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Sara Neviw (1632- 1703)
&

de persoonlyke vroomheid
drs J.M.D. de Heer

Hoofdlijnen van Sara Nevius' leven
In een domineesgezin groeide ze op. Sara Nevius zag op 1 6 oktober 1 6 3 2 het levenslicht in het Betuwse dorpje Zoelen. Haar vader, Johannes Nevius, was daar predikant.
Ds. Nevius had eerder de gemeente van Frankfurt aan de Main, in Duitsland, gediend.
Ook Sara's moeder Maria Beks kwam oorspronkelijk uit Duitsland. Zij was geboren in
Keulen.
Het gezin Nevius woonde na de geboorte van dochter Sara niet lang meer in Zoelen. Er
kwam een beroep uit Venlo, in Limburg, dicht bij de Duitse grens. Frederik Hendrik had
Venlo in 1632 bevrijd uit de handen van de Spanjaarden. Daarmee kwam er ruimte voor
de gereformeerde eredienst. De rooms-katholieken moesten een kerkgebouw afstaan
aan de gereformeerden.
Ds. Nevius heeft Venlo slechts kort gediend. In 1636 stierf hij, waarschijnlijk als gevolg
van de pestepidemie die tussen november 1635 en april 1 6 3 6 woedde. Sara bleef als
driejarige halfwees achter.
Een jaar later later verliet de weduwe Nevius Venlo. De stad was heroverd door de
Spanjaarden, waardoor de roomse godsdienst weer het alleenrecht kreeg. De pastorie
van haar zwager ds. Paulus Leonarts t e Kampen werd nu een gastvrij tehuis voor weduwe Nevius en haar dochter Sara. Sara bracht er een deel van haar jeugd door.
Lezen en schrijven leerde het meisje thuis al op jonge leeftijd, voor haar opleiding stuurde moeder Nevius haar dochter naar de zogeheten Franse school in Amsterdam. Daar
kreeg ze een veelzijdige opleiding. Allerlei handvaardigheden en kennis van de Franse
taal, aardrijkskunde en geschiedenis werden haar bijgebracht. Ze kon zelfs sieraden vervaardigen en clavecimbel spelen.
De opleiding duurde t o t Sara's veertiende jaar. Ze trok weer terug naar Kampen en
werd kort daarop als lid van de gemeente aangenomen. Jong was ze dus toen ze door
belijdenis des geloofs toegang kreeg t o t de bediening van het Heilig Avondmaal. Veertien jaar. Zeer jong was ze ook toen de Heere in haar ziel werkte. Dit weten we uit het
getuigenis van haar latere echtgenoot ds. Wilhelmus à Brakel.
Maar eerst zou Sara nog met een andere predikant in het echt verbonden zijn. Opnieuw,
jong was ze toen ze trouwde in de zomer van 1750, ze was zeventien jaar. Ds. Henricus Vegius uit Benthuizen was haar man gedurende een huwelijk dat minder dan drie
jaar duurde. Sara verwisselde de pastorie in Kampen voor de predikantswoning in Benthuizen, een overgang dus van een levendig Overijssels stadje naar een klein en rustig
Zuid-Hollandse polderdorpje.
In Benthuizen troffen twee zware slagen het predikantsgezin. Twee keer overleed een
kind kort na de geboorte. Het tweede kind is zelfs niet gedoopt. Korte tijd later, in september 1652, stierf ook ds. Vegius zelf. Sara bleef achter, als weduwe van nog geen
twintig jaar, getekend door het leed.
Opnieuw zocht Sara Kampen op. Daar woonde ze "enige tijd" -hoe lang is niet bekend, bij haar moeder. Toch gaf het stadje op den duur geen voldoening. Sara's hart trok
naar Utrecht. Er ging een goed getuigenis uit van Gisbertus Voetius, die in 1 6 3 4 hoogleraar werd aan de pas opgerichte Illustre School, de latere Academie. Hij trok veel studenten die van harte zijn idealen van een Nadere Reformatie waren toegedaan.
In Utrecht ontstond een vriendenkring waar een goede naam van uitging. Een bekende
in de kring rond Voetius was Anna Maria van Schurman, de begaafde vrouw die twee
weken geleden centraal stond. Vanaf 1626 t o t 1669 woonde deze in Utrecht, met onderbrekingen van begin 1653 t o t augustus 1 6 5 4 en van 1 6 6 0 t o t 1662.
Ook Sara Nevius kwam met Anna Maria in contact. Er ontstond "aanstonds", aldus F.
J. Los in zijn dissertatie over Wilhelmus à Brakel, "vriendschap" tussen de dames. Sara

zal de 25 jaar oudere Van Schurman in diverse opzichten beschouwd hebben als een
(geestelijke) leermeesteres. In elk geval voerde het tweetal vele godsdienstige gesprekken én leerde Anna Maria Sara dichten. Sara pakte die vaardigheid goed op. Ze besteedde zelfs veel tijd aan dichten, daar ze geen "bepaalde beroepsbezigheden" had,
aldus Wilhelmus à Brakel in zijn woord vooraf op de bundel meditaties van zijn vrouw
die hij spoedig na haar dood in 1706 uitgaf.
De conclusie is veilig dat Sara een ontwikkelde vrouw was.
De woning van de eveneens intellectuele én vrome Anna Maria was een pleisterplaats
voor predikanten en andere belangstellenden. Een van de bezoekers was ds. Theodorus
à Brakel, predikant in het Friese Makkum. Anna Maria had hem in 1658 al eens in Makkum opgezocht. Ze was diep onder de indruk van zijn vrome levenswandel. Er ontstond
een "familiaare vriendschap" tussen Schurman en zijn vader, zou Brakel jr. later schrijven.
Via Van Schurman kwam de predikant uit Makkum ook in contact met Sara Nevius.
Door de contacten kreeg de Friese predikant waardering voor de jonge predikantsweduwe en... hij adviseerde zijn zoon Wilhelmus om t o t een huwelijk met Sara t e komen.
Abraham Hellenbroek, de latere collega van à Brakel in Rotterdam, zou na het overlijden
van zijn vriend en ambtsbroeder in een rouwpreek spreken van een "kinderlijke afhanging en onderworpen gehoorzaamheid aan de raad en het bestel van zijn vader in dat
huwelijk".
Of Wilhelmus Sara al leerde kennen toen hij van 1 6 5 9 t o t 1 6 6 2 in Utrecht studeerde is
niet bekend. Het is zelfs niet duidelijk of Sara in die tijd al in Utrecht woonde. Is ze na
het overlijden van haar oom ds. Paulus Leonarts in 1649 uit Kampen vertrokken?
Hoe het zij, op 2 9 maart 1 6 6 4 werd in Utrecht het huwelijk gesloten tussen de 29jarige Wilhelmus à Brakel en de twee jaar oudere Sara Nevius, die onder de godzaligen
in Utrecht in die tijd "zeer bekend" was, zou Abraham Hellenbroek na het overlijden van
W. à Brakel in zijn rouwpreek memoreren.
Opnieuw trok Sara een pastorie in, nu van haar tweede echtgenoot. Deze was in juni
1 6 6 2 beroepen t o t predikant in het Friese Exmorra, ruim zes kilometer lopen van Makkum, waar vader Theodorus van 1653 t o t zijn overlijden in 1669 zou staan.
De beslotenheid van het Friese gehuchtje Exmorra werd na anderhalf jaar ingewisseld
voor de pastorie van het Zuiderzeestadje Stavoren. Daar wisselden huiselijk geluk en
leed zich snel af. Van de drie kinderen die het echtpaar à Brakel kreeg, overleden Theodorus en Maria, vernoemd naar opa à Brakel en oma Nevius enkele weken na de geboorte. De oudste dochter, Sulammith, zou later met ds. Franco van der Kluyt trouwen.
Later werden nog twee kinderen in het gezin à Brakel geboren, maar ook deze overleden
kort na de geboorte.
Het gezin à Brakel zou nog drie keer verhuizen, telkens naar aanzienlijker steden. Zo
ging dat in de zeventiende eeuw. Een beroep naar een grotere plaats werd gewoonlijk
aanvaard. Een roep van een groter arbeidsterrein werd niet snel afgeslagen.
Werd in Stavoren tijdens de ambtsbediening van Brakel een tweede predikantsplaats
gesticht, Harlingen telde bij zijn komst in 1 6 7 0 vier predikantsplaatsen. De à Brakels
trokken in 1673 naar Leeuwarden, met zes predikantsplaatsen. In 1 6 8 3 nam Wilhelmus
de herdersstaf op in Rotterdam, waar hij t o t zijn dood in 171 1 bleef. In het jaar van zijn
komst werd het aantal predikanten uitgebreid t o t 9, twee jaar later t o t 1 0 en in 1698
zelfs t o t 11.
Sara Nevius was de predikant al in 1 7 0 6 ontvallen. 7 3 jaar was ze toen. De laatste drie
jaar van haar leven ging het al niet zo goed met de gezondheid van Sara. Zowel lichamelijk als geestelijk ging ze achteruit. Eind 1 7 0 5 verergerde de ziekte zichtbaar. Vooral
de laatste elf weken van haar leven had ze het vaak benauwd. Spreken kon ze niet

meer. Voor de nabestaanden was dat in zoverre niet nodig dat Sara tijdens haar leven
voldoende rekenschap had gegeven van de hoop die in haar was. Op 24 januari 1 7 0 6
overleed de echtgenoot van à Brakel, na een huwelijk van 41 jaar.
Thema's
Enkele thema's in Sara Nevius' leven, die van belang zijn voor het verstaan van haar
persoonlijke meditaties. We proberen haar schriftelijke nalatenschap t e verstaan vanuit
haar eigen leven en niet vanuit onze maatstaven. Dat is al vaak genoeg gebeurd met
17e en vooral 18e eeuwse personen en boeken.
Sara Nevius is getekend door tegenslag
Laten w e de zaken op een rij zetten, zodat ze enigszins op ons kunnen inwerken.
Haar vader, de al genoemde ds. Johannes Nevius, overleed toen zijn dochtertje drie jaar
oud was. Sara heeft haar vader dus niet of nauwelijks bewust gekend.
Haar eerste echtgenoot, ds. Henricus Vege, overleed na een huwelijk van nog geen drie
jaar, op de leeftijd van 27 jaar. Sara was op haar twintigste dus niet alleen een halve
wees, maar ook een weduwe.
Als echtgenoot van Henricus Vege verloor Sara t w e e keer een kind, enkele dagen na de
geboorte. Later, als vrouw van Wilhelmus à Brakel moest Sara zelfs t o t vier keer toe
een kind aan de dood afstaan, opnieuw kort na de geboorte.
Ook in haar schoonfamilie vielen zware slagen. Schoonvader Theodorus 6 Brakel, die
zelf op jonge leeftijd zijn moeder had verloren, verloor tussen 1665 en 1668 al zijn vijf
dochters, schoonzussen van Sara dus.

Is het te begrijpen dat de wereld zijn glans verloren had voor de nog jonge Sara? Wie
kon beter dan zij de dichter van Psalm 103 verstaan: De dagen des mensen zijn als het
gras; gelijk een bloem des velds, alzo bloeit.hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij
niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
Maar ook zag ze dat de godzaligheid een goed is dat over de dood heengaat. Alle vijf
dochters van Theodorus à Brakel en ook zijn zoon Wilhelmus vreesden de Heere.
Vrijwel alle facetten van Sara's leven stonden h het teken van de dienst des Heeren
Ze werd geboren als predikantsdochter van Johannes Nevius. Hoewel ze haar vader niet
of nauwelijks heeft gekend, zal haar moeder ongetwijfeld verteld hebben over zijn
dienstwerk. In elk geval merkt Sara zelf met dankbaarheid op dat haar vader Johannes
de Heere bad om de zaligheid van zijn dochter (Aandachtig leerling, XXXVI).
Zelf mocht Sara al op jonge leeftijd de Heere vrezen. Ze was, zou Wilhelmus na haar
dood schrijven, "zeer begering naar kennis van goddelijke zaken. De Bijbel had ze opgegeten."
Op 17-jarige leeftijd trouwde ze met de dorpsdominee ds. Henricus Vege. Het leven in
de pastorie, als centrale plaats in het dorp, kende ze al vroeg van binnenuit. Een broer
van Sara, Matthias, zou ook predikant worden, net als zijn zoon. Haar tante Catharina,
bij wie Sara's moeder Maria introk na het overlijden van haar man, trouwde eveneens
met een predikant, Paulus Leonarts.

De geestelijke sfeer waarin ze opgroeide, doen het ons begrijpen dat Sara's hart, toen
ze in Kampen woonde, naar Utrecht trok, de stad waar godvrezende hoogleraren als
Gisbertus Voetius, Meinardus Schotanus, Andreas Essenius en Johannes Hoornbeek en
predikanten als Arnoldus Teekmannus, Abraham van der Velde, Jodocus van Lodenstein en Johannes Teellinck hun ambtswerk verrichten. Ze verkoos de stad Utrecht t o t
haar woonplaats, aldus haar man, "om genot t e kunnen hebben van de krachtige predikdienst, die aldaar bloeide."

Ruim 41 jaar was Sara Nevius gehuwd met Wilhelmus à Brakel en maakte ze het pastorieleven in alle verscheidenheid mee, van het Friese gehuchtje Exmorra, t o t de hoofdstad van de provincie Leeuwarden toe, van de havenstadjes Stavoren en Harlingen in
het noorden van het land, t o t de Zuid-Hollandse havenstad Rotterdam, die t o t bloei was
gekomen door de internationale handel op de Afrikaanse kusten en Oost-Indië.
Door haar huwelijk werd ze tevens schoondochter van Theodorus à Brakel, die zeer gezet was op het bevindelijke, geestelijk leven en daar boeken over schreef. Zijn vrouw
deelde in die genade, ze was, zou Abraham Hellenbroek na het overlijden van Wilhelmus à Brakel zeggen, een "parel in Godsvrucht". Wilhelmus zelf kon zich nog goed herinneren dat zijn moeder hem vertelde dat ze aanhoudend voor zijn zielenheil worstelde.
Door haar huwelijk werd Sara tevens schoonzus van ds. Wibrandus Reddingius, die gehuwd was met de oudste zus van haar man Wilhelmus, Petronella à Brakel.
Tot grote vreugde van het echtpaar à Brakel huwde hun oudste dochter, het enige kind
dat de volwassen leeftijd bereikte, met de Godvrezende ds. Franco van der Kluyt uit
Alblasserdam. Diens zoon Willem trad in de voetsporen van zijn vader en werd eveneens predikant. Het is bekend dat Wilhelmus à Brakel goede verwachtingen had van zijn
kleinzoon en naamgenoot Willem. Op zijn sterfbed gaf Wilhelmus zijn nakomeling een
aparte zegen mee.
De kerk, de dienst des Heeren nam dus een zeer centrale plaats in zowel de familie Nevius als het gezin à Brakel in. Is het te begrijpen dat -door de zoëven gememoreerde
tegenspoed- niet alleen de glans van de wereld was verdwenen, maar dat de dienst des
Heeren alle waarde had voor Sara Nevius?
Uit haar meditaties kun je afleiden dat Sara deze wereld gering achtte. De heerlijkheid
van Christus, schrijft ze, verwekt "zulk een onverzadelijke begeerte, dat zij bijna in de
wereld niet langer duren kan. Ware het in haar macht gesteld, zij vloog t o t Hem in de
Hemel" (111).
Als een rode draad door haar leven heen lopen de godvruchtige gezelschappen
Het begin daarvan vinden w e in Utrecht. Sara was naar deze stad gegaan om het geestelijk klimaat dat er heerste.
In Utrecht kende het gezelschapsleven in de jaren vijftig van de zeventiende eeuw een
duidelijke bloei. Naast, of in aansluiting op de prediking tijdens de zondagse eredienst,
had een groep gemeenteleden kennelijk behoefte aan onderlinge geestelijke gesprekken.
Het waren, aldus F. A. van Lieburg in zijn boek "De Nadere Reformatie in Utrecht ten
tijde van Voetius" hoofdzakelijk jonge, ongehuwde personen die er een gewoonte van
hadden gemaakt om regelmatig bijeen t e komen om in de vorm van elkaar vragen en
antwoorden hun geloofskennis t e vergroten en te verdiepen.
In elk geval Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein moedigden het houden van
dergelijke conventikels aan. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 juni 1655 oordeelden de broeders kerkenraad van Utrecht eveneens dat ze de bijeenkomsten van
"enige dochteren" aanbevalen."De bijeenkomste ende christelijck oefeningen ende opweckingen die stichtelijcke ledematen bij particuliere visite aen malkander mochten
doen", hadden de volle instemming van de kerkenraad. De broeders verbonden er wel
een mits aan. Kreeg het gezelschap een officieel karakter, dan konden de mensen op
een correctie van de kerkenraad rekenen. Zulke gezelschappen konden gemakkelijk taken van de predikanten naar zich toetrekken zoals het openbare gebed, onderricht en
pastoraat. Toezicht op het gezelschapsleven was dus nodig, vonden de broeders.
Sara Nevius heeft hoogstwaarschijnlijk dergelijke bijeenkomsten in Utrecht bezocht
hebben.

Door de bezoeken van Theodorus à Brakel aan Anna Maria van Schurman leerde zijn
zoon Wilhelmus Sara Nevius kennen. Van Theodorus is bekend dat hij al veel langer een
warm voorstander was van godvruchtige gezelschappen. In zijn voorwoord van "Het
geestelijke leven" (1 648) schrijft de predikant, die toen nog in Jellum en Beers stond,
dat het boek t o t stand gekomen was op verzoek van "enige van mijn bijzondere vrienden in onze Heere Christus Jezus, waarmee ik weleer grote gemeenschap placht t e
hebben door christelijke samenspraken uit en over Gods heilig Woord."
Na het huwelijk van Sara Nevius en Wilhelmus à Brakel zette het predikantenechtpaar
de positieve herinnering aan het gezelschapsleven om in de praktijk.
Mogelijk, het is denk ik zelfs waarschijnlijk, heeft à Brakel in al zijn gemeenten gezelschappen gehouden. In elk geval richtte zijn vrouw "al in de eerste tijd van ons huwelijk ... kleine gezelschappen op van vrouwen en jonge dochters die zij in de Goddelijke
waarheden onderwees, t o t de godzaligheid opwekte en in de weg der zaligheid bestuurde."
Brakel was daar blij mee, zo schreef hij na het overlijden van zijn vrouw in het voorwoord op de door hem uitgegeven meditaties. Tot opbouw van de kerk, motiveerde hij,
bedient de Heere Zich van allerlei soorten mensen, vromen en onvromen, jongen en
ouden, mannen niet alleen, maar ook vrouwen. Hij vergeleek zijn eigen vrouw met Priscilla uit het boek Handelingen, de vrouw van Aquila.
Hoe Wilhelmus het optreden van godvruchtige vrouwen in de gemeente waardeerde,
blijkt ook uit zijn Redelijke Godsdienst. In hoofdstuk XIX over de ambten van Christus
maakte hij bij paragraaf 23 een persoonlijk uitstapje. De geest der profetie is nog niet
geheel weg uit de kerk, merkte à Brakel in een vorige paragraaf al op. En dan verwijst
hij naar de ,"zegen" die hij in Harlingen ontving door "zes of acht dochteren die zich als
profetessen ten dienste des Heeren overgaven en iedereen waar zij enige ingang konden
maken t o t kennis en bekering opwekten." Het is daarom geen onverantwoorde gissing
om aan te nemen dat in Harlingen ook gezelschappen gehouden zijn.
In Leeuwarden leidde à Brakel op zijn beurt zogeheten "bijzondere oefeningen". Deze
conventikels stuitten echter op bezwaren binnen de classis. Brakel zou "in 't geheim"
"onbehoorlijke en ongeoorloofde catechisatiën" houden. Wellicht was de classis bang
dat de oude sympathie van à Brakel voor de labadisten opnieuw zou aanwakkeren. De
volgelingen van De Labadie, die zelf in 1 6 7 4 overleden was, waren' een jaar later in het
Friese Wieuwerd aanbeland, een kilometer of 1 5 van Leeuwarden verwijderd. Wilhelmus
à Brakel had zelfs overwogen zich bij de gemeenschap rond De Labadie en zijn volgelingen aan te sluiten. Na een nauwkeurig onderzoek en een periode van afzondering en
gebed besloot de predikant om bij de kerk t e blijven. Deze keuze was een welbewuste,
in het vervolg ging hij eens per maand vanuit Leeuwarden naar zijn oude gemeente Harlingen om er "bijzondere oefeningen" t e houden, speciaal bedoeld om "godvruchtigen
die zeer hellende waren, vast te stellen en weder op te bouwen in de weg des Heeren",
aldus Hellenbroek in zijn rouwpreek over à Brakel.
De kritiek vanuit de classis Leeuwarden bracht Wilhelmus overigens niet van zijn stuk.
Hij hield in Rotterdam opnieuw gezelschappen. Hellenbroek memoreerde in zijn rouwpreek over à Brakel: "Nog al zijn bijzondere oefeningen onder u, aan zijn eigen huis aan
de huizen van anderen en dat vooral niet t e vergeten is, die overnuttige en gezegende
oefening in de kapel, waaraan zovelen uwer nog met zo veel blijdschap gedenken moeten." Niet alleen uit Rotterdam, maar ook uit "ver afgelegen dorpen", kwam "een aanzienlijke menigte" naar à Brakel luisteren.

Zelf hield à Brakel ook gezelschap onder "particuliere vrienden" in Den Haag. En van die
oefeningen is uitgegeven aan het slot van de bundel preken "De ware christen", die een
jaar na à Brakels overlijden verscheen.
In zijn Redelijke Godsdienst beval de Rotterdamse predikant het vormen van "kleine gezelschapjes" nog eens nadrukkelijk aan. "Lees daar telkens een hoofdstuk of gedeelte
en laat het gelezene u stof geven t o t stichtelijke samensprekingen."
Zo volgde Sara Nevius haar man Wilhelmus à Brakel als een predikantsvrouw die haar
geestelijke gaven ten nutte van de gemeente probeerde t e besteden, daarbij aangemoedigd door haar man. Sara heeft zich nooit uitgelaten over haar leven als predikantsvrouw. Je moet het weten dat ze als echtgenote van Wilhelmus à Brakel verhuisde naar
steeds aanzienlijker steden, anders concludeer je dat niet uit haar schriftelijke nalatenschap.
Toch dringt de vraag naar wat voor soort gemeente Sara's hart het meest uitging, w a t
haar het meeste trok. We betreden hier, het zij met nadruk gezegd, het terrein van vermoedens, die ik zal proberen te staven.
Ik denk dat Sara zich het best heeft thuisgevoeld in de relatieve beslotenheid van de
Friese gemeenten die haar man diende in de tijd dat zijn vader Theodorus nog leefde.
Dat ze destijds naar Utrecht verhuisde, had er vooral mee te maken dat ze daar vele
vromen dacht aan t e treffen en niet omdat haar hart naar een stad trok.
Sara zocht juist graag en vaak de eenzaamheid. "En moeten wij ons somstijds met uitwendige, wereldse dingen inlaten", zo schreef ze in haar meditaties, "dan moeten w i j
echter die inwendige wacht en bedachtzaamheid des gemoeds in dat werk behouden en
zo spoedig zulks mogelijk is, ons al wederom zetten om naar binnen t e keren, innerlijk,
geheel ingetogen te leven en aldaar stil, gezet en overgegeven, nauwkeurig acht geven
op iedere beweging van het hart." (XI)
Vooral in de vroege morgen (X) en met name op zondagmorgen vroeg (XVIII) vond Sara
die rust. "Heilige Jezus", begint ze een nieuwe overdenking (XLIV), "afgezonderd van
de mensen om bij U alleen te zijn, kom ik aan deze plaats weder terug ten einde bekwamer gelegenheid te hebben om met U alleen t e spreken."
Ook in de ouderdom hield Sara zich "bij voortduring bezig met de voortzetting van haar
meditatiën in dicht en in ondicht", schreef haar man. Wilhelmus tekende hierbij aan dat
de levendigheid van haar geest van tijd t o t tijd afnam, vooral in de laatste jaren van
haar leven.
Ik vermoed dat Sara zeer op haar schoonvader gesteld was, hoewel ze in haar meditaties niet uitdrukkelijk over hem schrijft. Anderzijds begon ze pas na zijn overlijden met
schrijven. De band zal wederzijds geweest zijn. Het was op advies van Theodorus dat
Wilhelmus met Sara huwde.
In de rouwpreek over Wilhelmus à Brakel noemde Abraham Hellenbroek Theodorus een
"voorbeeld van allertederste Godsvrucht in zijn tijd ... nog t o t eene verwondering voor
de nakomelingschap en een zegen bij alle vromen." Vader Theodorus zal in de godvruchtige familie à Brakel een grote plaats hebben ingenomen. Diepe indruk moet het
ook op Wilhelmus en Sara gemaakt hebben dat vader Theodorus zich ook op zijn sterfbed hield aan zijn oefeningen in de verborgen omgang met God. "Daar is", zou Wilhelmus later schrijven, "een groot onderscheid in of men die dingen hoort prediken, dan of
men ze ziet praktiseren."
Een volgende, zij het indirecte aanwijzing voor haar band met haar schoonvader, is dat
haar meditaties zijn ontstaan door een concreet voorval, enkele jaren na het overlijden
van Theodorus. Sara verhaalde deze ontstaansgeschiedenis pas op haar sterfbed aan

een goede vriendin, de echtgenote van een Rotterdamse predikant. We schrijven dan
begin 1673, Brakel stond nog in Harlingen. Sara Nevius sprak in die tijd soms met Hermanus Witsius, predikant in Leeuwarden, over "de staat harer ziel". Op een keer legde
ze de toekomstige collega van haar man een vraag voor. Witsius antwoordde: "Waarom
vraagt gij mij, vraag het den Heere Jezus zelf."
Ging Sara bij Witsius te rade, nadat ze de raadgevingen van haar schoonvader Theodorus moest missen, doordat de dood hem uit zijn familiekring rukte?
Het gezegde van Witsius maakte in elk geval diepe indruk op Sara, zij vroeg "in haar
verlegenheid telkens" de Heere Jezus om raad, waarop ze "antwoord op antwoord
kreeg met licht en klaarheid in de zaken." Vervolgens zette de predikantsvrouw zich t o t
mediteren. Er volgden "Godvruchtige bepeinzingen, die zij al mediterende opschreef."
De vraag kan gesteld worden of Sara met haar eigen man over geestelijke zaken sprak.
Het is nauwelijks voorstelbaar dat ze het niet deed. Aan de andere kant is het opvallend
dat ze juist Witsius geestelijke raad vroeg, dat ze haar meditaties niet aan haar man liet
lezen maar wel aan een vriendin in Rotterdam en dat ze in de meditaties zelf oproept
om als "uw hart benauwd, bedroefd, of beklemd is, draag dat alleen of ontboezem
zulks aan een zielevriend" (XXVIII).
Duidelijk is dat Sara haar overdenkingen, in elk geval wat ze erover schreef, voor haar
man verborgen heeft gehouden. Wilhelmus kwam daar eerlijk voor uit toen hij de uitgave van de meditaties verzorgde en van een voorwoord voorzag. Via de vrouw van een
collega-predikant -de echtgenoot van Hellenbroek wellicht?- kwam hij erachter dat zijn
vrouw veel overdenkingen op schrift had gesteld. Die vrouw had ooit namelijk een aantal aantekeningen van Sara t e leen gekregen. Toen ze die na het overlijden van haar
vriendin nog eens wilde lezen, vroeg ze erom bij Wilhelmus. De predikant ging vervolgens zoeken temidden van de "vele" pennenvruchten van zijn vrouw en vond de meditaties. "Ik had die nooit tevoren.gelezen", bekende hij.
Heeft Sara Nevius zich voor haar man w a t verborgen gehouden, hoewel juist hij erom
bekend stond pastoraal te kunnen omgaan met gewetensvragen? Het lijkt erop.
Laten w e in elk geval niet een tegenstelling creëren tussen vader Theodorus en zoon
Wilhelmus à Brakel. Het is waar, Brakel was meer actief in de breedte van het kerkelijk
leven, hij diende grotere gemeenten, maar de band met zijn vader moet hecht geweest
zijn. Hiervan getuigt het verslag van de laatste uren van Theodorus, opgetekend door
Wilhelmus. Deze bezocht zijn zieke vader vanuit zijn standplaats Stavoren met een zekere regelmaat, zeker toen het einde naderde. M e t recht noemt drs. A. Ros het in zijn
recente boekje "Theodorus à Brakel" een sober, liefdevol verslag.
Verder is het gegeven dat Theodorus zijn "Trappen des geestelijken levens" schreef in
de vorm van een samenspraak tussen vader en zoon naar mijn idee meer dan een lege
symboliek. De Brakels zullen onder elkaar (veel) over geestelijke zaken gesproken hebben. En Sara Nevius heeft daar de geestelijke vruchten van geplukt.

Enkele thema's uit Sara Nevius' meditaties aan de hand van de citaten.
Direct bij het eerste zin valt het Bijbelse spraakgebruik van Sara op. Sara haalt veel
bijbelteksten aan, maar ook delen van zinnen of woordcombinaties die duidelijk op het
bijbelse spraakgebruik teruggaan. "Ach mijn Heere! die hoop verkwikt mij een weinig, en in
Uw heil is mijn lust, hoewel Gij het in mij nog zo niet doet uitspruiten! (2 Sam. 23:5) Och! maak
mij levend naar Uw Woord! (Ps. 119:25) Of hebt Gij niet gezegd: Ik leef en gij zult leven!" (Joh.
14: 19) Ach! waar is de kracht Uwer opstanding (Fil. 3: 10) in diegenen, die één plant met U
trachten t e zijn in de gelijkmaking Uws doods? (Rom 6:5) Immers is een levende hond beter dan
een doode leeuw" (Pred. 9:4) (XX, zie ook uitgedeelde fragmenten).
Verwonderlijk is dit niet, Sara onderwees gemeenteleden tijdens gezelschappen in de
"Goddelijke waarheden", aldus haar man Wilhelmus. Hij kwam in haar nalatenschap ook
vele "schriften over allerlei stoffen en over teksten van de Heilige Schrift" tegen.
Over het algemeen citeert Sara nauwkeurig de Bijbelteksten, maar vermeldt slechts
zelden de vindplaatsen. Dit duidt er op dat ze uit het hoofd citeerde. Dat past ook bij
het meditatieve karakter van de overdenkingen. Het zijn geen bijbelstudies. Daardoor
citeert ze regelmatig niet nauwkeurig: "De armen heeft Hij met goederen verzadigd" (XXI).
Nevius citeert door heel de Bijbel heen, met een voorliefde voor de Psalmen, het
Hooglied, het Evangelie van Johannes en de brieven van Paulus.
De meest geciteerde teksten (3 keer) zijn 1 Petrus 3:4 "...stille geest, die kostelijk is
voor Godrr, Ps. 131 :2: "zo ik mijn ziel niet heb gezet en stilgehouden, gelijk een
gespeend kind bij zijn moeder!" en Ps. 3 6 : l O : "...in U w licht zien w i j het licht."
Een enkele keer veroorlooft Nevius zich een allegorische uitleg. Ze legt zich, schrijft ze, erop toe
om de zonden, vijanden van Christus en van het geestelijk leven, "met alle macht uit te roeien, en
te ontbloten t o t de fondamenten toe. Zij tracht deze haar teder beminde kinderen zelfs t e
verpletteren aan de stenen, (gedachtig aan het bevel van de Heere Jezus, Matth. 5:29,30)" (V).
Nevius maakt hier een toespeling op Psalm 137.

Sara Nevius vraagt in haar overdenkingen om rechtstreeks onderwijs van de Heere
Jezus, door Zijn Heilige Geest.
De Heere Jezus leert ons door Zijn Geest
door de onderwijzingen van Zijn Geest, zonder hulp van mensen.
Dit vraagt een houding van aandacht. Wilhelmus noemde zijn vrouw in de titel van de
meditaties niet voor niets "een aandachtig leerlingr'. "Indien zij maar nauwkeurig
opmerken op hetgeen Hij zegt, dan helpt Hij hen Zijn zin verstaan" (IV). Een kenmerk
van een geesteloze gestalte is juist "die onaandachtigheden, die lusteloosheden, die
ijverloosheden" (XXIII).
In dit onderwijs is er een groot verschil tussen verstand en hart. De zaken die de ziel
"tevoren met haar verstand als waarheden verstaan en gevat had, ziet zij nu inwendig
waarheid te zijn" (VI). In het zoeken naar de wil Gods in bijzondere zaken, gaat het daarom
nooit om "een bloote of bespiegelende kennis" (XIV). Dan zou de Heere Zich niet laten vinden.
Zonder de werking van de Heilige Geest evenwel zal het onderwijs in het verstand
blijven steken, zelfs al weet de ziel goed om welk onderwijs ze verlegen zit en welk
antwoord de Heere geeft. "Verzocht gij van Hem het geleide Zijns Geestes niet, om dat
licht en naar dat licht te wandelen, gij zoudt dan Zijn onderwijzing slechts in u w
hersenen gevat hebben, of in u w eigen kracht beginnen te beoefenen" (XVII). Zie verder
XIX, XLI.

De ziel is dus volstrekt afhankelijk van het onderwijs van Christus door Zijn Geest. In
zichzelf is de ziel "niets" en als er "iets goed in haar is, is dit ten enenmale geheel en
volkomen een gewrocht en uitwerksel der genade in haar" (VI). De ziel is niets, kan
niets, vermag niets, kan geen stap verdergaan zonder de hulp en de bijstand van de
Heere (XXVII), zie ook XX en XXIV: "Ik ben niets; ik verdien niets; ik kan niets; ik
vermag niets; ook t o t het minste toe niet zonder u w genade!" (idem XXVII)
De meditaties lopen uit op een lang en aangrijpend gebed om de Geest en ook t o t de
Geest van Christus (XL1 t o t XLVIII). "Immers geef mij toch iets op mijn begeerte. Is het
dan nog niet dat voorname van Uw Geest, waar mijn ziel naar zucht, laat het dan zijn
een klaarder gezicht van, hoe en waar mij U w Geest bij uitnemendheid ontbreekt"
(XL1I).

Sara Nevius vraagt om dat onderwijs dat overeenkomt met de stand van haar genade.
Tevens is ze verlegen om opwas in de genade.
Als men hoger klimmen wil, dan moet men van de eerste trap beginnen
...heeft Hij het erop gezet, dat zij ware wijsheid bekomen, de Goddelijke natuur deelachtig worden, kracht tot godzaligheid verkrijgen en alzo voortgaan...
doch waarbij wij nu me t onze o verdenkingen niet bepaaldelijk zullen stilstaan, maar
meer bijzonder bij het grote voordeel dat sommige Zijner gunstgenoten op sommige
tijden van Zijn onmiddellijke onderwijzingen genieten ...
mijn beoging: m b liefde tot Hem en mijn verlangen naar Zijn onderwijs op te wekken

De opklimming in het onderwijs van de Heere Jezus, de opwas in de genade gaat door
een weg van missen, zoeken en vinden, in de bewoording van Sara: zien dat zij verre,
te verre van Hem is, begerig verlangende, aanhouden in zoeken, gebeden, tranen, verlangen, hopen en uitzien, het leren van verborgenheid door Jezus (V). "Door het gezicht
van haar gebrek en uit verlegenheid over haar gebrek" komt de ziel tot Hem (IV). Christus leert
dat gebrek "eerst wat nader en klaarder zien, om de ernst der ziel in het vragen op te scherpen".
Opwas i n de genade is een zaak die de Heere "allengskens" leert (XII). Eerst de mindere
zaken, dan de hogere "bij trappen en graden". De ziel moet zich schikken naar deze
weg en daarom zijn "hoogmoedige zin" eerst afleggen. Als de ziel in Zijn school direct
de "hoogste en verborgendste dingen" wil verstaan, zal w e weinig vorderen. Of ze kent
de gewoonte van Jezus' leren niet, of ze wil er zich niet aan onderwerpen. "Stel Hem daarom
nooit tijd, noch maat, noch manier voor. Kom slechts als een kindeke" (XVIII).
Het beste middel t o t voortgang is om het onderwijs van Jezus "hoog t e achten en terstond te beoefenen" (XVI). Daar ziet Hij naar uit. "Vergeet dit vooral niet, mijn ziel!"
Ook is het noodzakelijk om "vooral ontledigd" t o t de Heere te komen (XXII). Sara bespeurt in zichzelf op dit punt echter een "onvatbaarheid". Daarom mediteert ze verder.
"Uw verstand, zeg ik, zoudt gij ledig maken, om de liefde van Christus t e kunnen vatten." Maar ook het hart moet ontledigd worden. "Daar zal niets worden uitgedeeld dan
genade en barmhartigheid, en wie kan daar slechts van ontvangen dan alleen de zodanige die zichzelf het behoeftigste en het nietigste ziet?" (XXIII)

Haar meditaties gaan over het leven van de heiligmaking.
Derhalve al die verlichtingen, welke niet bekwaam zijn tot verbreiding van Gods eer,
door onze heiligmaking, zijn verdacht te houden, ja te veroordelen, omdat het geen leringen van Christus zijn.

Heiligmaking heeft in de eerste plaats zijn wortels in de vergeving van zonde, theologisch gezegd: heiligmaking rust op de rechtvaardigmakig. "Zij weet dat haar Borg niet
alleen voldaan heeft, maar dat God Zich ook als haar verzoende Vader aan haar openbaart. Dus legt zij zich toe op een haten en vermijden van die zonden, die Jezus zulk
een lijden hebben aangedaan" (V).
Daarmee is de ziel niet heilig in zichzelf. "De heiligheid u w s Heeren, in welke gij alleen
heilig zijt, is u w Heere zelf. Hijis die Heilige, en in die heiligheid alleen zijt gij heilig; zo
zijt gij alleen heilig in u w Heere." (XX).

In de heiligmaking moet de verheerlijking Gods centraal staan.
opdat z/] zouden dienstbaar zijn aan de verheerlijking van Gods naam.

Het thema van de verheerlijking Gods, uit eerbied voor Zijn majesteit en genade, loopt
door bijna alle meditaties heen. Liefde t o t Gods eer moet de belangrijkste drijfveer zijn
voor de praktijk der godzaligheid (XV).
In een aantal overdenkingen komt dit punt meer nadrukkelijk naar voren. "Steekt u w .
neus in het stof en verheerlijkt die grote, machtige en goede God met al u w krachten,
nu een eeuwig" (VII). "Wel dan Heere! U zij al de eer, al de lof en a l de dankzeggin
eeuwig en altoos! Want U w liefde en U w waardigheid zijn oneindig en onbegrijpelijk!
Alle engelen Gods aanbidden U! Alle volkeren prijzen U" (XXVII).
De verheerlijking Gods vloeit voort uit de liefde tot God en betekent zelfverloochening.
leer u dan eerst wat meer verloochenen

Zelfverloochening betekent het liefhebben van God "wegens het volmaakte goed, dat
Hij in Zichzelf heeft." Deze liefde t o t God overtreft "oneindig" de liefde t o t onszelf (VI11). Ze gaat zelfs zo ver dat "al wilde Hij ons in de hel werpen, dat wij ook dan nog die
volmaakte, heilige en zuivere rechtvaardigheid Gods, waardoor Hij dat gedaan had, wilden liefhebben" (VII). Om misverstanden t e voorkomen voegt Sara eraan toe "ofschoon
wij ons verderf noch mogen, noch kunnen beminnen."
l

De "pit, de kern" van "al haar bedrijf" ligt derhalve in de liefde tot God. "Ze ziet, dat
liefde bij uitnemendheid het beeld Gods en van Christus is en vertoont" (VII). "In geen
heiligheid, noch door geen heiligheid komt men de Heere in Zijn natuur en gunst nader,
dan in de liefde" (VIII).
Zelfverloochening wordt realiteit als de wil van een kind van God wordt verenigd met
de wil van Christus.
Zij wil het evenzo als Christus het wil, Christus' wil is haar wil en haar wil is met de wil
van Christus verenigd,

Dat betekent dat w a t Christus met de ziel doet, niet voorop staat. Dat is een liefde,
"waardoor gij alles w a t in en aan Christus is, liefhebt, ja alles wat van Christus voortkomt; hetzij en hoedanig het omtrent u werke of niet werke" (XIX), zie ook XXVII.
Dan buigt de ziel ook onder de slaande hand van de Heere Jezus, of onder Zijn wil niet
te leren als het Hem niet "gelegen komt". "Wanneer men dan eerst zijn eigen zin en zijne
genegenheid heeft leren aan een zijde te zetten, en overdwarsen naar de Zijne, dan leert Hij zoveel t e getrouwer en des te vriendelijker" (XII).

Zelfverloochening hangt nauw samen met de belijdenis van Gods vrijmacht. Door alle
meditaties heen loopt het sterke besef dat God vrij is, verheven boven de mens en dus
niet aan de mens gebonden. Als de Heere een begeerte in het hart legt, geeft dat vrijmoedigheid om in het gebed aan te houden. Maar dan nog is Gods vrijmacht een grens
die de ziel in acht moet nemen. "Het is een vrije en geheel en in alles volkomen vrije genade
en het is een vrijmachtig Heere, van Wie gij die moet verwachten" (XXII).
Zelfverloochening is noodzakelijk, "uw heil van aanwas in de genade hangt eraan, ja
een eeuwige heerlijkheid" (XVI).
Als een christen zelfverloochening beoefent, is hij vergenoegd, een woord dat we diverse malen in de meditaties aantreffen (111, "Tracht veel liefde in u t e hebben, altijd vergenoegd en tevreden t e zijn in de Heere, in Zijn bestuur en in Zijn algenoegzaamheid (XI),
In een weg van onderwerping en vergenoeging ondervindt de ziel een krachtig gevoel van de liefde van Christus en zal ze meer liefde tot de naaste oefenen (XXVIII).
In de heiligmaking is er de smart over het onvolmaakte en het uitzien naar het volkomene.
j u i s t in de gemeenschap met Christus schijnt er licht over de eigen onvolmaaktheid. De
ziel ziet "dat de-liefde meer waarheid, meer kracht, meer ijver bij zich hebben moest,
met meer vertrouwen en meer licht moest geoefend worden" (Vll).
"Nu zet zij 't er nog anders op dan voorheen, om heiliger t e worden; Gods natuur meer
deelachtig, geestelijker t e worden; ingetogener t e leven en stil tussen de Heere en
haar gemoed t e treuren over haar onvolmaaktheid, waardoor zij niet beter en niet gezetter bij Hem blijven kan" (VI). Doordat de ziel "vordert in de oefening der genade" ziet ze meer
dan ze begrijpen kan of kan uitdrukken. Daarom verwacht zij ander licht, "klaarder, zuiverder,
inniger, heerlijker, volmaakter, onuitsprekelijker, goddelijker!" (VI). Dit blijft ze verwachten,
"todat zij komt in dag beloofde land, hetwelk zij nu van verre ziet", anders gezegd totdat de band met God door de liefde "zo vast zal wezen dat zij niet vaster worden kan,
dat is, totdat de liefde volmaakt zal zijn" (VIII).

...

Hoe kregen de zaken waarover Sara Nevius mediteerde gestalte in de praktijk van het
leven van alledag?
Doorgaans spreekt Sara in algemene termen over het christelijke leven. Ze legt nadruk
op de noodzakelijkheid van de liefde die het hart moet bewegen om t o t "enig christelijk
werk" t e kunnen komen (VIII).
Uit deze liefde,. als de "pit" van het beeld Gods in de mens, vloeit de naastenliefde
voort. "Ja alle schepselen wilde ik alleen liefhebben om het Uwe in hen en alzo om U" (XXV).
Sara wekt haar ziel vervolgens in hoofdstuk XXVIII, tijdens een vast- en bededag, op
om meer liefde jegens de naaste te tonen. Ze wil op die dag "gelovigen en niet geloovigen, huisgenoten en vreemden", hen die ze geestelijk kent en hen die ze naar de aard
der liefde beoordeelt, "gestadig minzaam en vriendelijk" bejegenen. Concreet betekent dit
dat ze haar "verdrietelijkheid en ongenoegen omtrent anderen" voor zich houdt. "Wat heeft een
ander met uw verdrietelijkheid t e doen? Dat is uw zonde."

Concreter wordt de schrijfster in hoofdstuk XXXVIII. "Er wordt door deze en gene nu en
dan gesproken welke de roeping van een christen is in deze wereld; maar leer Gij haar
die roeping ook volbrengen gelijk een christen betaamt". Hoe? "Leer het haar, opdat zij
het in beoefening brenge met een geestelijk gezind gemoed en met geestelijke meditatien en overdenkingen, als in Uw tegenwoordigheid".
Sara vraagt vervolgens om haar specifieke roeping in deze wereld, ze is over deze zaak
"reeds lange tijd met twijfelingen heengegaan en is nog zeer twijfelachtig in dezen." Ze
komt hierop uit dat haar roeping de navolging van Christus is. "Met één woord kan het

gezegd worden: Christus roept Zijn christenen t o t zelfverloochening en tot navolging van Hem in
en door de liefde." Alles waar Christus niet toe oproept, moet weg, anders blijft een
christen een slaaf, terwijl hij t o t vrijheid geroepen is.
Ook omtrent haar dagelijkse levenswandel is Nevius begerig naar het onderwijs van de Heere Jezus. Leer ons, bidt Nevius, "de aardse en tijdelijke dingen verrichten gelijk uw hemelse boden
zulks doen, die dezelve slechts volbrengen op Uw bevel, t o t Uw dienst" (XXV).
De ziel die deze navolging beoefent, die wandelt "als met een Drieenig God" zal "gewisselijk een innerlijk mens worden, want hij zal en moet zeer ingetogen leven, een stille ziel behouden" (111). Zo wordt een christen zowel in- als uitwendig heilig. De deugd
van ingetogenheid keert telkens in de overdenkingen terug. Sara motiveert deze levenshouding door te verwijzen (XI) naar de bijbeltekst "Een stille geest is kostelijk voor
God!" ( 1 Petrus 3:4, het sieraad van de vrouw).
Deze stilheid maakt Nevius heel concreet. Weest "zeer bedachtzaam, geenszins uitgelaten, tenzij in heilige bezigheden en in geestelijke blijdschap; dat is iets anders." Spreek
niet zonder een bepaald doel en ook "niet luider dan nodig is". "Trek u ook de uitwendige dingen, die u w inwendige stilte mochten storen, niet aan, immers laat die u w inwendige niet raken. Heb niet veel op met het aardse, zinnelijke en vergankelijke." "En
moeten wij ons soms met uitwendige, wereldse dingen inlaten, dan moeten w i j echter
die inwendige wacht en bedachtzaamheid des gemoeds in dat werk behouden; en zo
spoedig zulks mogelijk is, ons al wederom zetten om naar binnen t e keren"
Heel bang is Nevius daarom voor de "sterke driften des gemoeds" (XXIX). Dat kunnen
"diepten des satans" zijn (XXX).
In het slotgebed van de meditaties klaagt Sara over de onrust van haar ziel. "Indien mijn
gemoed en mijn ziel niet stiller, niet nederiger en niet meer onderworpen onder U worden, en niet meer liefhebbende jegens U en jegens mnijn nasten, dan weet ik bijna niet
meer, hoe ik in de wereld leven zal" (XLIV).
Het liefst verkeerde Sara aan de voeten van Jezus om Zijn onderwijs t e ontvangen.
"Haar eten en slapen daarom t e verzuimen is haar geen opoffering, omdat zij Jezus zo
liefheeft" (111).
Gebed en geestelijke oefening zijn het "onderhouden van deze vertrouwelijke gemeenschap", als ze in die gestalte het gebed afbreekt is dat als moet zij het hart "als van
Jezus scheuren" (V).
De beste gestalte is dicht bij Jezus, "het hart meer naar boven, het oog meer naar binnen t e houden; veel liefde t e oefenen; de consciëntie altijd raad t e vragen of t e horen"
(Vil.
Hoofdstuk XXXV t o t XXXVII van de meditaties bevat 'gesprekken' tussen de ziel en het
lichaam. De "begeerlijkheden" van het lichaam naar slaap, eten en drinken voeren krijg
tegen de ziel (XXXVII). De ziel wijst op "het gebruik van dat voedsel waardoor gij loom,
traag en lusteloos wordt, en onbekwaam t o t de gebeden, t o t het onderzoek van Gods
Woord, t o t de tezamensprekingen over geestelijke en zielroerende dingen."
Sara's advies is om het lichaam niet t e geven wat het begeert, maar wat het nodig heeft. Maar
ook een overmatige liefde tot Gods kinderen kan een verhindering zijn om de Heere t e zoeken.
Wanneer heeft Sara Nevius de meditaties geschreven?
De tijdsaanduidingen in de overdenkingen zijn uiterst schaars. Eenmaal spreekt ze over
de "vroege morgenstond" op een zondag, de rustdag (XVIII). Hoofdstuk XXI-XXIV is
geschreven tijdens de voorbereiding op de bediening van het Avondmaal, hoofdstuk
XXV heeft de vorm van een nabetrachting. Hoofdstuk XXVIII is geschreven tijdens een
vast- en bededag.

Waarschijnlijk zijn de meditaties in relatief korte tijd, ruim een jaar, t o t stand gekomen.
Zijn vrouw begon met schrijven, aldus Wilhelmus, in het begin van het jaar 1673. In
hoofdstuk XXXV, w e zitten dan op driekwart van het geheel, lezen we: "Zo dan ook
daarom gebruik ik u w dienst (Sara's ziel spreekt haar lichaam toe) door schrijven, of u w
teder bemind dochtertje (iijnde haar eenig kind! en toen dit geschreven werd omtrent
achtjaren oud) ... ook nog na u w dood van u leren mocht.
De cursieve zin is waarschijnlijk van Wilhelmus. Het dochtertje Sulammith is in april
1 6 6 6 geboren, zodat w e acht jaar later in 1 6 7 4 beland zijn.
We herinneren ons dat Sara in 1673 met Witsius over "de staat harer ziel" sprak. Toen
ze hem een concrete vraag voorlegde, antwoordde Witsius: "Waarom vraagt gij mij,
vraag het den Heere Jezus zelf." Daarop vroeg ze de Heere Jezus om raad en kreeg
"antwoord op antwoord met licht en klaarheid in de zaken." Vervolgens zette de predikantsvrouw zich t o t mediteren. Er volgden "Godvruchtige bepeinzingen, die zij al mediterende opschreef ."
Ik zie de vraag die Sara aan Witsius stelde als de achtergrond van de uitvoerige overdenking in de hoofdstukken XXIX-XXXIV. Zelf spreekt ze over raad en onderwijzingen
in "een of ander bijzonder geval" (cursivering van Nevius).
In de volgende hoofdstukken keren de zaken terug die in het voorafgaande al meer in
het algemeen aangeduid zijn. Als een zaak op grond Gods Woord en de consciëntie niet
geheel duidelijk is, kies dan voor de weg die het meest is t o t eer van God en verloochening van de eigen ik. Zo'n advies geeft de vijand imm.ers nooit (zie ook XXXII). Als de
zaak dan nog onduidelijk is, kies dan "vrij en ongedwongen" waartoe wij "de meeste geestelijke
lust, trek en begeerte gevoelen". Maak echter geen keus op grond van gissingen of onzekerheden
(XXXIII). Dat fundament is zeer wankel.
Als de gronden waarop een besluit genomen is, deugdelijk zijn, is twijfel over zo'n besluit verkeerd. Toch moet de ziel er rekening mee houden dat God Zijn kinderen beproeft (XXXIV).

Ik denk dat dit voor Sara het centrale punt in de overdenkingen is geweest. De overige
hoofdstukken hebben in het licht van deze concrete vraag het karakter van een inleiding, een opklimming t o t het concrete punt. Immers, vanaf het begin loopt het vragen
van raad aan de Heere als een rode draad door de meditaties heen. De overdenkingen
zijn, zo leert de openingszin al, gericht op het geleerd worden door de Heere Jezus. Later wordt dit leren concreter. Sara spreekt dan over "enig bijzonder geval der consciëntie (gemoedsbezwaar)" (IX).
Dat de overdenkingen een geheel zijn, wordt gesteund door het getuigenis van Wilhelmus, die in zijn voorrede zegt dat hij de overdenkingen in hoofdstukken heeft verdeeld,
"omdat een t e lang aaneengeschakelde en geheel onafgebroken bepeinzing van geestelijke onderwerpen zo aangenaam niet is voor de lezer."
Vooral over de zwarigheden in de leerschool der genade heeft Sara Nevius veel nagedacht. Een centrale les is: "Indien gij weet dat u w werk goed is, voor uzelf best, voordelig voor u w geestelijk leven, God en Christus behagelijk, ga dan maar voort, en blaas
de zwarigheden weg. Gij moet in een vrije geest God dienen" (XII).
Nevius maakt een verschil tussen "geringe dingen" en "wat groots" (XIV). Omtrent het
eerste kan de "consciëntie of een dienaar van Christus of een ander vriend der ziel"
raad geven. Het zou van oneerbiedigheid getuigen om de Heere Jezus om een onmiddellijke raad te verzoeken (zie ook XXXI). Hoewel, voegt Sara er direct aan toe een ziel die
dicht bij Hem leeft ook veel gemeenzaamheid oefenen mag.

Om het onmiddellijke onderwijs van de Heere Jezus te verstaan, moet de ziel bidden om
inwendig licht, omdat de Heere Jezus "subtiel leert" (XVII), dat wil zeggen door moeilijk
te onderscheiden licht.
Onmiddellijk onderwijs is nodig als de zaak iets groots beteft. Dan moet het wel voldoen aan een van de drie volgende voorwaarden: Of het betreft een zaak die Gods bevorderen, of de voortzetting van het koninkrijk van Jezus Christus of de eigen bevordering in de genade en de kracht der godzaligheid.
Waarschijnlijk ziet "wat groots" op de zaak in de hoofdstukken XXIX-XXXIV. Maar nergens wordt duidelijk welke zaak Sara op het oog heeft.
Voor wie heeft Sara Nevius geschreven
Voor zichzelf. In hoofdstuk XXXV, een 'samenspraak' tussen haar ziel en lichaam, legt
ze uit waarom ze de pen vatte om de overdenkingen aan het papier toe te vertrouwen.
Sara's lichaam vraagt of ze haar ziel wel nut doet met het schrijven. "Ben ik u niet eerder ten beletsel dan tot hulp in dezen?" Haar ziel antwoordt dat de hulp van het lichaam
juist nuttig is. De ziel zet, om zo te zeggen, het lichaam aan het werk, "omdat ik u w
loomheid ken en telkens ondervind, hoe licht en hoe spoedig gij mij u w hulp onttrekt".
De ziel maakt van de diensten van het lichaam gebruik om zelf niet "slaperig, bedwelmd, dof, lusteloos, lui, verward, onaandachtig en alzo duister" te worden. De tijd is
voorbij, vervolgt de ziel, dat zij zonder hulp van het lichaam werkzaam kon zijn. "Nu
moet ik uw gebrekkige hulp genieten". Bovendien kan de ziel, als het lichaam de ondervindingen opschrijft, "wanneer het mij gelust of wanneer ik het nodig heb, altijd wederom zien, wat mijn Heere mij toen geleerd heeft."
Tenslotte wordt de ziel voorzichtiger als haar overwegingen op papier worden gezet.
Kan het lijden dat de Heere "dezelfde inzie en doorzie en al wederom inzie en doorzie;
en dezelve nauwkeurig onderzoeke."
In het volgende hoofdstuk (XXXVI) voegt Sara er nog een motivatie aan toe: het welzijn
van haar kind Sulammith. Misschien wil de Heere haar wel onderwijs geven door mijn
overdenkingen, heeft ze gedacht. "Immers voorbeelden trekken. Zij mocht, ziende dat gij uw
Heere zo hartelijk gezocht had, Hem ook des te hartelijker zoeken en t e baarblijkelijker vinden."
Mogelijk wilde zij haar dochtertje ook een weg wijzen waarin deze de Heere om raad in
moeilijke omstandigheden kon vragen. Een zin als "...daarvan heb ik geen genoegzame
overtuiging" (lx) duidt er ook op dat Sara de meditaties niet uitsluitend voor zichzelf
heeft geschreven.
Hoewel Sara eens enkele overdenkingen uitleende aan de vrouw van een Rotterdams
predikant, is het niet waarschijnlijk dat ze het doel had de meditaties nog eens uit te
geven. Verboden heeft ze het ook niet. En dus geeft Wilhelmus vier maanden na Sara's
overlijden de meditaties uit.
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Enkele citaten uit de eerste hoofdstukken van Sara Nevius' meditaties, na haar overlijden uitgegeven door haar echtgenoot Wilhelmus i Brakel onder de titel: "Een aandachtige leerling wordende van den Heere Jesus selve geleert sonder hulpe van menschen"
(Alle cursiveringen zijn van mij, bedoeld om enkele karakteristieke punten aan te geven, ook de
tekstverwijzingen zijn van mijl.

Zeer gelukkig zijn die christenen, die door de Heere Jezus Zelf geleerd worden in de
waarheden van Zijn Woord, door de onderwijzingen van Zijn Geest, zonder hulp van
mensen.
De zodanigen hebben een uitnemende Leermeester; waar toch is een Leraar gelijk Hij?
(Job 36:22) Alle leermeesters van de wereld kunnen met Hem niet in vergelijking
gebracht worden. A l hadden zij ook gedurende hun gehele leven bij Hem ter school
gegaan en al hadden zij ook nog zo wel geleerd, men zou moeten bekennen, dat zij niet
waardig waren Zijn schoenen Hem na t e dragen (Matth. 3:11)
Hij is de wijsheid Gods (1 Kor. 1 :24) en al de schatten der wijsheid en der kennis zijn in
Hem verborgen (Kol. 2:3). Alles w a t Hij leert, haalt Hij uit Zijn eigen schatkamer, terwijl
andere leraars het hunne geheel en al gedurig van Hem moeten halen.
Die Hem slechts t o t hun Leermeester hebben, maken verreweg de beste vorderingen.
Hij kan het Zijn leerlingen doen verstaan, doen begrijpen, doen vatten, doen willen,
doen volbrengen en alles doen naar de goede, welbehagelijke en volmaakte wil Gods
(Rom 12:2). Zo zijn Zijn leringen altijd vruchtbaar en geschieden nooit tevergeefs, want
Hij leert zeer ernstig. Zodra Hij met Zijn onderwijs een aanvang maakt, heeft Hij het
erop gezet, dat zij ware wijsheid bekomen, de Goddelijke natuur deelach tig worden (2
Petr. 1:4), kracht tot godzaligheid verkrijgen en alzo voortgaan van deugd t o t deugd,
van heerlijkheid t o t heerlijkheid (2 Kor. 3:18), totdat zij eens voor God verschijnen
zullen in Sion (Ps. 84:8).
De Heere Jezus kan het alles wat in Zijn school moet geleerd worden, zonder
medehelpers, alleen, geheel en volkomen op de beste wijze leren, ofschoon Hij naar Zijn
wijsheid somtijds, ja, in de gewone weg doorgaans goedvindt, medehelpers in Zijn
dienst t e gebruiken, bijzonder omtrent diegenen, die in de aanvang hunner bekering aan
Zijn school nog niet gewoon zijn; doch waarbij w i j n u met onze overdenkingen niet
bepaaldelijk zullen stilstaan, maar meer bijzonder bij het grote voordeel dat sommige
Zijner gunstgenoten op sommige tijden van Zijn onmiddellijke onderwijzingen genieten;
van dat leren namelijk, hetwelk Hij Zelf door Zijn Geest doet aan de zielen Zijner
discipelen; van dat leren, dat niemand horen of verstaan kan, tenzij hij een horend oor
en een verstandig hart ontvangen heeft; van dat leren waarbij de Heere eenmaal spreekt
en hetgeen men tweemaal hoort (Ps. 62:12), eens hoort men het, wanneer Hij het zegt
en eens wanneer men het in beoefening brengt.
Wat heb ik dan begonnen en ondernomen, om over deze Leermeester en Zijn leringen t e
mediteren? Dit alleen is in dezen mijn beoging: mijn liefde tot Hem en m@ verlangen
naar Zijn onderwijs op te wekken, opdat de genegenheden mijns harten zich daarnaar
mogen uitstrekken.
Begin vrij met de eerste letters. Schaam u dan niet. Als men hoger klimmen wil, dan
moet men van de eerste trap beginnen. Deze .wijze Leermester vindt het altijd geraden
dat Zijn discipelen bij graden leren.

Ook wil ik u dit wel
geraken in dit leren,
deze school zo lang
een volkomen man,

t o t u w waarschuwing vooraf nog zeggen, dat gij hoe verder gij zult
des t e klaarder u w onwetendheid zien zult; en ook dit, dat gij in
zult moeten leren, totdat gij i n een ogenblik het verstand krijgt van
naar de mate der grootte der volheid van Christus (Ef. 4:13).

Welaan! ga dan slechts voort, waar wacht gij naar, wilt gij er nu nog uitscheiden? Ei!
leer u dan eerst wat meer verloochenen. ... Ja , al verkrijgt gij maar een deel, een
s-rukske der zaak, gij bekomt dan nog veel meer dan gij waardig zijt.

II
De Heere Jezus leert ons door Zijn Geest, dan gaat vast; en zonder Zijn Geest leert Hij
niemand, noch nimmermeer. Door deze Zijn Geest leert Hij onze nieuwe geest, ons allerinnigste. Hij leert niet anders dan geestelijke, heilige, hemelse en bovennatuurlijke zaken; dingen, die alleen kunnen dienstbaar zijn en opdat zlj'zouden dienstbaar z* aan de
verheerllj'king van Gods naam. Derhalve al die verlichtingen, welke niet bekwaam zijn
tot verbreiding van Gods eer, door onze heiligmaking, zijn verdacht te houden, ja te
veroordelen, omdat het geen lerhgen van Christus zijn.
Wanneer Christus een ziel leert, dan verstaat zij het evenzo als Christus het verstaat, t e
weten in waarheid, niet in trap o f mate, zulks weet ieder wel; en zo ook wederkering.
Zij wil het evenzo als Christus het wil, Christus' wil is haar wil en haar wil is met de wil
van Christus verenigd.

I

Hoe verhouden de meditaties van Sara Nevius zich tot de geschriften van haar man
Wilhelmus, haar schoonvader Theodorus en haar leermeesteres/vriendin Anna Maria
van Schurman?

Het is in dit bestek niet mogelijk deze vraag grondig te onderzoeken. Dat vereist een nadere
studie van het taaleigen en de gedachten in de werken van het genoemde viertal. Daarom
enkele grove hoofdlijnen als aanzet.
Wilhelnzus à Brakel
Wilhelmus was zeer ingenomen met de meditaties van zijn vrouw. Toen hij ze in de
schriftelijke nalatenschap, aarzelde hij niet en gaf ze aanstonds, op eigen kosten, uit. Hij stelde
een heruitgave van zijn Redelijke Godsdienst graag uit, om voorrang te geven aan de
meditaties van zijn vrouw.
De motivatie hiervoor vinden we in de voorrede, waar à Brakel sclirijft: "Onder het lezen bevond ik derzelver
geestelijkheid alsmede dat zij bekwaam waren om zielen te overtuigen van haar geesteloosheid; om te leren wat
in waarheid geestelijk leven is, om Gods kinderen op mike alleen spraken te doen verlieven, om hen op te leiden
tot de verborgen omgang met God en tot de beschouwing van God, zoals Hij Zich openbaart in het aangezicht
van den Heere Jezus Christus. Ook achtte ik dezelve dienstig voor diegenen welke, genegen zijnde tot
mediteren, afdwalen van het Woord en verdwalen tot natuurlijke beschouwingen van God zonder Christus."

Bij een vergelijking tussen à Brakel en zijn vrouw moeten we in elk geval er op letten dat. à
~rakels'hoofdwerk,de Redelijke Godsdienst, een behandeling van de geloofsleer is, zij het
wel in een stichtelijke vormgeving.
Het tweede deel behandelt meer de praktijk der godzaligheid. Daarin komen we hoofdstukken
tegen over zaken die Sara uitvoerig overdaclit, zoals de nederigheid, de zachtmoedigheid en
de geestelijke verlating.

l

à Brakel besteedde een afzonderlijk, kort hoofdstuk aan de geestelijke overdeiiking. Volgens

hem is deze oefening zelf een christenplicht. Hij wil geen regels voorschrijven. Begin er maar
aan, moedigt à Brakel aan. In die overdenking verkeert "een godzalige met een van de aarde
afgetrokken en ten liernel verheven hart". Hij denkt na over Goddelijke zaken met het doel
"verder ingeleid te worden in de kennis van de Goddelijke verborgenheden, ontstoken te
worden in de liefde, vertroost en tot een levendige werkzaamheid verwakkerd te worden".
Men moet daartoe niet alleen een eenzame plaats zoeken, maar de ziel moet zelf in een
eenzame gestalte zijn, dat is afgetrokken van alles wat op de aarde is." We horen hier Sara
Nevius spreken.

c
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Voor zover er in de meditaties yap Sara Nevius sprake is van een geloofsleer zijn er
overeenkomsten aan te wijzen met haar man. Een markant verschil is overigens dat Sara niet
schrijft over de betekenis van het genadeverbond, terwijl dat in de werken van Wilhelmus
juist een aanzienlijke plaats inneemt.

u
C

Een punt van overeenkomst is dat Sara onderscheid maakt tussen het -wezen
en het welwezen
van een christen. à Brakel spreekt in zijn Redelijke Godsdienst over het wezen van het geloof
en de vrucht van het geloof.
Tot het wezen, aldus Nevius, behoort de oprechtheid voor de Heere, tot het welwezen zijn
vordering in de genade en de godzaligheid (XIII).

.7.7(

Ook het onderscheid tussen zekerheid van het geloqf en van het gevoelkeert in de meditaties
terug.
"Het is mij genoeg indien ik slechts Zijn gunst mag vinden ... al moest ik ook mijn ogen
gesloten houden om zulks voor niij te zien" (XXIV) En in de volgende overdenking, na een
lofprijzing uit het avondmaalsformulier uit Psalm 103: "Evenwel, mijn ziel, wat is er nog een
onderscheid, in een zaak te bezitten en in het te weten, dat men die bezit" (XXV).
Sara noemt ook diverse malen het woord hebbelijkheid. Dit begrip is vooral bekend door de onderscheiding die
Comrie maakte tussen hebbelijkheid en dadelijkheid van het geloof. Comrie gebruikt het woord hebbelijkheid
echter ook nog in een tweede betekenis die we ook bij Nevius aantreffen. Hebbelijkheid is een zaak die zo in de
ziel ingedrukt is, -doorgaans in een lang proces- dat ze een 'eigenschap', soms een geschiktheid geworden is. In
deze betekenis komt het woord komt het woord in Van Dale nog voor.
Als de de Heilige Geest de ziel leert, wordt de ziel geestelijk. "Ja, indien zij een gewoonte krijgt van dit leven,
dan zal zij een hebbelijkheid van geestelijkheid krijgen" (Nevius, 111). Elders (VII) spreekt zij over de liefde tot
Jezus als een "hebbelijkheid, die door veel oefenen verkregen wordt." Zie verder X, XXVIII, XXXVIII, XLVI.
In de rouwpreek die Abraham Hellenbroek over Wilhelmus à Brakel hield, komen we nog enkele trekken tegen
die ook over Sara Nevius gezegd zouden kunnen zijn, daarbij rekening houdend met het gegeven dat
rouwpreken in die tijd vooral de positieve eigenschappen van de overledene weerspiegelden.
Hellenbroek sprak er onder meer over dat à Brakel een "krachtige overhelling van zijn geneigdheid had om de
liefde van mensen te behouden" (Redelijke Godsdienst, deel 3,370). Ook noemde hij de matige levenswijze van
zijn collega (370). Hellenbroek was verder onder de indhk van de onderwerping aan de wil van God op zin
ziekbed (3 82).

@ Een duidelijk punt van invloed van de à Brakels op Sara Nevius is naar niijn idee de ruimte

-

yoor bi.jzondere openbaringen en profetie. We zagen reeds dat à B d e l met waardering
terugdacht aan de profetessen van Harlingeq. In zijn rouwpreek memoreerde Hellenbroek dat
Wilhelmus op ziirrdoodsbed zei dat de geest der profetieën in de kerk niet geheel is
opgehouden (371). Daarmee verwoordde à Brakel jr. ook wat hij aan het sterfbed van zijn
vader,had gehoord. Deze sprak over de toekomst van de kerk, over de bekering der Joden. Tot
verwondering van Wilhelmus zei zijn vader ook trommels en trompetten te horen. Uit de
bekommering van zijn vader leidde de zoon. eruit af dat Theodorus het rampjaar 1672
voorzag. Theodorus had zijn huisgenoten meer gewichtige zaken voorzegd die uitgekomen
waren, tekende Wilhelmus aan.

(
, Sara Nevius zou jaren later schrijven dat de Heere "hoewel zeldzaam en aan weinigen" iets
bekendmaakt over de wil van Zijn besluit, vooral in "gevallen van diepe bekommeringen over
zeer gewichtige zaken, bijoznder indien dezelve op de kerk Gods betrekking hebben"
(XXXIV). De Heere kan dat doen door dromen, stemmen of zinnebeeldige beduidingen, "En
de ziel gelooft het; zij wordt er gerust op; zij gaat er op aan; zij weet het zal iets bijzonders
teweegbrengen."

Theodorus à Brakel
De meditaties van Sara verdienen een nadere vergelijking met Theodorus' werken, omdat ook
deze in de bedding van de persoonlijke overdenking en tevens de samensprekingen op
gezelschappen staan.

In elk geval lijkt me de conclusie gewettigd dat Sara Nevius hoog tegen haar schoonvader,
heeft opgekeken om degenade die hij deelachtig was, over de vaste verzekering van het
geloof en over de diepe geesteliike oefeningen.
Op haar sterfbed, aldus Wilhelmus, verklaarde Sara dat ze in haar leven "voor en met de
Heere wel niet vele verrukkende genietingen van geestelijke blijdschap had gehad, maar dat
zij desniettemin geleefd had door een verzekerd geloof en in de liefde tot de Heere Jezus, tot
Zijn kerk en voor Zijn Woord."
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Uit de meditaties blijkt dat Sara heeft uitgezien naar een bestendige verzekering des geloofd.
(',
- "Ach! welk een uitnemende genade is het van God en de Heere Christus bemind te worden?
Wat zou men niet doen om dit slechts eens te mogen weten! Maar wat dan niet, om zulks bij
aanhoudendheid te mogen weten, om waardig zulk een wetenschap te wandelen. (XXVIII,
cursiveringen van de auteur).
Op een andere plaats vraagt Sara haar ziel: "Waarom spreekt gij (de ziel) heden zo recht uit,
daar gij gisteren zo achterhoudend waart? (XXV). Gisteren ziet op de zondag waarop het
Avondmaal is bediend. Het lijkt erop dat Sara Nevius met een terneergeslagen ziel aan de dis
des verbonds heeft gezeten.
Elders blijkt dat Sara wel met vrijmoedigheid tot haar Heere naderde, toegang verkreeg tot de
genadetroon, maar ook "veeltijds twijfelend" haar weg ging (XLV).

'
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Een verschil met Theodorus is verder dat de verheerlijking van Gods naam in zijn
overdenkingen een vastere plaats innamen. Ook is de overdenking zelf bij à Brakel sr. sterker
op het 1
1a.
W. à Brakel zou het verschil tussen zijn vader en zijn vrouw in zijn Redelijke Godsdienst als
volgt verwoorden: "Begeert iemand een voorbeeld van heilige overpeinzingen om daardoor
opgeleid te worden, die leze: De trappen des geestelijken levens, van mijn vader zaliger
Theodorus à Brakel. Of begeert hij overpeinzingen in een lagere trap, hij leze: De aandachtige
leerling van Sara ~ e v i u smijn
,
vrouw zaliger gedachtenis" (111, 1140).
--P

Een belangrijk punt van overeenkomst, dat vader, zoon en schoondochter à Brakel opnieuw
gemeen hebben is de waardering voor het vasten en het vroeg opstaan teneinde de geestelijke
oefeningen te bevorderen.
W. à Brakel schreef een apart hoofdstuk over het vasten, direct volgend op de uitleg van het
Onze Vader, nog voor de hoofdstukken over de eenzaamheid en de geestelijke overdenking.
Wilhelmus noemt het een "buitengewone oefening", die alleen of met anderen in praktijk kan
worden gebracht. Vasten brengt met ook het vroege opstaan.
Theodorus hield zich aan een bewonderenswaardig strak schema. Als kind wende hij zich al
aan het vasten. Wie in zijn Trappen des geestelijken levens leest over zijn oefeningen slaakt
bij tijden zelfs een zucht en vraagt zich af hoe dit voor het menselijk lichaam vol te houden is.
Een belangrijk Schriftwoord voor à Brakel sr. is Psalm 139:18: "Word ik wakker, zo ben ik
nog bij U". En naar aanleiding van Psalm 119:62 stond hij middernacht op om God te loven.
Sara Nevius wekt op tot een algehele matigheid, zowel in het nuttigen van voedsel als in het
nemen van rust. Die twee gaan samen; Een lichte maaltijd 's avonds zorgt ervoor dat het
lichaam de volgende morgenvroeger
,. ..
..
ac&f is (XXXVII). "Die Mij vroeg zoeken, die zullen
Mij vindeny',is voor Nevius een krachtige aansporing om vroeg op te staan voor de geestelijke
overdenking (X). "Ja zet er u naar om het te leren, indien gij het niet genoeg unt, namelijk dat

gij uitkiest en u gewent, om de vroege morgen uit te kiezen, als het overal nog stil is. God
woont in de donkerheid (Over deze exegese zullen we Sara niet hard vallen) en openbaart
Zich in de stilte."

Alznu Maria var7 Schurnzan

Het moet voor Sara Nevius een grote teleurstelling geweest zijn toen haar oudere vriendin
Anna Maria van Schurman met haar veleden brak, de kerk de mg toekeerde ei1 zich1 aansloot
bij de labadisten.
In de jaren dat Sara in Utrecht woonde, zal ze ongetwijfeld mede gevormd zijn door de
vrouwe~~gezelschappen
die onder meer ten huize van Anna Maria gehouden werden. In
hoeverre er sprake is van een inhoudelijke invloed is niet gemakkelijk na te gaan.
Van Schurman heeft haar idealen onder woorden gebracht door de uitgave van het boek
Eucleria, of uitkiezing van het beste deel. Dat boek is na haar overgang tot de labadisten
geschreven en draagt sterk het karakter van een afrekening met het verleden.
Er zijn pvereenkomsten aan te wijzen tussen Eucleria en de meditaties van Sara, maar dat
i
betekent nog geen beïnvloeding. Zo schrijven beide dames veel over het leven der heiliging,
waarin de ziel gelijkvormig wordt aan God en Christus en waarin ze de Goddelijke natuur
deelachtig worden (naar 2 Petrus 1:14). Anna Maria (S. van der Linde heeft hierop gewezen in
Theologica Reformata (XXI, 1978), gaat daarin wel een stapje verder als ze ruimte geeft aan de
gedachte dat de christen daardoor beter, geestelijker, zelfs goddelijkes wordt.
Beide schrijfsters benadrukken Gods vrijmacht in Zijn handelen, beide vrouwen hadden
overdenkingen over het kruisdragen, wat onlosmakelijk~verbondenis met de navolging van
Christus.
Navolaina en zelfverloochening,zijn kernwoorden in beider werk. Deze laatste-overeenkomst
is zo opvallend dat ik niet wil uitsluiten dat Sara op dit punt veel van h a Maria heeft
geleerd, een les die ze overigens ook hoorde onder de preken van bijvoorbeeld Jodocus van,
.Lodenstein en later door de omgang met haar schoonvader Theodorus. Maar ook bij haar man
kon ze terecht om over de zelfverloochening te spreken. In het tweede deel van zijn Redelijke
Godsdienst besteedt Brakel een heel hoofdstuk over dit aspect van liet christenleven. We
U o r e n Nevius' overtuiging doorklinken als haar man schrijft: "Het einde dat men in de
vqloochening beoogt, is:. God
. te verheerlijken en tot nut van zijn naaste te zijn."

*
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a Maria was m uiterst negatief over. Ze stelde in Eucleria zelfs dat ze in de grote
gemeente van Utrecht zelfs geen tien ware gelovigen aangetroffen had. Sara heeft zich in haar
meditaties niet over de kerk uitgelaten. In de voorrede op de uitgave va11 haar meditaties
schrijft à Brakel over zijn vrouw: "...de kerk was haar vermaak; de dienst der getrouwe leraren
in het openbaar was bij haar in hoogachting, gelijk in dit traktaat zulks genoegzaam toont."
Hoewel er geen reden is om hieraan te twijfelen, is dit "genoegzaam" mij ook weer niet
duidelijk geworden.
p

C

Conclusie (ik zei er al iets over in het biografische gedeelte).

Naar mijn overtuiging heeft Sara Nevius vooral hoog opgezien tegen het leven en d e
Godsvreze van haar schoonvader Theodorus. Haar eigen geloofsleven bewoog zich, oin zo te

zeggen, niet op dat hoge niveau van haar vader. Sara had meer te worstelen met het ongeloof,
Theodorus had dieper inzicht in het Borglijden van de Heere Jezus. Bij beiden zien we een
grote voorliefde voor de eenzame overdenking over wie God is voor Zijn kinderen.
S. van der Linde (in Opgang en voortgang der Reformatie, 161) schreef dat bij à Brakel sr. "eigenlijk elk spoor
van echte betrokkenheid van de gelovige op de wereld" ontbreekt. Die conclusie gaat ook op voor Sara Nevius.
Van der Linde geeft wel toe dat Theodorus waarschijnlijk geen tegenstelling zag tussen zijn geloofsleven en het
"leven des geloofs op de belofte" waarover zijn zoon Wilhelmus een hoofdstuk sclireef in zijn Redelijke
Godsdienst. Van der Linde vraagt zich wel af of de inschatting van à Brakel sr. juist is. Met zo'n oordeel moeten
we voorzichtig zijn. Kunnen wij na ruim 300 een beter oordeel vormen dan de personen zelf? Ook voor
Wilhelmus was het geestelijk leven een ingekeerd leven, concludeert J. van Genderen in zijn opstel over à
Brakel in de bundel De Nadere Reformatie (185). Deze opmerking kan naar mijn overtuiging uitgebreid worden
voor de hele familie à Brakel: vader, zoon, schoondochter.

Evaulatie van Sara Nevius, als moeder in Israël, en haar meditaties

l

Duidelijk zal zijn dat de echtgenote van Wilhelmus à Brakel voluit gezien mag worden als een
moeder in Israël, in de betekenis die wij eraan geven. Als zeventiende-eeuwse
predikantsvrouw zal ze haar man in het pastoraat waarschijnlijk niet voor de voeten gelopen
hebben. Het was sowieso niet gebruikelijk in die tijd dat de vrouw van een predikant met haar
man de gemeente in ging. Verder weten we uit Sara's overdenkingen dat ze zelf het liefst een
afgezonderd leven leidde.
Tegelijkertijd is bekend dat ze in diverse gemeenten gezelschappen aan huis heeft geleid. Als
zodanig mogen we aannemen dat ze het geestelijk onderwijs dat ze van d- 13eci-eontving, ten
nutte van anderen aanwendde. De adviezen die ze in haar meditaties aan huar ziel 'geeft', zal
ze niet uitsluitend voor zichzelf gehouden hebben.
Over de overdenkingen zelf zijn in het verleden kritische noten gekraakt.

F. J. Los sclireef in zijn proefschrift over W. à Brakel (blz. 39) dat in Sara's overdenkingen de
bladzijden over haar dochtertje hem het meest bevielen, "doch het geheel moet m.i. genoemd
worden een minder gelukkige navolging van Brakel, zo wat schrijftrant als geestesrichting
betreft."
J. de Roer was nog kritischer. In zijn proefschrift over de verzegeling met de Heilige Geest
haalt hij enkele passages uit Een aandachtig leerling aan en schrijft ze vervolgens weg met de
woorden: "Bijbelse vroomheid is dit niet meer, maar het heeft wel indruk gemaakt op het
vrome volk."
De nogal hooghartige en niet onderbouwde kritiek van De Boer laten we voor wat zij is. Wat F. J. Los betreft:
Hij was een echte Kuyperiaan. Verhelderend, en ook eerlijk, is wat hij in zijn proefschrift stelde over de preken
van à Brakel zelf: "De taak van den criticus is dubbel zwaar, zoo hij in geloofsovertuiging van den steller der
preeken verschilt. Immers, een der hoofdrnomenten van elke predikatie, het stichtelijk karakter, is hij dan niet in
staat volkomen juist te beoordelen.'' (1 16)
Betrekken we hierbij de zestiende stelling van het proefschrift van Los: "Het geloof is eene zaak van het
verstand, daarna eerst van het gemoed", dan gaan we begrijpen waarom hij de overdenkingen van Sara Nevius
niet zo kon waarderen. Hij voelde geen geestelijke verwantschap. Daarom had Los de typering "een minder
gelukkige navolging van Brakel" beterniet in zijn boek kunnen zetten. Bovendien gaat hij in zijn vergelijking
tussen Sara Nevius en haar man Wilhelmus voorbij aan de grote waardering die Brakel had voor d e meditaties
van zijn vrouw. Hij hád ze niet hoeven uitgeven, hij had ze zeker geen voorrang hoeven geven boven een
herdruk van zijn Redelijke Godsdienst, die zeer gevraagd was.

/

Naar mijn idee gaan veel oordelen over de zeventiende en achttiende eeuw mank aan een
gebrek aan invoelingsvermogen met die tijd. Daarom lieb ik geprobeerd het leven v r Sara
Nevius zo te tekenen dat er vanuit háár omstandiglieden licht valt over háár overdenkingen,
Voor mij is het duidelijk dat de overdenkingen uitstekend passen jn de levensgang van Sara,
getekend door leed, gestempeld door de vreze Gods en vergezeld van Godvruchtigq
gezelschappen.
Dat Sara zo gering over zichzelf schreef: "Ik ben niets; ik verdien niets; ik kan niets; ik vermag niets; ook tot het
minste toe niet zonder uw genade!" vertoont verwantschap met de vijf nieten van Wilhelmus Schortinghuis.
Hierbij zij wel aangetekend dat noch Schortinghuis noch Sara Nevius bleef hangen in deze nieten, maar ze juist
verbonden met de rijkdom van een christen in God.

Is er dan niet meer over te zeggen? Misschien wel, maar dan in voorzichtiglieid.
Die
voorzichtigheid moet nog groter worden, omdat we slechts weinige van Sara's
pennenvruchten overgeleverd kregen. De meditaties hebben een heel specifieke kleur, die
voortkomt uit het feit dat een weerslag is van haar persoonlijlce overdenkingen. Het geeft een
blik in het leven der heiligmaking, dat zich, inderdaad; vooral richt op de
houding ten opzichte van God. Laten we hier niet te snel overheenlopen met een 'maar...'.
Eerst krijgt Sara Nevius zelf nog het woord: "Nu mijn ziel! merk maar op. Uw Heere is het
waardig, dat gij gedurende al de.dagen uws levens op Hem hoopt, op Hem wacht, naar Hem
uitziet en verlangt. ... Verflauw dan niet in uw zoeken."
En verder, als we de overdenking op de vast- en bededag op ons laten inwerken, waar Sara
worstelt met haar houding ten opzichte van haar naasten -niet alleen haar huisgenoten!- dan
komen we tot de conclusie dat er veel van haar leven moet zijn uitgegaan.
Die uitstraling is vooral ánders dan een concreet reformatieprogramma van Willem Teellinck
of Koelman, maar daarmee niet minder. Elk had zijn eigen plaats in het kerkelijk leven, als
leidsman of als~predikantsvrouw.

C

Toch zou ik ook een punt willen noemen waarover ik vragen heb. Sara noemde zichzelf een
aandachtig leerling die door de Heere Jezus Zelf geleerd werd. Het lijkt er soms op dat ze liet
onderwijs van mensen ondergewaardeerd hee>, sterker nog dat ze soms de prediking van het
Woord niet de plaats gegeven heeft die het behoort te hebben, omdat ze het onmiddellijke
onderwiis van de Heere Jezus in de ziel daarbovenuit deed gaan. In hoofdstuk XXV lezen we:
"Wat is er nog een onderscheid in een zaak te geloven op het woord van een dienaar of de
Heere Zelf te horen spreken." Op zichzelf een uitdrukking waar niets mis mee is. Ook
benadrukt Sara dat de raad van de Heere "altijd in overeenstemming is met de wijze, heilige
en in Zijn Woord geopenbaarde waarheid" @XIX).
Aan de andere kant verwacht Sara soms veel van het onmiddellijke inwendige licht over een
zaak. "Want Zijn inwendige leringen ziet men eerst, eer men die hoort; terwijl men alle
uitwendige leringen eerst hoort, eer men die ziet. Verstaat gij het wel? mijn ziel! en indien gij
het niet verstaat, dan kan ik het u nizt duidelijk maken. Gij moet die ondervindelijk leren. Gij
moet deze onderwijzingen van uw Heere niet zo zeer, ja niet maar alleen zoeken iii iets, dat
van buiten aankomt, als wel in iets dat zich van bi'men vertoont. Indien gij hier duister zijn,
mijn ziel! dan zijt gij niet bekwaam om van de Heere Jezus Zelf te leren. Daarom zoekt en
zucht vooral om dat inwendige licht..." (XVII).
Heeft Wilhelmus kritiek voelen aankomen?,In zijn voorwoord roept hij om de woorden "door
de Heere Jezus Zelf geleerd, zonder hulp van mensen" niet te verdenken. Mijn vrouw verstond
daaronder, legt à Brakel uit, .de. "verborgen onderhandelingen met de Heere Jezus, buiten het

gezicht, het gehoor en de sanienspraak met mensen. Is iemand tegen de geestdrijverij, zo was
zij het."
Tot slot

[I

De overdeilkingen van Sara Nevius zullen huil werk hebben gedaan. Veertien keer zijn ze
uitgegeventzo leert de Schatkamer van ds. J. van der Haar. De tweede druk kwam
ruimschoots na het overlijden van Wilhelmus, in 1718. Tot 1770 bleven de herdrukken in
gestage regelmaat volgen. Dan valt er een gat tot na de Afscheiding. Het gezelschapsleven dat
na 1834 weer tot bloei kwam, zorgde voor een nieuwe markt voor Nevius' meditaties. Helaas
is mij geen enkele verwijzing naar de overdenkingen in een levensbeschrijving bekend.
We laten nog een keer Sara Nevius zelf.aan het woord en stellen daarbij voor onszelf de vraag
of wij iets kennen van wat zij overdacht.
"Uw Heere zegt: "Die in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht"; en "zonder Mij kunt
gij niets doen". Zal deze waarheid u vrijmaken, mijn ziel, dan moet gij u eerst met dezelve
verenigen. Want indien zij buiten u blijft, dan kan zij niet op u, in u en door u werken. Gij
moet die niet alleen toestemmend geloven; maar gij moet die waarheid liefhebben en aan uw
ziel opdringen, opdat gij inwendig derzelver kracht inoogt ondervinden. Derhalve moet dan
uw verstand niet alleen binnen de palen van Clxistus' wijsheid blijven, maar het moet gedurig
van de wijsheid van Christus afhangen in iedere daad, welke gij verstandig doen zoudt."
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De meest recente uitgave van de meditaties van Sara Nevius dateert van 1987 (Uitg. Kool,
Veenendaal). J. van Ekeris voorzag de uitgave, in dagboekvorm, van een historische inleiding.
Het geestelijke leven en De trappen van het geestelijk leven van Theodorus à Brakel zijn
recent in nieuwe dnik en spelling uitgegeven door uitgeverij Koster, Barneveld.

