelde hij de 

zonden van de geestelijkheid aan de orde. 
De vrome mannen die Grote om zich verzamelde, 
noemden zich ‘broeders des gemenen levens’. 
Later groeiden deze gemeenschappen uit tot een 
nieuwe kloosterbeweging, de ‘Moderne Devotie’. 
Geert Grote stierf aan de pest.

Thomas à Kempis (1380-1471)

Thomas was een leerling van 
Geert Grote. Hij heeft in een 
klooster van de broeders des 
gemenen levens gewoond. Hij 
schreef het beroemde boek 

De navolging van Christus. Een 
belangrijke zin uit het boek is: ‘Liever arm zijn om 
Uwentwil, dan rijk zonder U’.

Johannes Brugman (1400-1473)

Brugman was een groot prediker 
die zijn hoorders waarschuwde 
voor een zondig leven. Urenlang 
stonden de mensen naar hem te 
luisteren, omdat hij zo goed kon 
preken. De uitdrukking ‘praten 

als Brugman’ komt hier vandaan en betekent dat 
iemand met veel overtuiging spreekt.

Desiderius Erasmus (1469-1536)

Erasmus is in Rotterdam 
geborenen en was een van de 
beroemdste geleerden uit zijn 
tijd. Hij vertaalde het Nieuwe 
Testament uit het Grieks in het 
Latijn. Hij waarschuwde niet 
tegen de roomse dwalingen. Wel bespotte hij 
de luie en domme geestelijken met hun goede 
werken in zijn boek Lof der Zotheid. 


