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WILLEM TEELLINCK EN HET TWEEDE-ISRAËLIDEE
M. van Groningen
'Ey welck een wijsen, ende verstandighen volck is ditte'. Dit zullen volgens
Teellinck andere volken uitroepen over het christelijke volk der Nederlanden1. De
tekst uit Deuteronomium die hij hiermee aanhaalt, slaat oorspronkelijk op het
oudtestamentische Israël. Kunnen we hieruit concluderen dat de vader van de
Nadere Reformatie Nederland zag als een door God uitverkoren natie, gelijkgesteld
aan het oudtestamentisch Israël? Of slaan vergelijkingen met het oude bondsvolk
meer op de gereformeerde kerk binnen de natie? Op deze vragen probeert dit
artikel een antwoord te geven.
Het tweede-Israëlidee heeft de afgelopen tijd nogal wat aandacht gekregen. Vooral
R. Bisschop, maar ook anderen, stellen dat de vergelijking met Israël bij verschillende gereformeerde predikanten in de zeventiende en achttiende eeuw meer
betrekking heeft op de kerk. En dan niet alleen de kerk van de Republiek, maar het
Israël van het nieuwe verbond is de metafysische kerk, de kerk van alle tijden en
alle plaatsen2. Door dit recente onderzoek is er voor Nederland als het 'Israël van
het westen' in het gedachtengoed van de gereformeerde vaderen minder plaats dan
eerder wel werd aangenomen.
Om te zien of dit ook voor Teellinck geldt, heb ik twaalf geschriften3 van deze
Middelburgse predikant onderzocht. Het ging mij dan vooral om verwijzingen als
'Israël' en 'Kanaan', maar ook om uitdrukkingen als 'Gods volk' en 'Gods
kerk'. Steeds is gespeurd naar zijn bedoeling achter de vergelijkingen met Israël.
De diverse vindplaatsen zijn daarom op de volgende manier ingedeeld:
- de bedoeling is alleen het doorgeven van een geestelijke les;
- de natie is het tweede Israël;
- de kerk is het tweede Israël;
- andere volken worden aangeduid als tweede Israël.
Hoewel naar het tweede-Israëlidee bij Teellinck nog niet eerder expliciet onderzoek
is gedaan, zijn daarover wel reeds uitspraken gedaan. Volgens K. Exalto staan
Nederland en Israël in Nootwendigh Vertoogh wel zo dicht bij elkaar alsof ze aan

1.
2.

3.

Willem Teellinck, Zephaniae waerschouwinge, Amsterdam 1623, 86.
R. Bisschop, Sions Vorst en Volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750, Veenendaal 1993, 253. Ook: C.
Graafland, 'Kernen en contouren van de Nadere Reformatie', in: T. Brienen/K. Exalto/J. van
Genderen/C. Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar
voornaamste vertegenwoordigers, 's Gravenhage 1986, 349-367, aldaar 365; J. van Eijnatten, God,
Nederland en Oranje. Dutch Calvinism and the Search for the Social Centre, Amsterdam 1993,
40-43.
Het gaat om de volgende geschriften, voorzover mogelijk in chronologische volgorde: Den
Christelicken Leytsman, Middelburg 1618; Balsem Gileads, Middelburg 1621; Bueren-Cout,
Leiden 1621; Zephaniae waerschouwinge, Amsterdam 1624; Godes handt, Amsterdam 1624;
Davids Danckbaerheyt, Amsterdam 1624; Christi Waerschouwinge, Amsterdam 1626; Christelycke aensprake, Franeker 1626; Geestelijcke Couranten, 's Gravenhage 1626; Voorloper, 's
Gravenhage 1626; Tweede Geestelijcke Couranten, 's Gravenhage 1626; Den Polityken Christen,
Middelburg postuum 1650.
Alleen in Bueren-Cout vond ik geen relevante opmerkingen met betrekking tot de vraagstelling. In
dat werkje staan pastoraal-theologische onderwerpen centraal.
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elkaar gelijk zijn, '(•••) zodat van Nederland hetzelfde zou gevraagd mogen worden
als hetgeen vroeger van het oude Israël gevraagd mocht worden'. In Geestelijcke
Couranten maakt Teellinck volgens Exalto wel nadrukkelijk onderscheid tussen de
'Israëlitische Kerk en de Nederlandse Kerk'4.
In de artikelenreeks over de geschriften van Teellinck maakt WJ. op 't Hof
eenmaal melding van een tweede-Israëlidee, namelijk in Zephaniae waerschouwinge. Daarin is het Nederlandse volk het Israël van het Oude Testament5.
Groenhuis is het stelligst in zijn opvattingen over Teellinck en het tweede-Israëlidee. Hij stelt vooral Teellinck samen met Van Lodenstein verantwoordelijk voor
een 'theocratisch gefundeerd idee van Nederland als een tweede Israël'6.
Israël als voorbeeld
Teellinck gebruikt evenals zijn tijdgenoten zeer frequent het oude Israël om aan
zijn publiek een les door te geven. Alleen al de (onder)titel van één van de
onderzochte werken wijst daar op: Zephaniae waerschouwinge, Om te voor-comen

6.

K. Exalto, 'Willem Teellick (1579-1629)% in: T. Brienen/K. Exalto/J. van Genderen/C.
Graafland/W. van 't Spijker, De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste
vertegenwoordigers, 's Gravenhage 1986, 17-47, aldaar 29-30.
W.J. op 't Hof, 'Willem Teellinck in het licht zijner geschriften (31)', Documentatieblad
Nadere Reformatie, XII (1988), 109-115, aldaar 115.
G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de
Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700, Groningen 1977, 101.
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den Onder-gang Jerusalems. Oock passende op de tegenwoordige ghelegentheyt
onses weerden Vader-lants. In zijn 'Voor-reden Aen alle trouwe Lief-hebbers onses
weerden Vaderlandts' legt Teellinck uit waarom hij het, als zeventiende-eeuwse
Zefanja, nodig acht het volk van de Nederlanden te waarschuwen. God zal ook ons
'(...) laten slaen van onse vyanden, in alle onse lant-palen; gelijck de Heere alsoo
dede met Israël/ als Israël dede ghelijck wy nu doen, 2 Con. 9. 32' 7 . Datzelfde
thema van Gods dreigende straffen vanwege de zonden komt vele malen naar
voren. 'Soo hebben wij anders niet te verwachten/ dan dat ja de Heere ten lesten
over ons oock sal verdrietich worden, ghelijck hij over Israël wiert, 2 Con. 10.
32' 8 . Het volk in de Republiek wordt door Teellinck aangespoord deze waarschuwende voorbeelden ter harte te nemen: '(...) dat immers toch de crancke Dochter
Zions hier bet op letten woude/ op dat zy beter dede/ ende beter slaghen mochte;
Uit dergelijke vergelijkingen, hoe vaak ook door Teellinck gebruikt, kan nog geen
volksuitverkiezing worden afgeleid. Hiermee wil hij Gods handelen met mensen
duidelijk maken. Op de zonden volgen altijd de oordelen; bekering is het middel
om de dreigende straf te ontgaan. Dat geldt voor personen, gezinnen, verenigingen,
kerken en landen, dat geldt in heden, verleden en in de toekomst. Dat is de lijn die
Teellinck evenals andere gereformeerde theologen ziet in de Bijbel en omdat Israël
daarin een centrale plaats inneemt, staat dat volk steeds model.
Zelfs concrete gebeurtenissen in de geschiedenis van de Republiek vindt Teellinck
terug bij het volk Israël. Een tekst uit Jeremia bijvoorbeeld waarin God het hulp
zoeken van Israël bij andere volken veroordeelt, brengt hij bijna letterlijk over:
(...) ende wat helpt u dat ghy nae Assyrien treckt, ende wilt des waters Phrath drino
ken?(...) Dit gheldet ons. Het can ons niet helpen/ dat wy na Vranckrijck trecken/ ende
willen des waters Sene drincken; ende het can ons oock niet helpen/ dat wy naer
Enghelant trecken/ ende willen des waters Themes drincken'10.
De vergelijking komt wel een stap dichter bij gelijkstelling wanneer Teellinck
schrijft over de bijzondere zegeningen die '(•••) °nse weerden Vader-landt 't welcke
ja vloeyt als met melck ende honich; (...)' n heeft ontvangen. Zo draagt een
hoofdstuk in Godes Handt de titel: 'Verghelyckinghe van de weldaden die de
Heere aan het ondancbare Ierusalem ghedaen hadde, met de weldaden die de Heere
aen ons ghedaen heeft'12. In dit hoofdstuk behandelt Teellinck Ezechiël 16,
waarin het bevoorrechte Jeruzalem wordt getekend in zijn zonden, waarna Teellinck concludeert dat wat de profeet daar zegt ook wel past op 'onzen staat'13.
Maar wanneer dankbaarheid getoond wordt dan zullen wij '(•••) noch sien het
geluck Jerusalems onse leven dage/ ende vrede over Israël. Amen' 14 .

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,

Zephaniae waerschouwinge, Voor-reden 2.
Davids Danckbaarheyt, Voor-reden.
Balsem Gileads, 88.
Balsem Gileads, 152.
Davids Danckbaerheyt, 5.
Godes Handt, 43.
Godes Handt, 43.
Godes Handt, 75.
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Nog sterker wordt de identificatie met het oude bondsvolk. In een geschrift met als
onderwerp '(•••) eenen Religieusen Vasten-biddach' handelt Teellinck over de taak
van de overheid ervoor te zorgen '(•••) dat het gantsche volck/ met den Heere haren
God in een verbont traden (...)'15. Hoewel Teellinck hier niet schrijft dat zo'n
verbond er al is, gaat de vergelijking nog meer naar gelijkstelling toe. Dergelijke
vindplaatsen, waar "Israël en de Nederlanden op één lijn staan, komen in de
volgende paragraaf aan de orde.
De Nederlanden als Israël
In het uitstallen van de zegeningen van God over de Republiek komt Teellinck in
bijvoorbeeld Godes Handt heel dicht bij gelijkstelling van Nederland en Israël. Het
is volgens hem
(...) buyten alle disputen (...)' dat God '(•••) sonderlinghe wel by ons ghedaen heeft:
(...)' zodat de Nederlanden in de ogen van de rest van de wereld zijn, '(•••) als een
wonderlick volck (...)'. Zelfs zo dat men '(...) onder de Heydenen segt, dat de Heere
groote dinghen by ons gedaen heeft, Psalm 126. 2'16.
Dat Teellinck het in Godes Handt over de natie heeft, blijkt nog duidelijker uit het
volgende citaat:
Soo desgelijcx wat aengaet onse geheele Staet/ daer by de Heere onse goede Godt oock
zoo wonderlicken wel ghedaen heeft/ nu noch dese leste jaren/ tot de selve spreekt hy
oock aldus: lek bidde u/ ick bidde u ghy Regenten des lants/ om de gheduërighe
bescherminghe die ick over uwen Lande hebbe aengheleydt/ om de groote verlossingen/
die ick duerende uwe regeeringhe/ u menich-mael ghegeven hebbe/ tot verwonderinghe
van de gantsche weerelt; om het heyl ende den segen die ick noch dese leste jare/ op
het uyt-gaen van de Treves u gantsche ghenadichlich vergunt hebbe/ (...)17.
Zeer veel zegeningen en verlossingen heeft de Republiek evenals Israël ontvangen,
zodat Teellinck er toe komt dat hij de Nederlandse staat Gods volk noemt:
Soo heeft hy ons oock ghetoghen/ ende laten groot werden/ als een vrucht op den velde;
hy heeft ons jae laten wassen/ ende heeft ons oock tot zyn volck gaen aennemen/ hy
heeft ons oock als met water gebadet/ (...)18.
Niet alleen in Godes Handt noemt hij de natie Gods volk, ook in andere werken
doet hij dat. Zeker in het afschilderen van andere volken als heidenen moet de
heerlijkheid van het eigen land gaan schitteren:
Te meer/ want wy ooc wel weten/ ende zijn daer van te volle versekert/ dat wy noch
niet en zijn ghelijck de vervloekte pale Edom welcke niet en can ghebout worden,
Mal. 1.4. noch ooc niet ghelijck dat hartneckighe Babel, t' welck ofte men het schoon
wilt heelen, sich niet wilt heelen laten, Jer.51.9. maer zijn noch het geseghende volck
Gods; (...)19.
In Christi Waerschouwinge brengt Teellinck de term 'uitverkorene' te berde in
relatie tot de Nederlanden:
(...) wy moghen ja gewisselijck verwachten/ dat de Heere boven alle andere zeghenin-

15.
16.
17.
18.
19.

Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,

Den Christelicken Leytsman, 170.
Godes Handt, 36.
Godes Handt, 52.
Godes Handt, 44.
Zephaniae waerschouwinge, 96.
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gen/ ende Lof/ welck hy over onsen Lande ghebracht heeft/ noch dese alder-grootste
ons wilt toevoegen/ dat wy onwaerdige/ souden ghevonden worden/ als uytverkooren
vaten, om met Paulo den naem Christi te draghen voor de Heydenen, Act. 9. vers.
1520.
Kan hieruit nu de conclusie worden getrokken dat Teellinck Nederland als een
door God uitverkoren natie ziet? Gezien bovenstaande citaten lijkt het daar wel op.
Toch komt mij zo'n conclusie nu nog wat voorbarig voor. Allereerst komt de
kwalificatie 'uitverkorene' in dit onderzoekje slechts één keer naar voren en kan
daarom niet als een gebruikelijke omschrijving van Teellinck worden aangemerkt.
Daarnaast moeten eerst nog een aantal vindplaatsen nader geanalyseerd worden om
zijn bedoeling te achterhalen voordat een conclusie getrokken kan worden.
Zo is het opvallend dat Teellinck wel hoog opgeeft van het Nederlandse volk, maar
daarbij steeds wijst op haar grote verantwoordelijkheid. Het is zijn bedoeling dat
het volk zich bekeert; dat het de zonde laat; dat het Gods geboden houdt. Het gaat
hem er niet om de natie te verheerlijken; zijn doel is geestelijk.
Wat danckbaerheyt can daer ghenoechsaem wesen/ aen soo goeden Godt/ die ons soo
hoochlich verhoocht heeft/ die ons onse vleugelen doet wijt uyt-breyden/ in Oosten ende
Westen, van de op-ganck der Sonne, tot den Nederganck; (...)21.
Regelmatig laat Teellinck door het roemen op de natie de tegenstelling beter
uitkomen tussen wat het volk zou moeten zijn en wat het in werkelijkheid is: '(•••)
al moeten wy bekennen/dat wy wel nae boven alle volcken/ ende natiën /de
lanckmoedicheydt Gods zeer langhe genoten/ende doch zeer schandelick oock
misbruyckt hebben'22. Van zo'n 'hoochelick verheven' volk zou veel verwacht
mogen worden '(•••) rnaer wy zyn oock al grouwelicken ondanckbaar gheworden/
ende hebben het woort des Heeren veracht/ (...)'23.
Andere gelijksoortige voorbeelden kunnen gebruikt worden om duidelijk te maken
dat Teellinck met het breed uitmeten van de verheven positie van het volk steeds
een geestelijke les wil doorgeven. Dat neemt niet weg dat hij het Nederlandse volk
toch als een bijzonder rijk gezegende natie ziet.
De kerk als Israël
Bisschop meent dat het tweede-Israëlidee in eerste instantie slaat op de kerk. Is dat
bij Teellinck ook het geval? Zeker is het dat hij zeer frequent de universele kerk
van alle tijden en plaatsen op het oog heeft als hij schrijft over Israël. Met een
enkel citaat zou dit al te staven zijn. In Geestelijcke Couranten gaat het over de
uitleg van een tekst uit Deuteronomium: '(•••) het sal blycken/ dat/ wat Godt de
Heere door Mosen, aldaar past op het gantsche volck Israël; dat wordt op een
bysondere wyse/ gepast op de gelegenheydt van de Christelijcke Kercke/ (...)'24.
In één van de onderzochte werken, Christelycke aensprake, dat handelt over een
door Teellinck gewenste kerkelijke hervorming, slaat Israël of Gods volk eigenlijk

20.
21.
22.
23.
24.

Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,
Teellinck,

Christi Waarschouwinge, 99.
Davids Danckbaerheyt, 43.
Zephaniae waerschouwinge, 120.
Godes Handt, 46.
Geestelijcke Couranten, 28.
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stééds op de kerk of de ware christenen. Gods kerk is de gereformeerde kerk, Gods
volk, de gereformeerden, vormt '(•••) e e n uytgelesen volck (...)'25- Treffelycke
luyden dat ware christenen zijn. Ende hoe dat jae die moeten billycken als soo vele
glinsterende sterren onder de kinderen der duisternisse (zy zijnde light) uitsteken en
uitschynen'26. Nu is het onderwerp van dit geschrift de kerk, vandaar dat het niet
verwonderlijk is dat met het tweede Israël hier steeds de kerk wordt aangeduid.
Christelycke aensprake alleen kan daarom niet bepalend zijn.
In Den Polityken Christen Ofte Instructie voor alle hoge en leege staetsperoonen,
een totaal ander geschrift, is echter hetzelfde op te merken. Daarin maakt Teellinck
telkens heel duidelijk onderscheid tussen het land en de kerk, waarbij de kerk
boven alles gaat. 'Soo wat Natie ofte volck de Kercke Gods niet dienen en wilt/
sal uytgeroeyt worden/ (...)'27. Waarom is het vaderland '(•••) het waerde Landt
(...)'? Omdat het bewoond wordt door gereformeerde christenen28. Teellinck trekt
de touwtjes zelfs nog wat strakker aan, want niet alle gereformeerden zijn vanzelfsprekend echte vromen en Godzaligen29. Zoals er onderscheid kan worden gemaakt tussen Israëliet en Israëliet, zo zouden wij nu '(•••) spreken/ tusschen eene
die een belijder alleene/ der ware Religie is/ ende tusschen eene die het oock is
met der daet (...),3°- In Geestelijcke Couranten is er ook het onderscheid tussen
het 'waerde Vaderlandt, ende de Gemeynte Godts daer in vergadert'31. De ware
'vromen in den lande' roept Teelinck op: '(•••) merckt wat ghy (soo veracht als
ghy wesen mooght) al goedts noch doen condt aen den volcke/ ende het landt; dat
ghy lieden jae waerlicken zijt de Wagen, ende Ruyter Israels: (...)'32.
Niet alleen de Nederlandse kerk ziet Teellinck als het tweede Israël, hij richt zijn
blik ook op de hele gereformeerde wereld. Vooral in Balsem Gileads heeft
Teellinck het regelmatig over '(•••) a l het Israël Gods/ alle stammen des volcx
Gods/ alle de Coninghen/ Princen/ Vorsten/ Republijcken/ ende standen des
Gereformeerden weerelts (...)'33. Balsem Gileads eindigt met een gebed 'Voor
het Christen volck/ dat in vele oorden des weerelts t'onsen tyde zeer verdruckt
wort'. Het slot luidt dan: '(•••) WY z ij n immers uwe stadt/ en uwe volck dat nae
uwen naem ghenoemt is/ Amen/ Amen'34.
De vraag rijst nu vanzelf hoe Teellinck met het tweede-Israël hier de kerk en elders
(zie vorige paragraaf) de natie kan aanduiden? Wat is nu bij hem vooral het
tweede-Israël, de staat of de kerk, of beide? In Christelycke Aensprake geeft hij
zelf het antwoord. Teellinck schildert in de beoogde pericoop eerst de heerlijkheid
van God en stelt dan de vraag hoe christenen met zo'n God behoren te wezen.

25.
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27.
28.
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Christelycke Aensprake, Voorreden.
Christelycke Aensprake, VIII.
Den Polityken Christen, 321.
Den Polityken Christen, 185.
Den Polityken Christen, 201.
Den Polityken Christen, 229.
Geestelijcke Couranten, Voorreden.
Zephaniae waerschouwinge, 153.
Balsem Gileads, 228.
Balsem Gileads, deel 2 cap. 27.
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Moet niet billicken zulc ons Enobiliteren ende verheffen boven alle andere volcken ende
ons doen over al/ ons al andere en treffelijcken voor doen/ dan oyt eenighe volcke
hebben doen comen? Sal niet een/ die den waren grooten Godt/ tot zijn Heer ende
Coninck heeft/ die jae den Gheest des aller hoochsten Gods in zijn herte woonende
heeft/ overtreffen duizent ende duizenden/ die zulcx niet en hebben35.
Waarom is het het volk der Nederlanden dus zo verheven? Omdat de ware God
daar gediend wordt. De kerk maakt de natie zo bijzonder. God heeft in de eerste
plaats de vergadering van ware gereformeerden gezegend zoals Hij voorheen Israël
zegende. De godsdienst zet het volk apart: '(...) dat men maer een Religie in het
Landt soude lijden/ ende doen Israël soo alleene woonen: (...)'36. God verlost de
Nederlanden van haar vijanden alleen omwille van de gereformeerde christenen.
Denckt eens/ ick bidde/ denckt eens ter dege wel/ en emstelicken/ hoedanighe luyden/
wy heeten willen/ wy Gereformeerde Christenen, soo wy heeten willen/ wy Ghereformeerde Christenen/ voor den welcken de Heere onse goede Godt/ soo gantsch seer
groote/ ende heerlicke dinghen ghedaen heeft nu vele jaren/ ende noch wederom dese
leste winter tot verbasinghe onser vyanden/ verwonderinghe van de gantsche weerelt:
(...)".

De ware gelovigen moeten bidden voor het land want God zal hén horen38.
Wanneer de echte belijders van de gereformeerde religie zondigen, trekt God Zijn
hand terug ook uit de natie39. De taak van regenten en andere bestuurders is in de
eerste plaats recht te doen aan de kerk. '(•••) want willen sy Voesters van Gods
ghemeynte zijn/ soo behoorden sy insonderheydt sorghe te draghen dat Gods
Kercke haer Recht niet ontnomen werde (...),4().
Teellinck beoogt, zo blijkt uit het bovenstaande, in eerste instantie de kerk wanneer
hij handelt over het bijzondere volk van God, het tweede Israël. Hij vergelijkt ook
wel de Nederlanden met Israël zoals in de vorige paragraaf naar voren kwam.
Echter uit deze citaten blijkt dat de gereformeerden het ware Israël vormen binnen
de natie.
Andere volken
Dat Teellinck ook over de grenzen van de Republiek blikt als hij het heeft over het
tweede Israël, kwam al eerder naar voren. Niet één volk, niet één nationale kerk,
maar het volk Gods van de nieuwe bedeling woont verspreid over vele landen.
Teellinck heeft ook nadrukkelijk betoogd dat het heil zich niet meer beperkt tot één
volk. Enkele plaatsen waar hij dat doet worden hier aangehaald.
De '(•••) alderbeste slach van Christenen (...)' die Teellinck in de wereld kent
wonen niet in de Republiek, maar zijn te vinden in '(•••) kercken (op dat ick
duidelijk spreke) die in de Nationale Synode van Dort/ haer Gedeputeerde gehadt
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hebben (...) ende de Gereformeerde Kercken van Vranckryck/ (...)'41. Elders
betoogt Teellinck dat de
(...) geweldigen scheydtsmuer tusschen het Israëlitische volck ende alle andere volcken
geleydt; namelijck het sware jock der Ceremoniën; 't welck nu doch onder den Evangelio/ de Heere Godt selve heeft afgebroocken/ Ephes. 2.14. Ende alsoo gewilt/ dat de
Christelycke Kercke/ haer overal soude uytbreiden tot alle volcken/ Matth.28.1942.
In Zephaniae waerschouwinge waarschuwt Teellinck het Nederlandse volk dat God
Zijn zegeningen zal laten ophouden als het zich niet bekeert. Zie maar naar
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en de Palts waar '(•••) God de Heer begint in te
corten zijne ghewoonelicke beschuttinge over de Ghemeynten van de Ghereformeerde weerelt'43. Nederland staat dus hetzelfde te wachten als de genoemde
landen. Het vormt geen uitzondering; zoals ook andere volken delen in Gods
zegen, zo kan ook de Republiek Gods oordelen verwachten. Uit deze citaten blijkt
dat Teellinck niet het volk of de natie als uitzonderlijk heeft bestempeld. Het
onderscheid tussen de volken is weggevallen.
Slotbeschouwing
Op grond van dit onderzoekje lijkt mij de conclusie gerechtvaardigd dat Teellinck
in de Republiek geen uitverkoren natie ziet. Hoewel hij in de vergelijking van de
Republiek met Israël hier en daar heel ver gaat, laat nadere analyse echter zien dat
hij daarmee vooral een geestelijke les wil doorgeven. Met het tweede Israël heeft
Teellinck in de hier onderzochte geschriften niet de natie maar vooral de metafysische kerk op het oog. De gereformeerde kerk is er de oorzaak van dat God de
Nederlanden doet delen in Zijn bijzondere gunst. De ware gereformeerden vormen
het volk van God van de nieuwe bedeling en die kunnen overal ter wereld wonen.
Teellinck acht het een groot gevaar het land zo verheven voor te stellen. Hij
waarschuwt ervoor niet te doen alsof '(...) de gantsche menichte des volcx over al
heylich is (...)'. Teellinck vindt het een betovering wanneer de eigen natie boven
andere gezet wordt: 'Dat is ook een van de grootste sonden van ons christenen/
ende het wert vermerckt van vreemdelingen die onder ons handelen/ dat wy
Nederlanders sonderlinge industrieus zijn in het tijdelijck/ ende dat wy oock ons
daer mede so laten opnemen ende vervoeren/ dat waer wy andersints/ ons wel soo
burgerlijcken dragen als eenige Natie ter Wereldt/ (...)'44. Teellinck roept juist op
tot nederigheid. '(...) de Heere wilt de hoveerdye Israels verootmoedighen/ (...)'.
Hij acht het nuttiger de eigen nietigheid en onwaardigheid te overdenken dan '(•••)
dat wy ons souden opsteken'45. Juist ook deze gedachten van Teellinck laten
mijns inziens geen ruimte voor een tweede van God uitverkoren Israël in de vorm
van de Republiek.
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