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Het Twaalfjarig Bestand

 Minimum

1. Wie was voor een wapenstilstand met Spanje? 1. Johan van Oldenbarnevelt.

2. Wie was tegen een wapenstilstand met Spanje? 2. Prins Maurits.

3. Hoe werd deze wapenstilstand genoemd? 3.  Het Twaalfjarig Bestand.

4. Welke hoogleraar bracht een dwaalleer in de 
protestantse kerken?

4.  Arminius.

5. Welke hoogleraar verdedigde de zuivere leer? 5.  Gomarus.

6. Waar ging de strijd vooral over? 6.  Over de uitverkiezing en de vrije wil.

7. Hoe werden de volgelingen van Arminius 
genoemd?

7.  Arminianen of remonstranten.

8. Hoe werden de volgelingen van Gomarus 
genoemd?

8.  Gomaristen of contraremonstranten.

16601620

TIJD VAN REGENTEN EN VORSTEN 

1560 1580

1619: Johan van Oldenbarnevelt onthoofd

1609-1621: Twaalfjarig Bestand

TIJD VAN ONTDEKKERS EN HERVORMERS 

1640

1618-1619: Nationale Synode te Dordrecht

1637: De Statenvertaling komt gereed

Tachtigjarige Oorlog 1568 - 1648

1600

Regenten en Vorsten
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Het Twaalfjarig Bestand

9. Wie koos de kant van Arminius? 9. Johan van Oldenbarnevelt.

10. Wie mochten geen kerkdiensten meer houden? 10. De contraremonstranten.

11. Welke scheldnaam kregen de 
contraremonstranten?

11. Slijkgeuzen.

12. Welke kant koos prins Maurits? 12. Van de contraremonstranten.

13. Wat is de Scherpe Resolutie? 13. Het besluit dat de gewestelijke staten zelf 
waardgelders in dienst mochten nemen.

14. Wat besloten de Staten-Generaal toen? 14. Dat er een nationale synode zou komen.

15. Wie werden er door prins Maurits gevangen 
genomen?

15. Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot.

16. Hoe liep het met Johan van Oldenbarnevelt af? 16. Hij werd wegens landverraad ter dood 
veroordeeld.

17. Waar werd Hugo de Groot gevangen gezet? 17. In Slot Loevestein.

18. Hoe ontsnapte hij? 18. In een boekenkist.

19. Wie was voorzitter van de Nationale Synode te 
Dordrecht?

19. Johannes Bogerman.

20. Wat was één van de eerste besluiten van de 
synode?

20. Dat de Bijbel vanuit het Hebreeuws en Grieks 
vertaald moest worden in het Nederlands.

21. In welk belijdenisgeschrift werden de dwalingen 
van de remonstranten verworpen?

21. In de Vijf Artikelen tegen de Remonstranten.

22. Hoe worden deze Vijf Artikelen tegen de 
Remonstranten ook genoemd?

22. De Dordtse Leerregels.

23. Welke zijn de Drie Formulieren van Enigheid? 23. 1. De Heidelbergse Catechismus.
 2. De Nederlandse Geloofsbelijdenis.
 3. De Dordtse Leerregels.

24. In welke stad werd de Bijbel vertaald? 24. Leiden.

25. Welke besmettelijke ziekte brak daar uit? 25. De pest.

26. Waaruit blijkt dat Gods zegen rustte op de 
vertalers van de Bijbel?

26. Zij bleven gespaard voor de besmettelijke ziekte 
de pest.
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 Basis

Jaartallen

1568-1648: De Tachtigjarige Oorlog

1609-1621: Het Twaalfjarig Bestand

1618-1619: Nationale Synode te Dordrecht

1619: Johan van Oldenbarnevelt onthoofd

1637: De Statenvertaling komt gereed

 Tijdelijk vrede

1. Zet de woorden in de juiste kolom.
 Prins Maurits – Johan van Oldenbarnevelt – voor wapenstilstand – tegen wapenstilstand – raadpensionaris – 

stadhouder – militair – handelsman
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 Godsdiensttwisten

2. Geef de vakjes de goede kleur.
 Arminius: rood. 
 Gomarus: groen.

 Bijna een burgeroorlog

3. Bekijk de afbeelding en beantwoord de vragen.
a. Wie gaf de opdracht om prins Maurits niet meer te 

gehoorzamen?

 

b. Wat was de oorzaak van dit bevel?

 

  

 

De mens heeft een vrije 
wil om de genade van 
God aan te nemen.

Ware gelovigen kunnen hun geloof 
niet verliezen, want er is geen afval 
der heiligen.

Mensen kunnen de 
zaligmakende genade 
ook weerstaan door niet 
te willen geloven en te 
weigeren de genade van 
God aan te nemen.

Jezus is voor iedereen 
gestorven, zodat alle mensen 
zalig kunnen worden, als ze 
maar geloven en de genade 
van God aannemen.

Remonstranten

De zaligmakende 
genade van God 
is onweder-
standelijk.

God heeft van eeuwigheid af Zijn volk 
uitverkoren tot zaligheid, niet om hun 
voorgezien geloof, maar alleen omdat Hij 
wilde dat ze zalig zouden worden.

Contraremonstranten

De Heere Jezus is alleen 
voor Zijn volk gestorven. 
Zij alleen worden zalig, 
omdat hen genade 
geschonken wordt.

Gelovigen kunnen weer 
ongelovig worden.
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c. Welk gevolg dreigde na dit bevel?

  

 

d. Hieronder zie je een gedeelte uit Toen en nu, geschreven door W. G. van de Hulst. Lees het gedeelte. Hoe 
liep het uiteindelijk af?

 

 

 

 

e. Hoe liep het af met de persoon van vraag a?

f. Gespreksvraag. Als jij toen rechter zou zijn geweest, zou jij dan hetzelfde vonnis uitgesproken hebben? 
Leg uit.

…”De wapens neer!” beveelt hij kort en streng.
“Daartoe heb ik geen opdracht van mijn meesters”, antwoordt een luitenant.
“Dan moet u voor uw meester vechten!”
Vechten? Vechten tegen prins Maurits? Dat durven ze niet, maar dat willen ze ook niet. En al die 
waargelders werpen hun pieken en musketten op een grote hoop midden op de Neude neer…
Zoals ’t in Utrecht ging, ging ’t ook in nog enkele andere steden… 
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 De Nationale Synode van Dordrecht

4. Wat hoort bij elkaar? Trek een lijntje tussen de vakjes.

Synode
Heidelbergse Catechismus

 Dordtse Leerregels 
Nederlandse Geloofsbelijdenis

Liturgie
Dominees: godgeleerden die 

godsdienst gestudeerd hebben. 

Remonstrantie
Oorspronkelijke taal waarin iets 

geschreven is.

Theologen Hoe de eredienst wordt georganiseerd.

Grondtaal Kerkelijke vergadering

Drie Formulieren van Enigheid De uitverkiezing van de mens door God.

Predestinatie Bezwaarschrift / verweerschrift

5. Er heerste verdeeldheid in de Republiek. Om duidelijkheid te verschaffen werd er een nationale synode 
gehouden.

a. Waar werd deze synode gehouden?

b. In welk jaren werd deze synode gehouden? 

c. Wie was de voorzitter van deze synode? 
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d. Bekijk het schilderij van de synode. Zet de nummers op de goede plek. Kies uit:
 1. Het moderamen – met voorzitter ds. Bogerman.
 2. De geciteerden (gedaagden) – de remonstranten.
 3. De afgevaardigden van de Staten-Generaal (linksvoor).
 4. De publieke tribune.
 5. De Engelse afgevaardigden (ereplaats vooraan, dicht bij de voorzitterstafel).
 6. Lege banken van de Fransen (zij mochten van hun roomse koning niet naar Nederland).
 7. Buitenlandse afgevaardigden (rechts in de zaal).
 8. De Nederlandse afgevaardigden (meest achteraan).
 9. De professoren (op een achterste rij, achter de Nederlandse afgevaardigden).
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e. Waarom werden de remonstrantse predikanten weggestuurd?

f. Neem je Bijbel of psalmboek erbij en zoek achterin de Dordtse Leerregels op. Hoe worden deze ook 
genoemd?

g. Noem twee formulieren die op deze synode werden vastgesteld? 

 Het formulier van de 

 en het formulier van het 

h. De Dordtse Leerregels, de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vormen 
samen de drie formulieren tegen de verdeeldheid in de Nederlandse kerk. Met andere woorden, 

 de Drie Formulieren van 

i. Welk belangrijk besluit werd er op deze synode genomen? 

6. In 1626 begon men aan het vertalen van de Bijbel in het Nederlands. In  werd de eerste 

gedrukte Bijbel aan de Staten-Generaal aangeboden.

a. In welke stad werkten de vertalers? 

b. Wat is een grondtaal?  

c. Uit welke grondtalen werd er vertaald? 

d. Welke ziekte brak er in die tijd uit? 
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e. Naast het vertalen van de Bijbel schreven de vertalers extra uitleg in de kant. Dat noemen we 

f. Kun je de naam ‘Statenvertaling’ uitleggen?

g. Welk woord werd voor ‘Bijbel’ gebruikt?

 Extra

 Tijdelijk vrede

1. Prins Maurits en Johan van Oldenbarnevelt waren het niet eens over het sluiten van een wapenstilstand. 
Voor beide meningen valt iets te zeggen.

a. Waarom zou iemand het eens zijn met prins Maurits?

b. Waarom zou iemand het eens zijn met Johan van Oldenbarnevelt?
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c. Als jij in die tijd had geleefd, welke kant zou jij dan kiezen? En waarom?

 Godsdiensttwisten

2. Lees het gedicht dat Joost van den Vondel maakte over Arminius en Gomarus. 

Origineel van Joost van den Vondel

Gommer en Armijn te Hoof
Dongen om het recht geloof.
Ieders ingebracht bescheid
In de Waag-schaal wordt geleid.
Doctor Gommer, arme knecht,
Had het metten eersten slecht,
Mits den schranderen Armijn,
Tegen Bezam en Calvijn,
Lei den rok van d’ Advocaat,
En de kussens van den raad,
En het brein, dat geensins scheen
IJdel van gezonde reên,
Brieven, die vermeldden plat
’t Heilig recht van elke stad.
Gommer zag vast hier en gins,
Tot zoo lang mijn Heer de Prins
Gommers zijd’, die boven hing,
Troostte met zijn stale kling,
Die zoo zwaar was van gewicht,
Dat al ’t ander viel te licht.
Doen aanbad elk Gommers pop,
En Armijn, die kreeg de schop.

Uitleg van het 17e-eeuwse Nederlands

Gomarus en Arminius voor de overheid
Streden over het juiste geloof.
Ieder bewijs
Wordt op de weegschaal gelegd.
Doctor Gomarus, de arme knecht
Had het eerst moeilijk
Omdat de slimme Arminius
Tegenover Beza en Calvijn (twee Hervormers)
De toga legde van de Advocaat (Van Oldenbarnevelt)
En de kussens van de (gemeente)raden
En het verstand, dat echt niet
leeg leek van gezonde redenen,
En brieven, waarin staan
De eerlijke rechten van elke stad.
Gomarus zocht hier, keek daar,
Totdat de Prins
Gomarus weegschaal, die boven hing
Te hulp kwam met zijn zwaard.
Het zwaard gaf zoveel gewicht,
Dat al het andere te licht was.
Toen aanbad iedereen Gomarus’ pop/beeld,
En Arminius die kreeg de schop.
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a.  Wie werd bedoeld met Gommer?

b.  Wie werd bedoeld met Armijn?

c.  Lees regel 2 – 14 en bekijk de afbeelding die bij het gedicht 
hoort. De dichter gebruikte het beeld van een weegschaal. 
Wat legden beide partijen in de schaal?

 Kies uit: Institutie Calvijn - toga (rok) van advocaat - kussens van 
de regenten - boek van Beza - brieven van steden

 Gommer:  Armijn: 

   

   

   

d. Wie leek er eerst te zullen winnen? Waaraan zie je dat in dit gedicht?

e. Waardoor sloeg de balans over naar de andere kant?

f. Joost van den Vondel is de dichter. Hoe dacht hij over deze kwestie? Was hij remonstrant of 
contraremonstrant? Waaraan zie je dat in dit gedicht?
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 Bijna een burgeroorlog

3. Toen Johan van Oldenbarnevelt het schavot besteeg, leunde hij op een stok. Deze stok is bewaard 
gebleven. Joost van den Vondel maakt bij deze stok het gedicht Het stockske van Johan van 
Oldenbarnevelt. Het begint zo:

 Tekst 1

 In het geschiedenisboek Zoals Gods vinger schrijft staat over de veroordeling van Johan van 
Oldenbarnevelt:

 Tekst 2

 In het geschiedenisboek Levend Verleden staat over de veroordeling van Johan van Oldenbarnevelt:

 Tekst 3

a. In welke teksten wordt gezegd dat Johan van Oldenbarnevelt geen verrader is? In tekst  en .

b. De schrijver van tekst  is het er mee eens dat Johan van Oldenbarnevelt wegens landverraad werd 
veroordeeld.

c. Wat is jouw mening hierover? Vind jij het een rechtvaardig oordeel? Waarom wel of waarom niet?

Mijn wens behoede u onverrot,
O stok en stut, die geen verrader
Maar ’s vrijdoms stut en Hollands Vader
Gestut hebt, op dit wreed schavot.

...Het vonnis was streng, maar rechtvaardig. Ja ook rechtvaardig! Zelfbewust hoorde 
Van Oldenbarnevelt zijn vonnis aan. Doodse stilte hing in de zaal…

…Van Oldenbarnevelt werd voor de rechtbank gebracht. Hij werd ervan beschuldigd 
het land te hebben verraden aan Spanje. Dat was natuurlijk niet waar…
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 De Nationale Synode van Dordrecht

4. De vertalers vertaalden het Nieuwe Testament uit het Grieks. Zoek in je Bijbel Mattheüs 10 : 2-4 op. 
Gebruik het Griekse alfabet om de namen te ontcijferen.

 

=  

=  

=  

=  

=  

=  

5. De Bijbelvertalers waren niet alleen geleerd op theologisch gebied en kundig in de talen, maar ook 
kundig in andere onderwerpen. Dat blijkt wel als we de kanttekeningen goed bekijken. Zoek de teksten 
met bijbehorende kanttekeningen op en beantwoord de vragen.

a. Welke kerkvaders worden er genoemd?

 1. Hebreeën 7 : 1 :

 2. Openbaring 13 : 18 :

 3. Judas : 12 : 

b.  Welke geschiedschrijvers worden er genoemd?

 1. Esther 2 : 7 : 



87

 2. Esther 2 : 8 : 

 3. Klaagliederen 4 : 3 : 

 4. Openbaring 2 : 6 : 

c.  Naar welk kruidenboek wordt verwezen?

 1. Jona 4 : 6 : 

d.  Welke koorstemmen worden er genoemd?

 1. 1 Kron. 15 : 20-2 : 

6. Het lijflied van de contraremonstranten.

 
 In 1615 schreef dominee Busschoff het lied Lofzang des Heeren. Het werd een populair lied van 

de contraremonstranten. Volgens een remonstrant werd het lied door duizenden gezongen. De 
remonstranten vonden het een verschrikkelijk lied. 

1. Geloofd zij God die mij heeft uitverkoren
Ter zaligheid, eer dat ik was geboren,
Ja eer de grond des werelds was gelegd,
Niet uit mijn geloof of werken verheven,
Die ik bedrijven zoude in dit leven,
Maar alleen uit Zijn goedertierenheid.

2. Geloofd zij God, die naar Zijn raad bestendig
Mij heeft getrokken door Zijn Geest inwendig,
En uiterlijk geroepen door Zijn Woord:
Mijn blind verstand en mijn verdorven zinnen,
Heeft Hij verlicht door Zijnen Geest van binnen,
En zal het meer verlichten voort en voort.

5. Wie zal de uitverkoor’ne Gods verleiden?
Wie zal mij van de Liefde Christi scheiden?
Wie zal mij trekken uit Zijn sterke hand?
Duivel noch dood, noch dodelijke zonden
Zal ooit zo sterk of machtig zijn bevonden,
Dat ze mij nemen zal dit zeker pand.
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a. Iedereen kan het lied zingen, want het heeft een gemakkelijke wijs. Welke?

b. Waar was dominee Busschoff predikant? Van wie was hij dan een collega?

c. Waaraan zie je dat het lied van ds. Busschoff een Bijbels lied is? (Kijk naar het pamflet).

d. De Dordtse Leerregels bestonden nog niet toen ds. Busschoff zijn lied schreef. Toch vind je ze er heel 
duidelijk in terug. Lees de 3 coupletten en zoek uit bij welk hoofdstuk uit de Dordtse Leerregels ze horen.

 1.  Hoofdstuk 1 over de verkiezing en de verwerping – couplet 
 
 2.  Hoofdstuk 2 over Christus’ dood

 3.  Hoofdstuk 3/4 over de verdorvenheid van de mens en de wedergeboorte – couplet 

 4.  Hoofdstuk 5 over de volharding van de heiligen – couplet 
 
e. Zou je een reden kunnen bedenken waarom dit lied zoveel lijkt op de Dordtse Leerregels?


