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Voorlopers van de Hervorming

 Minimum

1. Wie had heel veel macht in de kerk? 1. De paus.

2. Hoe dacht men in de roomse kerk de zaligheid te 
kunnen verdienen? 

2. Door het doen van goede werken.

3. Hoe heet het belijden van de zonden aan de priester? 3. De biecht.

4. Wat kon men kopen om vergeving van zonden te 
ontvangen?

4. Een aflaatbrief.

5. Hoe wordt in de roomse kerk het Heilig Avondmaal 
genoemd?

5. De mis.

6. Welke dwaling was er over het Heilig Avondmaal? 6. Dat het brood en de wijn veranderden in het 
lichaam en het bloed van de Heere Jezus.

7. Wie werden naast God vereerd en aangebeden? 7. Maria en veel andere heiligen.

8. Welk boek mochten de gewone mensen niet lezen? 8. De Bijbel.

9. Wie waarschuwden tegen de dwalingen in de kerk? 9. De voorlopers van de Hervorming.

10. Hoe heten de volgelingen van Geert Grote? 10. Broeders des gemenen levens.

11. Welk boekje schreef Thomas á Kempis? 11. De navolging van Christus.

12. Hoe heten de volgelingen van Petrus Waldus? 12. De Waldenzen.
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13. Wie bestreed de roomse dwalingen in Engeland? 13. John Wicliffe.

14. Wie waarschuwde in Praag tegen de roomse 
dwalingen?

14. Johannes Hus.

15. Hoe stierf Johannes Hus? 15. Hij werd als ketter verbrand.

16. Welke Rotterdamse geleerde schreef Lof der zotheid? 16. Erasmus.

 Basis

Jaartallen

±1200 – ±1500: Voorlopers van de Hervorming

1. Onderwijs uit de Heidelbergse Catechismus.
 Lees de vragen en antwoorden uit de Heidelbergse Catechismus en beantwoord de vragen.

30. Vr.: Geloven dan die ook 

aan den enigen Zaligmaker 

Jezus, die hun zaligheid en 

welvaart bij de heiligen, bij 

zichzelven, of ergens elders 

zoeken?

Antw.: Neen zij; maar zij 

verloochenen met de daad 

den enigen Zaligmaker 

Jezus, ofschoon zij met 

den mond in Hem roemen; 

want van tweeën één: óf 

Jezus moet geen volkomen 

Zaligmaker zijn, óf die dezen 

Zaligmaker met waar geloof 

aannemen, moeten alles in 

Hem hebben dat tot hun 

zaligheid van node is.

63. Vr.: Hoe? Verdienen 

onze goede werken 

niet, die God nochtans 

in dit en in het 

toekomende leven wil 

belonen?

Antw.: Deze beloning 

geschiedt niet uit 

verdienste, maar uit 

genade.

80. Vr.: Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des 

Heeren en de paapse mis?

Antw.: Het Avondmaal des Heeren betuigt ons, dat 

wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben 

door de enige offerande van Jezus Christus, die Hijzelf 

eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door 

den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd, die nu 

naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in 

den hemel is, ter rechterhand Gods Zijns Vaders, en 

daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert, 

dat de levenden en de doden niet door het lijden van 

Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat 

Christus nog dagelijks voor hen van de mispriester 

geofferd wordt, en dat Christus lichamelijk onder de 

gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin 

moet aangebeden worden. En alzo is de mis in den 

grond anders niet, dan een verloochening der enige 

offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een 

vervloekte afgoderij. 
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 In vraag en antwoord  wordt de roomse leer van de verering van Maria bestreden.

 In vraag en antwoord  wordt de roomse leer van de goede werken bestreden.

 In vraag en antwoord  wordt de roomse leer van de mis bestreden.

2. Goed of fout?
 De volgelingen van Wicliffe trokken twee aan twee predikend door het land. goed/fout
 Het symbool van de Waldenzen was een brandende fakkel.   goed/fout
 John Wicliffe werd als ketter levend verbrand.     goed/fout
 Johannes Hus werd als ketter levend verbrand.     goed/fout
 Petrus Waldus was een leek.       goed/fout
 John Wicliffe kwam onder de indruk van de boeken van Johannes Hus  goed/fout

3. Vul de puzzel in.

 1 = Dichter van het lied Ik wil mij gaan vertroosten.

 2 = Voornaam van de schrijver van De navolging van Christus.

 3 = Geleerde uit Rotterdam.

 4 = In deze plaats woonden de ‘broeders des gemenen levens’.

 5 =  als Brugman. 
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4. Bekijk de strip over de Latijnse school in Deventer, gesticht door Geert Grote.

 In welke taal werd les gegeven en waarom?

  

 Wie zijn in Deventer de leermeesters?

  

 Wat betekent: ‘Hora est’? 

  

 Extra

1. Roomse dwalingen.
 De roomse kerk heeft veel ‘heiligen’, zoals Maria, Petrus en Willibrord, die spreken in de hemel bij de 

Vader voor ons.
 Waarom kunnen deze ‘heiligen’ onze voorsprekers niet zijn? 

  

 Wie worden in de Bijbel ‘heiligen’ genoemd?

  

 Waarom zijn zij heilig?
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2. Het wapen van de Waldenzen.
 Dit is het oude wapen van de Waldenzen. Ze leefden met de 

Bijbel, het Woord van God.

 Hoe kun je dat zien in het wapen? Lees Psalm 119: 84 berijmd 
 en Johannes 5: 39.

 

 

 
 
 De Waldenzen leerden hun kinderen Bijbelboeken uit het hoofd 

opzeggen. Begrijp jij waarom? 

  

  

 Je leert op school en thuis ook uit de Bijbel. Welke teksten kun je uit het hoofd opzeggen? 

  

  

 Waarom woonden de Waldenzen in de valleien van de Alpen in Frankrijk en Italië? 

  

  

 Waarom werden de Waldenzen vervolgd? 
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3. Voor niemand bang. John Wycliffe, de moedige Bijbelvertaler. 

 In welk land speelt dit boek zich af? 

 Een stukje tekst uit het boek:

Voorzichtig schuift Wycliffe het stuk perkament opzij. Zijn vingers zijn 
verkrampt van het lange schrijven. Hij voelt de nood van de kerk als een 
zware last op zijn schouders. En hij weet dat die strijd alleen maar heftiger 
zal worden. Maar hij is niet bang. Met Gods hulp zal hij de strijd niet 
opgeven.

 
 Waarom vind je John Wycliffe moedig?

  

  

 Waarom is het belangrijk om een Bijbel te hebben in je eigen taal?

  

  

 Lees Genesis 11: 1-9. Hoe komt het dat er zoveel talen zijn op de wereld (ongeveer 7.000)? 

  

 In Handelingen 2 wordt de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest beschreven. Lees vers 4 
tot en met 8 en beantwoord de vraag van de bezoekers in Jeruzalem in vers 8 ‘En hoe horen wij hen een 
iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn’? 
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4. Thomas á Kempis.
 Schrijf drie dingen op die je hebt geleerd over Thomas á Kempis.

 1. 

 2. 

 3. 

 Welke titel heeft het boek De navolging van Christus in het Latijn? 

 

 Wat betekent: Christus navolgen? Lees Johannes 8:12. 

  

  

5. Pater Brugman.
 Johannes Brugman (1400-1473) was monnik, prediker en dichter. Hij was een tijdgenoot van Thomas à 

Kempis (1380-1471).
 Hoe noemen we de tijd waarin Brugman en à Kempis leefden?

  
 
 Zou Brugman getrouwd zijn geweest? Waarom denk je dat?

  
 
 Veel mensen kwamen luisteren naar de preken van Brugman en waren het eens met zijn preken. 

Brugman preekte in kerken, kloosters en in de open lucht of op dorps- en stadspleinen. Er is nog steeds 
een spreekwoord over Brugman: Praten als Brugman. Iemand schreef over zijn preken: 

Alom drong hij aan op bekering. Hij bestreed de drie hoofdzonden van zijn eeuw: de speelzucht (met name 
het dobbelspel), de ontwijding van de zondag en de wraakgierigheid van staatkundige partijen in ons land.

 Wat betekent het spreekwoord ‘Praten als Brugman’? 
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 Schrijf in eigen woorden op over welke drie onderwerpen Brugmans preekte.

  

 

 Brugman schreef ook liederen. Eén van de bekendste liederen lees je hier. 

1. Ick wil mi gaen vertroosten
In Iesus liden groot.
Al hevet ghestaen ten boosten
Het mocht noch werden goet.
Al om mijn sondich leuen
Ben ick met druck bevaen.
Dat wil ick gaen begeven
O Iesu siet mi aen.

2. Den tijt heb ick verloren
Die ghi mi hebt verleent.
Nae u wilde ick niet horen
In sonden was ick versteent.
Seer traech ben ic tot duechden
Al heb ick goed vermaen.
Oorspronck der eewiger vruechden
O Iesu siet my aen.

3. Al ben ick vol van sonden
Wilt mijns ghedachtich sijn.
U duecht is sonder gronden
Die schulden sijn al mijn.
Ick kent al yst seer spade
En wilt mi niet versmaen.
Aen u roep ick ghenade
O Iesu siet my aen.

1. Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft 't gestaan ten boosten,
het kan nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaan;
dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

2. De tijd heb ik verloren,
die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen,
in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden,
al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw'ge vreugden,
o Jesu, zie mij aan!

3. Al ben ik vol van zonden,
wil mijns gedachtig zijn.
Uw deugd is zonder gronden,
de schulden zijn al mijn!
Ik ken 't, al is 't zeer spade,
en wil mij niet versmaan,
U smeek ik om genade:
o Jesu, zie mij aan!

 Wat is het verschil tussen de tekst aan de linker-en aan de rechterkant? 
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 Schrijf vijf woorden op in het oud-Nederlands, met daarachter de vertaling in hedendaags Nederlands.

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 Wat valt je op aan de laatste regel van elk couplet? Waarom zou Brugman dat zo gedicht hebben? 

   

  

  

 Wat is het onderwerp van dit lied? 

 

 Bij welke tijd van het kerkelijk jaar hoort dit lied? 

 

6. Het standbeeld van Desiderius Erasmus.
 Op het standbeeld staat:
 Hier rees die groote zon en ging te Bazel onder.

 In welke stad is Erasmus geboren? 

 In welke stad is Erasmus overleden? 

 In welk land ligt deze stad? 
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Aantekeningen
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