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1957. július 19-én szüle-
tett Alpen a/d Rijn-ben, Hol-
landiában. Református ke-
resztyén családban 
nevekedett fel, ahol még ifjú 
korában meghallotta Jézus 
hívását, és teljes szívvel bízta 
magát követésére. Így érzett 
indíttatást arra, hogy az Úr 
szolgálatára készüljön. 1976-
ban lett Kampenben a 
Theologische Universiteit 
van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland hallga-
tója. 1982-ben szerzett itt 
mesterdiplomát. Házasságot 
kötött Astrid Renée van den 
Bout-tal. Isten házasságukat 
öt leánygyermekkel áldotta 
meg. Ma három v  és három 
unoka gyarapítja a családot. 

Tudományos munkál-
kodása kezdetén áll szakdol-
gozata. A dogmatörténet egy 
fejezetével foglalkozik benne, 
a kijelentés-tan területér l, 
közelebbr l azzal az ellentét-

tel, amely 1926 és 34 között a kijelentés tanában K. Schilder és Karl Barth 
között keletkezett. Az egyetemi tanulmányok befejezésekor különös vágyat 
érzett a reformáció történetének és tanításának további tanulmányozása iránt. 
Lehet séget kapott prof. dr. Heiko A. Oberman vezetésével az Institut für 
Spätmittelalter und Reformation tübingeni intézményében kutató munkára. 
Oberman professzortól hallott el ször arról, hogy van Kálvinnak Ezékiel pró-
féta könyvér l három kötetnyi publikálatlan prédikációja. 1984-ben a tübin-
geni kutatásból gyülekezeti szolgálatba ment. El ször 1985 és 1990 között 
Amsterdamba, majd 1990 és 1993 között Dél-Afrikába Pretoriába. Ezek az 
Oberman professzortól hallott meg nem jelent igehirdetések kés bb, 1990-ben 
keltették fel érdekl dését különösen, amikor azt tanulmányozta, hogy Kálvin 
hogyan használta a Jelenések könyvét. Izgalmassá vált, hogy vajon Kálvin 
hogyan fejthette ki a látomásokban b völköd  Ezékiel próféciáit. Az emlege-
tett publikálatlan köteteket, Kálvin Ezékiel próféta magyarázatait meg is talál-
ta a genfi egyetemi könyvtárban. Aztán kiderült, hogy ezek kiadásával már 
korábban egy kutató foglalkozott annak a kutató csoportnak a tagjaként, akik 
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Kálvin prédikációinak a kiadását kapták feladatul, hogy a Supplementa 
Calviniana sorozatban megjelenjenek, de a megjelentetés elmaradt. Ez a ko-
rábbi kutató pedig Nagy Barna professzor volt. Nagy Barna sárospataki pro-
fesszor 1959-t l 1969. február 28-ig, halála esztendejéig dolgozott a Kálvin 
korabeli kézirat megfejtésén, átírásán. Ez 2920 oldal, 1460 fólió három kézírá-
sos kötetben. Nagy Barna professzor elvégezte a teljes munka átírását kézzel 
írva. Az els  23 prédikáció leánya, Nagy Emese segítségével gépírásban is el-
készült. 1969 óta az így elkészült munka a genfi egyetemi könyvtárban rejt -
zött, míg 1990-ben Erik de Boer professzor érdekl dését l vezettetve kézbe 
nem vette. Örömmel állapította meg, hogy a kézzel írt átírás is gond nélkül 
olvasható. El ször nem gondolt kiadásra, csak tanulmányozni kívánta az Ezé-
kiel magyarázat tartalmát. Doktori disszertáció épült rá. 1999-ben a Genfi 
Egyetemen védte meg doktori téziseit, amelynek címe: Calvin ont he Visions 
of Ezekiel. Studies in his „sermons inédits” with a critical edition of the 
sermons on Ezekiel 36-48, in 2 volumens. (Kálvin Ezékiel látomásairól. Ta-
nulmányok a 36-48, fejezetekr l tartott igehirdetések kritikai kiadáshoz). 
Kétkötetes, 533 oldalas nagy munka. A Kálvin Ezékiel-magyarázatának ta-
nulmányozása közben hamar az az érzés lett úrrá a kutatón, hogy be kellene 
fejezni Nagy Barna nagy munkáját. A doktori promótor, Francis Higman kéré-
sére ígéretet is tett, hogy igyekszik részt venni a kiadásban. Különösen megha-
tó volt számára egy rövid megjegyzést látni és olvasni az átírás második köte-
tének végén, amelyet Nagy Barna 1963. június 17-18. éjszakáján írt oda: Laus 
Deo (Istennek dics ség). Így érkezett el 2006-ban a Supplementa Calvinia X/3 
kötete, Kálvin Ezékiel 36-48 fejezetei látomásairól tartott prédikációinak ki-
adása Erik de Boer és Nagy Barna munkájaként a Neukirchener kiadóhoz. 
Ennek a kötetnek bemutatására került sor Magyarországi Református Zsina-
tunk el tt és Sárospatakon 2006. november 24-én. 

Közben a gyülekezeti szolgálat is tovább haladt most már Hollandiában, 
1993 és 2000 között Krimpen a/d Ijssel-ben, majd 2000-t l Zeist-ben. 2002-
2003-ban egyháza küldötte volt országos zsinatában, el ször mint asszeszor, 
majd mint a zsinat elnöke. 

A tudományos munkássága sem szakadt félbe. Kutatási területei: a rend-
szeres teológia és filozófia, a dogma- és hitvallástörténet, különösen is a korai 
egyház korszakában, az egyháztörténet területén pedig a reformáció korszaka, 
els sorban Kálvin és Genf. Tanulmányainak és köteteinek jelent s része éppen 
ez utóbbi témával foglalkozik. 12 kötete jelent meg, 31 tanulmány tanulmány-
kötetekben, amelyek között 13 foglalkozik Kálvin munkásságának kérdéseivel. 
További 5 tanulmány van megjelentetés alatt, és ezek között is az egyik: John 
Calvin’s Disputatio de praedestinatione, Kálvin predestináció tanának el ter-
jesztésével foglalkozik. 

Most második alkalommal szolgál közöttünk el adással, de ezen kívül 
még 16 alkalommal tartott el adásokat különböz  teológiákon Grand Rapids-
t l Prinstonon át Dél-Afrikáig Kálvin-kutatásainak eredményét tovább adva.  

Örülünk, hogy immár másodszor köszöntjük vendégel adóként teológi-
ánkon, és gazdag munkásságát a tiszteletbeli tanári címmel szeretnénk érté-
kelni. 


