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Prof. dr. W. van 't Spijker

1. INLEIDING EN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE LITERATUUR

Inleiding
Een beschrijving van de Nadere Reformatie leidt in vele gevallen tot de
vraag, waar het eigenlijke brongebied van de beweging te zoeken is. In deze
bijdrage wordt een onderzoek ingesteld, waarin wordt getracht een antwoord te geven, of althans de richting aan te wijzen waarin een verdere bestudering van de kwestie met vrucht ter hand genomen kan worden.
Niet voor het eerst wordt de bovengenoemde vraag aan de orde gesteld.
Reeds spoedig, tijdens de beweging zelf, werd gewezen op verbindingen of
bronnen, die van betekenis werden geacht. Voetius noemt auteurs, Lodenstein verwijst naar theologen die zijn voorgegaan. Maar een specifieke behandeling van de kwestie bleef achterwege tot in de negentiende eeuw, toen
de theologie zich rekenschap begon te geven van haar verleden en daarbij
ook de Nederlandse spiritualiteit werd genoemd. Een onderzoek van de literatuur op dit punt kan duidelijk maken in welke mate het probleem als thema werd ingevoerd. De eerste paragraaf wil dit aspect van de historiografie
in beeld brengen.
Een weergave van de opvattingen, die terzake van verbindingslijnen in de
geschiedenis, reeds in de tijd van de Nadere Reformatie zelf, een rol hebben
gespeeld kan ons licht verschaffen over het zelfbewustzijn van enkele vertegenwoordigers. Aan een korte beschrijving daarvan is de tweede paragraaf
gewijd. Vervolgens trachten wij tot een omschrijving te komen van het probleem zoals het zich vandaag aan ons voordoet. In een vierde onderdeel wijzen we op een aantal kerkhistorische lijnen, die hier zeker ter sprake moeten
worden gebracht.
De vijfde paragraaf besteden we aan wat voor ons het gewichtigste onderdeel vormt bij de behandeling van de vraag naar de bronnen. We willen in
drie lengtedoorsneden de verhoudingen aanwijzen, zoals deze sedert de middeleeuwen, door de Reformatie heen, duidelijk te herkennen zijn. De drie
bedoelde doorsneden raken in het bijzonder de idealen van de Nadere Reformatie naar haar kerkelijk aspect, als vroomheidsbeweging en niet minder als
een zedelijk réveil. We menen in deze drie gezichtspunten weliswaar niet een
uitputtende behandeling van de thematiek te kunnen bieden, maar wel datgene wat in ieder geval aan de orde zou moeten komen, wanneer ons onderzoek
inhoudelijk enige substantie zal verkrijgen. Na een samenvatting, waaraan
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de zesde paragraaf is gewijd willen we ten slotte op een paar punten de lijnen
doortrekken, zodat in deze historische bijdrage ook iets zichtbaar zal kunnen
worden van een blijvende actualiteit.
Literatuur
Aan de Groninger Godgeleerden kan voor de eerste maal een poging worden
toegeschreven om de beweging van de Nadere Reformatie in een historisch
perspectief te zien. Liever gezegd: zij plaatsten hun eigen theologiebeoefening in het raam van een oorspronkelijke Nederlandse religieuze beweging,
die zij duidelijk wisten te markeren met de namen van Thomas a Kempis,
Wessel Gansfort, Agricola, Lodenstein, Teellinck en andere theologen. Dezen vertegenwoordigden naar hun smaak het Groninger ideaal. P. Hofstede
de Groot heeft bij meer dan één gelegenheid van deze zienswijze blijk gegeven. Hij bracht haar tot uitdrukking in een opstel over de gang van de
christelijke godgeleerdheid in Nederland1. Hij formuleerde haar opnieuw in
zijn typering van de Groninger godgeleerden als vertegenwoordigers van een
Nederlands-evangelische richting2. Zonder twijfel voerde De Groot met zijn
weergave tegelijk een vorm van annexatie uit ten opzichte van de geschiedenis, waarbij grove vertekeningen niet konden uitblijven. Wat Lodenstein bewoog in zijn bekende:
Niets, o Jezus! dan uw bloed
Geeft voldoening aan 't gemoed,
werd gebruikt om de 'onevangelische leer van Anselmus' ter zijde te schuiven, ten gunste van een zedelijke en gemoedelijke opvatting van de verzoening3. De Groninger visie is interessant, maar zij mist overtuigingskracht,
omdat de geschiedenis willekeurig wordt gemodelleerd naar eigen ideaal4.
Daarin paste Calvijn niet en Lodenstein wel. Maar dit beeld stemt niet overeen met de werkelijke ontwikkelingen in de Nederlandse kerkgeschiedenis en
theologie.
Het gezichtspunt waaruit Ypeij en Dermout in hun Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk sommige vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie beschouwd hadden, week niet aanmerkelijk af van dat van de
Groningers, die eigenlijk gesproken, in hun spoor verder gingen. De gebroeders Eeuwout en Willem Teellinck konden staat maken op hun sympathie,
omdat ze meer aandrongen op vroomheid, dan op de leer. Daaraan werd toegeschreven, dat hun geschriften niet de aandacht ontvingen die ze verdienden5. We zien, dat noch bij Ypeij en Dermout, noch bij de Groningers sprake
is van een onderzoek naar de beweging van de Nadere Reformatie als zodanig. Ook berusten met name de suggesties van Hofstede de Groot niet op een
zelfstandig onderzoek naar de bronnen van de beweging.
Deze zouden eerst uitvoeriger ter sprake komen in de werken die in de
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tweede helft van de negentiende eeuw opzettelijk aan het Nederlandse Piëtisme werden gewijd. Eerst verscheen de Geschichte des Pietismus und der
Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande, van de hand
van H. Heppe (Leiden 1879), terwijl een jaar later in Bonn het eerste deel van
een breed opgezette Geschichte des Pietismus, geschreven door A. Ritschl
het licht zag. In dit deel wijdde Ritschl bijzondere aandacht aan de beweging
in de Gereformeerde Kerk. Hij betrok daarbij vooral de Nederlandse situatie.
Van betekenis is het standpunt dat Heppe en Ritschl innamen ten aanzien
van de bronnen van de Nadere Reformatie. De eerste sprak zich daarbij uit
voor een doorgaande lijn vanaf de tijd van de Reformatie vanuit Schotland,
Engeland, Nederland naar het Duitse Piëtisme. Hij zocht de wortels van het
Piëtisme in het Puritanisme en beschreef de invloed, die de vertegenwoordigers van het 'puriteinse Piëtisme' hadden op Nederlandse theologen. Heppe
maakte een scherp onderscheid tussen het gereformeerde Piëtisme en de mystiek, die zich vooral bij Labadie sterk maakte, maar die reeds eerder het Nederlandse Piëtisme binnendrong6. Joh. Teellinck, T.G. Brakel, en Lodenstein werden hier met name genoemd. Heppe's visie bevatte veel elementen,
die ook in het latere onderzoek telkens weer opnieuw ter sprake worden gebracht: de samenhang tussen Puritanisme en Nadere Reformatie en de invloed van het mystiek.
A. Ritschl plaatste het Piëtisme in een breder raam van reformatorische
bewegingen, die sinds de middeleeuwen in de kerk van het Westen aanwezig
waren. Hij vroeg aandacht voor de radicalisering van de Reformatie in de
doperse beweging en zag hier de lijnen doorlopen naar de Nadere Reformatie. In de spiritualiteit wees hij op de continuïteit gelijk deze zich presenteerde in de Franciscaanse observantiebeweging en waarin de mystieke theologie
van Bernard van Clairvaux7 doorwerkte. Bekend werden diens preken over
het Hooglied. In het Calvinisme zag Ritschl, ook wat de visie op de heiliging
van heel het leven aangaat, een terugbuigen naar de lijn van het Franciscaanse levensideaal8. Daarom verwondert het ons niet dat hij in de doorwerking
van het Calvinisme, gelijk dit in de Nadere Reformatie te zien is, eveneens de
middeleeuwse trekken herkent en belicht. Bij Teellinck is te spreken van een
'Bernardinische Frömmigkeit', bij Voetius niet minder.
Heppe en Ritschl hebben, ofschoon op verschillende wijze, de problematiek aangewezen en daarbij lijnen laten zien, waarvan de aanwezigheid zeker
niet ontkend kan worden, maar waarvan de waarde en betekenis tot op heden nog steeds een zaak van discussie is.
Een zeer belangrijke schrede vooruit in het onderzoek van de Nadere Reformatie betekende het boek van W. Goeters, Die Vorbereitung des Piet ismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis
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1670 (Leipzig 1911). Het boek vond een zeer goed onthaal9. Goeters legde de
vinger bij factoren die zijn voorgangers over het hoofd hadden gezien. Hij
kende grote betekenis toe aan de kerkhistorische achtergrond van de Nadere
Reformatie. Hij wees op de algemene verslapping, die na Dordrecht 1618/19
optrad, op de noodzaak van verweer tegen de voortdurend buiten de geprivilegieerde kerk optredende gemeenschappen. Hij wees ook op de ethische ongebondenheid van het volk, grotendeels levend, alsof er geen Reformatie had
plaats gevonden. Ook vestigde hij de aandacht op de strijd, die sinds jaar en
dag gevoerd moest worden met de overheid ten aanzien van de competentie
inzake kerkelijke aangelegenheden10.
Goeters schetste de uitbreiding van de 'kerkelijke reformatiepartij', met
name in Zeeland onder leiding van de Teellincks, in Friesland na het heftige
verzet van Lubbertus en Bogerman tegen de overheersing van de kerk door
de staat, en vooral door de colleges van Amesius over het geweten, die een
grote opgang maakten. Hij tekende de ontwikkelingen in Staatsvlaanderen
en in de omgeving van Den Bosch, onder leiding van figuren als Koelman en
Lodenstein, alsmede de betekenis van Voetius, die hoe langer hoe meer het
hoofd van de beweging werd. Zijn program van beginselen in de Disputationes Selectae, in Tom. III en IV, zijn bijdrage in Ta Askètika Sive Exercitia
Pietatis, alsmede zijn Politica Ecclesiastica, als kerkorganisatorische bijdrage aan een blijvende structuur van de Ecclesia semper reformanda, werden
door Goeters in het licht gesteld. Ook de betekenis van de 'Utrechtse kring',
Hoornbeek, Essenius, Nethenus, Joh. Teellinck en vooral Jod. Lodenstein
trok zijn aandacht11. Van belang is Goeters' visie op de bronnen van de Nadere Reformatie.
Heppe betoogde, dat het Nederlandse Piëtisme in Utrecht middellijk en in
Franeker onmiddellijk vrucht is van het Engelse Puritanisme. Goeters toonde aan, dat we hier te doen hebben met twee, in hun oorsprong onafhankelijke stromingen, tussen welke een wisselwerking is ontstaan. Van Engeland uit
kwam hier eigenlijk alleen de liefde voor preciesheid, de Puriteinse regeling
van het burgerlijke en persoonlijke leven. Independentistische en separatistische neigingen werden niet overgenomen. Er was niet zozeer sprake van een
verzet tegen het gezag van synodes, geen verwerping van het iusdivinum karakter van het ambt, geen streven om de kerk een gemeente van effectief heiligen te maken. Gelijktijdige bewegingen bij Lutheranen, Doopsgezinden en
Kollegianten hadden geen invloed op de gereformeerd-piëtistische stroming.
Waar Ritschl het karakter van de beweging zocht aan te geven in een liefde
tot preciesheid als een soort nabloei van roomse denkbeelden, met wetticisme en wereld vlucht in het vaandel, zoekt Goeters het eigenlijke van de beweging in het tot stand brengen van een zo dicht mogelijke benadering van de
zichtbaarheid van de kerk met haar wezen, dat gezocht werd in de onzichtba8

re kerk. De kerkleden dienden hun eigen innerlijke leven tot een ontwikkeling te brengen en zorg te dragen voor het eigen, persoonlijke geestelijke leven. Daarbij sloot men zich in de eerste fase van de Nadere Reformatie aan
bij de overtuiging, die in de gereformeerde belijdenis tot uitdrukking werd
gebracht, terwijl in een tweede fase de resignatie de overhand verkreeg en de
'kerkelijke' partij tegenover de officiële kerk kwam te staan. De Labadistische crisis vormde een scheidingspunt12.
Het werk van Goeters heeft de bijzondere verdienste, dat het de aandacht
vestigt op tendensen in de theologie van de verschillende vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie, zoals Amesius, Voetius, Willem Teellinck, Th.
Brakel, Joh. Teellinck en Saldenus13. Divergerende lijnen worden daarbij onder de loep genomen. Amesius blijkt in een andere traditie te staan dan Voetius. De eerste is aanhanger van het primaat van de wil, de tweede legt de nadruk op het cognitieve aspect van het geloof. Voetius werd, mét zijn aandacht voor de orthodoxie, een praktisch theoloog. Amesius was, ofschoon
fervente aanhanger van de theologica practica, volstrekt orthodox. Zij vonden elkander in de aandacht voor het geestelijke leven14.
Het werk van Goeters werd niet door iedere onderzoeker van de Nadere
Reformatie gelijkelijk gewaardeerd. F.E. Stoeffler betrok het nauwelijks in
zijn studie The Rise of Evangelical Pietism15. Hij gaat bij zijn weergave uit
van de gedachte, dat elke vorm van protestantisme waarin de ervaring een
rol speelt moet worden beschouwd als behorend tot wezenlijk één beweging,
die alle kerken doordrong gedurende de zeventiende en de achttiende eeuw16.
Zijn aandacht is voornamelijk gericht op het Piëtisme van de Engelse Puriteinen. Daarna beschouwt hij de bronnen van het gereformeerde Piëtisme in
Nederland, die hij via Taffin en Teellinck vooral bij de Puriteinen ziet17. Anderzijds zou het verkeerd zijn, wanneer men alleen van een zekere afhankelijkheid van Engeland zou willen spreken. Er was een Nederlandse voedingsbodem, voorbereid door het werk van de Moderne Devoten, door mystieken
en ook door anabaptisten. Op een afstand oordelend, noemt Stoeffler
Coornhert een man, in wie de verbinding tot stand kwam tussen dit eigen
verleden en de praktijk der godzaligheid. Weliswaar moet ook Stoeffler toegeven, dat Coornhert onder de gereformeerden niet een man van groot aanzien was. Maar dit verhindert hem niet om de humanist te plaatsen, met
Coolhaas, Wiggerts, Herberts en Sybrants in de genealogie van het Nederlandse Piëtisme.
We noemden Stoeffler, omdat hij de zaak van bronnen aan de orde stelde.
Zijn benadering werd zeker niet overgenomen door hen, die zich ten onzent
vooral met de onderhavige kwestie hebben bezig gehouden. Bij meer dan één
gelegenheid werd de zaak aan de orde gesteld in de studiegroep, die verbonden is aan het Documentatieblad - Nadere Reformatie18. De neerslag ervan
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vinden we in bijdragen van de hand van S. van der Linde, C. Graafland,
L.F. Groenendijk, G.H. Leurdijk en anderen.
L.F. Groenendijk legt in een artikel over de Gereformeerde Proeve van de
kracht der godzaligheid de nadruk op het kerkhistorisch aspect van de Nadere Reformatie: na de reformatie van de leer diende ook het leven gereformeerd te worden. De kritiek van Remonstranten en dopers werd vooral voor
dit aspect van de Nadere Reformatie vruchtbaar: de vitae fructus moest
beantwoorden aan de zuivere doctrina. Ook de roomsen letten nauwkeurig
op de levenswandel van de gereformeerden. Groenendijk verklaart de invloed van de Puriteinen voor een deel uit het feit, dat de gereformeerden de
tijd nodig hadden om hun doctrinaire tegenstanders te antwoorden, waarom
voor de geschriften betreffende de vroomheid gebruik werd gemaakt van de
praktische schrijvers uit Engeland19. S. van der Linde vroeg aandacht voor
het brede raam van het internationale Calvinisme en zijn theologie, waarbinnen men de beweging had te plaatsen. In zijn bijdrage over Calvijn, Calvinisme en Nadere Reformatie, besprak hij dit 'omstreden onderwerp'20. Van der
Linde wijst op de diepgaande verandering die het Calvinisme onder Beza onderging. Het werd gedwongen om de scholastieke methode over te nemen,
waardoor een sluitend systeem ontstond, dat aan de rede een groot gezag toekende. De blijvende betekenis van de Nadere Reformatie is, dat haar vertegenwoordigers het probleem hebben onderkend en niet zijn meegegaan. Bij
Taffin en Teellinck is er weliswaar geen sprake van openlijke kritiek op de
opvolger van Calvijn, maar zij gaan, aldus Van der Linde wel de weg van
Pierre de la Ramée, de grote opponent van de Aristotelische filosofie. Dit
leidde tot een andere opstelling ten aanzien van de kerkelijke problematiek.
Trouw aan Calvijn leidde de voormannen der beweging om niet tot resignatie
te vervallen, maar 'midden door de wanhoop heen te breken' (per mediam
desperationem prorumpere)21. Van der Linde bemerkt bij Teellinck en Taffin
deze trouw ten opzichte van Calvijn, maar tegelijk ook een zekere progressie
met betrekking tot de waardering van het aardse leven22. Maar dit betekende
ook dat zij met een uitgewerkte ethiek kwamen, die men bij Calvijn tevergeefs zal zoeken. Zo is de (vroege) Nadere Reformatie voor Van der Linde
'Calvijn met een plus'. Later valt dit weg. Men wordt moedeloos vanwege
alle verval.
Legt Van der Linde de nadruk op de continuïteit tussen Calvijn en de Nadere Reformatie, C. Graafland zoekt meer verwantschap tussen deze Nederlandse beweging en het Engelse Puritanisme23, ofschoon hij ook relaties weet
aan te wijzen met het Franse protestantisme. Bij Teellinck is sprake van ontlening aan Puriteinse schrijvers. Omgekeerd zijn enkele van diens geschriften
evenals sommige van Taffin in het Engels vertaald, zodat er van wederkerigheid sprake is. Overigens nam men niet klakkeloos over: men liet zich vooral
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leiden door de zogenaamde Praktizijns in het Puritanisme. Bijzondere belangstelling werd aan de dag gelegd voor geschriften over de leiding van het
gezin, de prediking, de innerlijke bekering, meditatie, waarbij ook een gedetailleerde zielsanalyse aandacht vroeg. De Nederlandse strijd om de zuivere
leer eiste veel aandacht. Maar deze strijd was op zichzelf reeds een vorm van
doorgaande hervorming.
Interessant zijn in dit verband een aantal bijdragen over het begrip Nadere
Reformatie, dat allerlei betekenisnuances blijkt te bezitten, die wijzen op de
specifiek Nederlandse situatie24. Het komt voor in de kerkeraadsnotulen van
Utrecht als aanduiding van een 'naerder Reformatie en Verlossing der kercken uyt de Remonstrantsche dwalingen en troublen'. Blijkbaar is het legitiem
om het gebeuren van Dordt te beschouwen als een 'Nadere Reformatie'.
Toch is, ook in de begripsbepaling, een zekere Engelse invloed niet te miskennen. Wanneer Teellinck spreekt over 'vorder reformatie', kan hij daarmee een eenvoudige weergave bedoeld hebben van de Puriteinse term 'further reformation'25. Zo blijkt, tot in de terminologie toe, een problematiek
aanwezig, die in het verleden tot meer dan één oplossing heeft geleid.

2. DE NADERE REFORMATIE NAAR HAAR EIGEN WAARNEMING

De geschriften van Teellinck vooral, maar ook die van andere vertegenwoordigers, kunnen dienen om de auteurs zelf in te schakelen bij de vraag naar de
bronnen van de beweging. Bekend is de beschrijving, die Willem Teellinck
geeft van zijn verblijf in Engeland en van de invloed die hij daar heeft ondergaan. Hij brengt deze zelf ter sprake in de voorrede, waarmee hij zijn vertaling van het werk van Willem Whately bij de lezers inleidde26. Teellinck was
diep geraakt door de vroomheid van de gelovigen, die hij in Bambury ontmoette. De uitgave van Whately's geschrift diende niet alleen om bekendheid
te geven aan deze vormen van spiritualiteit, Teellinck heeft zijn leven lang
geijverd om dit genre van literatuur te bevorderen en daardoor ook een bijdrage te leveren aan de stilering van het geestelijk leven naar Puriteinse snit.
Teellinck voelde zich als door Gods rechterhand geleid naar de plaats, waar
hij kennis maakte met een godzalig leven, 'levendich uytgedruckt'. De uitgave van deze handleiding voor het beoefenen van de praktijk der godzaligheid
was de eerste stap op een weg, die voor hem lag, maar waarop hij zich met
een blij gemoed voortbewoog: de verbreiding van de vrome en oprechte zin
onder het volk. Niet voor niets droeg hij zijn voorrede op aan de 'gemeene
Proponenten, ende andere Christelicke gemeenten der Vereenichder Nederlanden'. Een voorbeeld zou het kunnen zijn voor de manier waarop het pastoraat in de gemeenten zou moeten worden uitgeoefend.
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Teellinck zelf stond aan het begin van de beweging. Hij stond er ook middenin. Op iets groter afstand konden anderen over hem en over allerlei samenhangen, nationaal en internationaal, iets vertellen. Opmerkelijk is daarbij een zekere eenstemmigheid in de beschrijving. Vrij algemeen wordt Teellinck aangeduid als degene die het eerste genoemd moet worden. Amesius beschouwt hem ongetwijfeld als de initiator, wanneer hij in de opdracht van
zijn De Conscientia et eius iure Zeeland prijst als het gebied waar de leer én
de praktijk der godzaligheid meer dan ergens anders wordt voorgestaan, een
omstandigheid die hij vooral toeschrijft aan de 'eximius Dei servus', Willem
Teellinck, die in dit 'soort' (genus) van ambtsvervulling, zowel in het openbaar als in het persoonlijke gesprek zijn krachten heeft verteerd27.
F. Ridderus verzorgde in 1658 een bloemlezing uit de werken van Teellinck, waarin de dogmatiek op de manier van de praktijk der godzaligheid
naar de verschillende hoofdstukken werd ingedeeld. Het was een onderneming, niet ongewoon in die dagen. Men beschikte op deze wijze over de gehele Teellinck. Al de aspecten van zijn werk kwamen tot uitdrukking. Ridderus
liet niet na zijn betekenis te schetsen, om te bewijzen, dat 'een gemeyn Teellinghtje soo wel smaeckt ende voedt, als een Hooffsche Patrijs of Fasiant'.
Met deze vrij duidelijke toespeling wees hij de kritiek terug naar de eenvoud,
die het schrijven van Teellinck kenmerkte. Hugo de Groot sprak neerbuigend over de simplicitas hominis, zijn al te grote simpelheid28. Maar Ridderus herinnerde eraan hoe Teellinck in de moeilijke dagen van de Remonstrantse twisten door de magistraat van Rotterdam was te hulp geroepen. En
hij plaatste hem in de rij van Paulus, Justinus, Ignatius, Augustinus en Bernard. Dit alles omdat hij een kennis van de waarheid voorstond niet slechts
in woorden, maar in daden. Geloof en praktijk heeft hij samengevoegd: het
was de hoge lof, die hem een plaats gaf onder klassieke theologen.
Wie gevreesd zou hebben, dat Ridderus' bloemlezing schade zou hebben
betekend voor de uitgave van het complete oeuvre van Teellinck, vergist
zich. Een jaar na het verschijnen van de Rotterdamse bloemlezing kwam het
eerste deel uit van Alle de Wercken van Mr. Willem Teellinck29. De uitgave
was verzorgd door Theodorus en Johannes, de zonen van Willem en zij bevatte een praefatie van Voetius die deze reeds in 1631 had geschreven bij de
uitgave van Teellincks verhandeling over Romeinen 730. Blijkbaar achtten de
zonen hun vader zo juist getypeerd door de Utrechtse grootmeester, dat zij
dit stuk bijna drie decennia later nog weer opnamen.
Voetius geeft aan Teellinck een plaats onder de beoefenaars van de 'practijcke der Religie, dat is de particuliere toepassinge op de ghevallen der conscientie, ende des menschelijcken levens'. Zelfs onder de duisternis van het
pausdom werden zulke schrijvers in waarde gehouden: Bernard, Bonaventura, Willem van Parijs, Harpius, Ruusbroek, Tauler, Thomas a Kempis en
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anderen meer. In de lijn die Voetius schetst komen vervolgens aan de orde
Willem Perkins, Jean Taffin en anderen. De stroom kwam echter tot stilstand, 'insonderheyt daer by komende het woelen der Remonstranten, die
ons de heele practijcke der Theologie tot enckel hayrklieven, procedueren
ende pleytingen, by na souden gebracht hebben'. In de leemte die dreigde te
ontstaan heeft God voorzien, door vooral de Engelse godgeleerden in te
schakelen: naast en na Perkins P. Baines, Daniel Dijck, Preston, R. Bolton,
J. Downame. Ook Amesius behoort tot deze categorie. In Nederland zijn het
vooral Willem en Eeuwout Teellinck, die genoemd moeten worden. Ook
Udemans behoort hierbij. Maar Willem Teellinck heeft vooral een diepe indruk op Voetius gemaakt. Hij heeft hem slechts twee of driemaal horen preken, maar deze manier trof hem zo, dat het sedertdien 'alle mijns herten
wensch is geweest, dat ick ende alle Leeraars hier te Lande sulcken fatsoen
ende kracht van prediken mochten navolgen'.
Volgens Voetius vinden wij de kern van Teellincks werk in zijn Noodtwendigh Vertoogh: het is niets nieuws, ook niets bijzonders. Ieder die maar een
druppel christelijkheid in zich heeft zal dit toestemmen. Voetius verdedigt
hem tegen de beschuldiging, dat hij zich maar weinig gelegen zou laten liggen
aan de leer, vooral die in geding was in het conflict met de Remonstranten.
Op dit punt zuivert hij Teellinck van alle blaam. Men zou dezelfde beschuldiging kunnen uiten aan het adres van Taffin, ja zelfs de brieven van Jacobus
Petrus en Johannes zouden onder verdenking kunnen komen. Dat Teellinck
zozeer aandringt op de reformatie van het leven en dat daarbij de christelijke
troost wel eens te weinig naar voren komt, schrijft Voetius toe aan de tijd en
aan de teksten. De laatsten slaan bij Teellinck voornamelijk op de boetvaardigheid van het leven, zoals ook bij Taffin het geval was, en hij heeft daarnaast bijzonder veel aandacht voor de tien geboden. 'Het mach zijn dat onse
tijden ende onse gemeynten dat soo vereyschen'.
Voor Voetius is het beeld niet onduidelijk. Teellinck staat in een traditie
van 'Practijck-scribenten', waarvan het begin ook de namen van middeleeuwse mystieken omvat. Zijn eigen onmiddellijke voorgangers vond Teellinck, naar Voetius' oordeel in de Engelse auteurs die aandacht vroegen voor
de 'gewetensgevallen'. Naast hem stonden mannen als Taffin en Udemans.
En in zijn spoor moest men verder gaan. Teellinck had met zijn broer verdienstelijk werk geleverd. 'Sy hebben voor gegaen ende den wech gebaent, te
lichter is het na te volghen, ende op haer werck wat goets te bouwen'.
Voetius beschikte over de mogelijkheid tot een scherpe waarneming. De
Utrechtse kring ontving brede informatie uit het gehele land en zij onderhield
relaties met het buitenland. Dat het oordeel van Voetius als theoloog overeenstemde met dat van eenvoudiger dienaren in de gemeente verzekert ons de
voorrede van een werk van W. Saldenus, posthuum uitgegeven, Geesteliken
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Hooning-Raat van eenen gesturve*1. Saldenus wordt hier getekend als een
leerling van Voetius en Hoornbeek. Zij bedreven de theologie op een praktische manier. Opmerkelijk is de volgende zinsnede: 'Loffelijk hebben zigh
hier in ook gequeten so veele grote en vermaerde Leeraren in Engelant en
vervolgens ook in Nederlant, met namen W. Perkins, de Vader van alle
Praktijckschrijvers, Baxter, Bolthon, Dan. en Jer. Dijcke, Amesius en W.
Teellinck, bekent door hare predikatien ende ontrent de vijftigh distincte
Tractaten, elk om schoonst, daer onder boven allen uytmunt dat heerlijk
Tractaet genaemt de Sleutel der Devotie9. Na deze eerste vertegenwoordigers
komen degenen die naderhand genoemd moeten worden, de Brakels, Abr.
van de Velde, Joh. en Theod. Teellinck, Bogaert, Lodenstein, R. Pieters,
Witte wrongel, Lantman en anderen. Het zijn predikanten die getrouw waren, 'gelijk ook in Engeland geweest zijn'32. Een keur uit deze namen had
Saldenus zelf genoemd in zijn in 1662 te Utrecht verschenen werkje De Wech
des Levens^. Daaruit blijkt dat de uitgever van zijn posthume werk zich niet
vergiste, toen hij zijn preken uitgaf. Hij plaatste hem in een traditie die in
Engeland begon. En daarmee is de gedachte bevestigd, die Voetius had over
de samenhang van de Nadere Reformatie met het Engelse Puritanisme, zoals
deze reeds eerder door Teellinck was uitgesproken. Het lijkt erop dat daarmee een serieuze stap gedaan is in de richting van de oplossing van het probleem dat ons bezig houdt.

3. PROBLEEMSTELLING IN HEROVERWEGING

De vraag omtrent de bronnen der Nadere Reformatie is door vooraanstaande vertegenwoordigers van de beweging zelf niet als zodanig aan de orde gesteld. Toch beseften ook zij, dat zij met hun idealen niet de eersten waren,
die hun programma ontvouwden. Ook wisten zij zich opgenomen binnen een
groter geheel waarin evangelische inspiratie een rol speelde. Daarenboven
waren zij zich bewust, dat de eigen Nederlandse situatie specifieke eisen stelde, die mogelijk niet overal gelijkelijk golden. Zij waren van toepassing binnen de context van de Nederlandse reformatie.
Dit alles in acht genomen kunnen we vier factoren aan de orde stellen, die
bij het onderzoek naar de oorsprongen of bronnen van de Nadere Reformatie niet buiten beschouwing kunnen blijven.
Allereerst wijzen we op het feit, dat de Nadere Reformatie, zéker in haar
eerste periode te vitaal is geweest, om zich opzettelijk bezig te houden met
het blootleggen van haar eigen bronnen. De vertegenwoordigers, die op de
voorgrond traden, beriepen zich op de Schrift, op het christelijke, reformatorische bewustzijn in het algemeen. Zij pretendeerden niet een specifieke,
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eigensoortige beweging op gang te brengen, die gekenmerkt zou moeten
worden door een aantal karakteristieken. Het zou aan latere tijden voorbehouden zijn om deze op te sporen en in kaart te brengen. Degenen om wie
het ons nu te doen is, matigden zich geen hogere aanspraak aan, dan die van
een eenvoudig christen-zijn. De vraag is, of wij ons kunnen en mogen aanmatigen hen béter te verstaan dan zij zichzelf hebben verstaan. Christen wilden zij zijn, naar reformatorische snit. Maar dan ook geheel en al, voluit, in
de binnenkamer en op de markt van het leven. Wat voor bijzonders was
daar aan op te merken? Wél waren zij niet onkundig van het feit, dat hun
opvatting van het christelijke leven niet strookte met dat van velen, die ook
christen wilden zijn. In het begin was er een apologetische trek tegenover de
kerk van Rome34. Maar al spoedig verbreedde zich deze tegenover een grote
groep van halve christenen, en gingen begrippen als preciezen tegenover rekkelijken een rol spelen. Niet terstond kwam de aanduiding van 'fijnen' in
zwang, maar de zaak die ermee werd bedoeld was er van meetaf: christen
kan men slechts of geheel, of in het geheel niet zijn. En dit werd opgevat
voorzover het de breedheid van het leven, maar ook de diepte van de ervaring betrof.
In de tweede plaats: juist vanwege dit regulaire karakter van het christenzijn, kan men bij de eerste vertegenwoordigers het besef aantreffen dat zij
niet de éérsten waren die een werkelijke reformatie in hun vaandel schreven.
Hun streven sloot aan bij dat van de eerste hervormers, die door alle vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie met groot respect worden genoemd. Voorzover wij in vele van hun werken niet de namen van Calvijn,
Luther, Zwingli, Bucer en vele andere mannen van het eerste uur aantreffen,
is dit wellicht te verklaren vanuit dezelfde motieven, die de eerste kerkelijke
vergaderingen ertoe brachten, om er bij de predikers op aan te dringen in
hun preken voorzichtig te zijn en terughoudend met het beroep op 'nieuwe
theologen'35, daar men immers genoeg materiaal kon vinden bij de klassieke
christelijke schrijvers. We willen hiermee niet ontkennen, dat de Nadere Reformatoren respect betoonden voor de eigenlijke reformatoren van de zestiende eeuw. Maar zij wisten zich opgenomen in een veel dieperliggende traditie. Zij respecteerden de katholiciteit van de kerk, weliswaar hersteld door
de Reformatie, maar dan toch als een brede katholiciteit opgevat, teruggaande op de klassieke vaderen, en op de groten van de christelijke kerk van alle
tijden. Wat dit betreft waren de toonaangevende voormannen van de Nadere
Reformatie beslist niet nauw in hun ingewanden36.
Maar hun katholiciteit ging niet alleen in de diepte, zij strekte zich ook uit
over de breedte van het eigentijdse protestantse kerkelijke leven. Dit is een
derde factor van betekenis. Hun opvatting van de katholiciteit van de kerk
ging daar nog boven uit, doordat op sommige punten de blik gericht werd op
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wat er aan authentiek geloofsleven nog binnen de muren van de roomse kerk
werd aangetroffen. Het werd reeds duidelijk, hoezeer men zich verwant voelde met gelijksoortige tendensen in het Engelse kerkelijke leven. Wij behoren
ook niet over het hoofd te zien, dat er, vooral in het einde van de zestiende
eeuw, en in het begin van de zeventiende eeuw een vrij intensief interkerkelijk verkeer plaats vond tussen de Nederlandse en Engelse kerken en evenzeer
tussen de Nederlandse en de Franse kerken. Wat Teellinck aangaat, hij was
niet een eenling. De kerken in Zeeland hebben tot vér in de zeventiende eeuw
wezenlijke contacten onderhouden met de Engelse kerken en ook daarop invloed trachten uit te oefenen37.
In de vierde plaats: toch speelt naar onze gedachten de eigen Nederlandse
situatie de belangrijkste rol. Het was hier, dat de Nadere Reformatie zich
openbaarde als een Nederlandse beweging, verschillend van het Puritanisme,
onderscheiden van het Piëtisme, anders van aard dan de Second Reformation in Schotland en ook duidelijk onderscheiden van de Zweite Reformation, zoals deze in sommige Duitse gebieden zich laat beschrijven. Men kan
en men mag de nauwe verbondenheid met gelijksoortige bewegingen op en
buiten het Europese continent niet uit het oog verliezen. Er zijn zelfs factoren, die ressorteren onder een algemeen Europees, cultureel klimaat, dat
mede bepalend is voor het ontstaan van deze op elkaar gelijkende bewegingen, ook buiten de protestantse kerken. Men denke slechts aan wat zich in
Frankrijk terzelfdertijd voordeed in en rond Port Royal, waar binnen de
roomse context sprake is van 'avondmaalsmijding', voor een deel uit dezelfde motieven, die binnen de Nadere Reformatie worden aangetroffen. Maar
deze gelijktijdigheid der in zeker opzicht equivalente en analoge verschijnselen, mag ons er de ogen niet voor doen sluiten, dat er sprake is van een Nederlandse situatie, die een stempel heeft gezet op de Nadere Reformatie.
Wij beschouwen de Nadere Reformatie als de poging tot een strikte doorvoering van de eigenlijke Reformatie in de meest volle zin van het woord
over alle gebieden van kerk, geloof en leven binnen de Nederlandse situatie
aan het eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw.
Het opsporen van haar bronnen voert ons allereerst tot de vraag, hoe wij
het geheel van de Nederlandse omstandigheden, die voor het ontstaan van de
Nadere Reformatie bepalend zijn geweest, hebben te typeren.

4. KERKHISTORISCHE LIJNEN

De Reformatie heeft in Nederland verschillende stadia gekend, waarvan elk
volgende in zekere zin de positieve aspecten van het voorafgaande in zich opnam. Zo is aan alle stromingen binnen de grote evangelische beweging, die
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tot een radicale doorbraak kwam in de jaren vijftig en zestig van de zestiende
eeuw, iets te herkennen van het religieuze humanisme, dat op zijn beurt weer
niet te verklaren valt zonder de invloedrijke stroming van de Moderne Devotie. Humanisme en Moderne Devotie staan bij tijden tegenover elkaar, bij
tijden gaan ze in elkander over. Moderne Devoten hebben sinds het einde
van de veertiende eeuw een rol van betekenis gespeeld in het leven der
vroomheid in engere zin, maar ook in de wereld van het onderwijs. Het religieuze ideaal van de grote humanist Erasmus tendeert in de richting van het
bene vivere, het Deo vivere3*, zoals dit in vele toonaarden vertolkt zou worden bij allen, die ervan doordrongen waren dat een verstandelijke toestemming van de waarheid niet voldoende was om een christen genaamd te worden. Het berust op een vergissing wanneer Stoeffler, en met hem ook anderen, een man als Coornhert in de genealogie van de Nadere Reformatie een
plaats geeft. Maar het zedelijk karakter van de waarheid Gods heeft van
meetaf in de Nederlandse reformatie aandacht ontvangen.
Dat de Lutherse opvattingen geen sterke ingang vonden lag niet aan het
bevrijdende karakter van de boodschap van de rechtvaardiging. De oorzaak
moet veeleer gezocht worden in een weifelende politieke opstelling, die geen
vooruitzichten bood voor het verzet tegen Spanje39. De Zwingliaanse opvatting, ook wel die van de sacramentariërs genoemd was radicaler. Zij mocht
op meer instemming rekenen. Zij bevatte zekere perspectieven voor een radicale toepassing van de geloofsvisie op heel de samenleving, een gegeven dat
ook na de overname van het initiatief door de calvinisten met name de overheden zou blijven aanspreken. Maar in de fase van het optreden van
Zwingli's invloed bestond er nog geen directe mogelijkheid tot een georganiseerd verzet. Zodoende bleek dit <sacramentalisme, slechts geschikt om min
of meer als voorbereiding te fungeren voor een korte, hevige radicalisering
op revolutionaire wijze van de evangelische beweging door de dopers. Maar
hun radicale reformatie smoorde zichzelf40. Ofschoon de overheid gewend
was om dopers en calvinisten in één adem te noemen, wisten de laatsten zichzelf van hen te onderscheiden41, door beheerster optreden, waarbij hun kerkelijke structuur hen in staat stelde om zelfstandig te opereren. Het calvinisme bleef iets van het doperse ideaal voeden, zoals het ook een totaalvisie behelsde voor het gehele leven. Het nam de kern van het evangelie naar Luthers
opvatting over, maar in de eis tot heiliging van het leven ging het verder. De
praktische zin bleek in de krachtige organisatie maar niet minder in het besef
dat een christen in heel zijn leven tot de eer van God geroepen is.
Het is deze krachtige overtuiging, die de doorbraak ten gunste van het calvinisme tot stand bracht. Dat zo weinigen zo veel tot stand kunnen brengen
dwingt niet alleen respect, het dwingt ook bewondering af. Maar hier ligt tevens een belangrijke oorzaak voor de motivatie van de beweging der Nadere
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Reformatie. Eigenlijk is het calvinisme van meetaf in geen andere positie geweest ten opzichte van kerk en samenleving dan in die van het semper reformanda, altijd maar weer dóór-reformeren. Deze positie was gegeven met het
feit dat ook in de tijd, waarin het calvinisme in zijn kracht stond, het vrijwel
niet méér dan tien procent van de bevolking uitmaakte. Toen de gereformeerde kerk bevoorrecht was met een voorkeursbehandeling van de zijde
van de staat bedroeg het getal wérkelijk overtuigde gereformeerden niet eens
zo veel méér dan dit percentage. Deze reële minderheidspositie heeft de beweging van de Nadere Reformatie vrijwel altijd in het offensief gedrongen,
later in het defensief, nog later in de resignatie.
Daarvan zou geen sprake zijn geweest, wanneer de Reformatie van Nederland zelf, evenals zijn Christianisatie, niet een oppervlakkig karakter had gedragen. 'Groote scharen waren op een avond als roomsch-katholieken tebed
gegaan en bij het omzwenken der Overheid als gereformeerden ontwaakt'42.
Niemand zal aannemen, dat het gehalte van vroomheid en belijdenis hoog
kon zijn in deze omstandigheden. De lauwheid onder het volk was groot. Het
middeleeuws verleden lag niet zo heel ver vandaan, het was en het bleef tegenwoordig in vrijwel alle lagen van de bevolking.
Een bijzondere bijkomstigheid was het feit, dat, tóen de oorlogssituatie
niet meer zo dreigend was gedurende het twaalfjarig bestand, de aandacht
werd opgeëist door de twisten over de leer van de uitverkiezing. Inderdaad
was hiermee het hart van het evangelie gemoeid. Maar sommigen - het waren
niet alleen Remonstranten -, werden zich in de dagen van deze twisten reeds,
van het gevaar bewust, dat de ijver voor doctrinaire zuiverheid zou kunnen
samengaan met een praxis verlies van de waarheid. Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe diepingrijpend de tegenstellingen in de tijd voor en na
Dordt waren en hoe zij volstrekt alle geestelijke belangstelling vroegen van
mannen en vrouwen, van theologen en handwerkslieden. We lazen reeds van
Voetius' uiting daaromtrent: het woelen der Remonstranten had bijna de
praktijk der theologie teruggebracht tot haar klo ver ij en en twisten. In dezelfde tijd als waarin in Nederland deze zaken de aandacht vroegen konden in
Engeland de pastorale theologen aan de slag. Zij ontwikkelden een literatuurgenre, dat getuigenis aflegde van grote mensenkennis en van diepe bewogenheid met de geloofsmoeilijkheden, waarin de gemeente in dit leven te maken krijgt. Zij werden voorbeelden van hoe het óók kon, en straks van hoe
het werkelijk moest, toen de Nederlandse situatie gekenmerkt werd door een
groot aantal gelovigen-voor-de-vorm. De verfijningen die in de geloofsonderscheidingen werden aangebracht kunnen waarlijk niet alleen herleid worden tot een uitverkiezingsleer, die praedominant was geworden in Dordt. Zij
kwamen als vanzelf aan de orde, toen bleek dat menigeen zich een christen
noemde, maar weigerde als een christen te leven. Niemand kan ontkennen,
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dat deze ontwikkeling haar grenzen had behoren te vinden bij de eenvoud
van het evangelie. Vooral in later tijd ging de resignatie ten aanzien van het
ideaal der Nadere Reformatie gepaard met een al te sterke zucht om de allergeringste roerselen van het menselijke hart in kaart te brengen. Maar wie dit
alleen maar zou willen misprijzen vergete niet dat er een soort van religieuze
psychologie kon ontstaan, die welbeschouwd nog weinig geëvenaard is. Ook
verliezen we niet uit het oog dat de diepgaande interesse voor het zielkundige
aspect van het heil ingegeven werd door pastorale motieven. Maar de context
waarin een en ander plaats vond veranderde en daardoor vond een verschuiving van accenten plaats, die niet pastoraal deed zijn wat als zodanig bedoeld
was.
Een andere zaak van gewicht is de verhouding waarin de kerk zich tot de
staat geplaatst wist. De eerste had haar vrijheid zelfstandig verworven onder
bloed en tranen. Het was geen wonder, dat zij bij veranderde omstandigheden, naar haar confessionele principe, aan haar zelfstandigheid niet getornd
wilde zien. Er vallen in de relatie van staat en kerk in het tijdperk van de Nadere Reformatie drie fasen in de ontwikkeling te onderscheiden. De eerste is
die van openlijke onderdrukking en verzet. In deze tijd is de kerk geïnstitueerd in haar kerkverbandelij ke organisatie vanuit de zelfstandigheid der
consistoriaal gestructureerde gemeenten. Zo heeft de kerk de vijandige overheid weten te weerstaan43. Na het dagen van de vrijheid trad er een andere
toestand in. Deze tweede fase was die van de gereformeerde kerk onder een
overheid (waar dit mogelijk was), die 'van de religie was'. Nu deed zich een
problematiek voor, waarop de kerk onder het kruis zich niet had voorbereid.
De gereformeerde overheid meende immers dikwijls, dat onder haar bewind
een zelfstandig georganiseerde consistoriaal gestructureerde kerk niet meer
zinvol geacht kon worden. De overheid nam de taak van de kerkeraad over,
duldde nauwelijks synodale vergaderingen en ontwikkelde een eigen kerkelijk recht, dat opgebouwd was uit ideeën die niet aan Genève, maar aan Zürich ontleend waren44. Deze eigenaardige conflictsituatie werd door de Remonstranten uitgebuit. Tragisch genoeg kwam de Dordtse Synode bijeen onder vigeur van geen principieel ander kerkelijk recht. De staat bood aan de
kerk haar hoge bescherming. Deze derde fase betekende de binding van de
kerk aan de staat, zij het ook door een gouden keten. Juist hier zouden telkens weer opnieuw de kerken hun profetisch geluid laten horen. De Nadere
Reformatie is een kerkelijke beweging. Maar zij streeft naar de verwerkelijking van een theocratie. En wat deze ook maar geweest moge zijn voor de
mannen die haar vertegenwoordigden - er is immers variëteit genoeg bij het
nog onverkorte artikel 36 NGB -, een groot deel van haar kracht is opgegaan
in haar appèl op de overheid.
Wanneer we de beweging ten slotte op haar hoogtepunt zien, in de eerste
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helft van de zeventiende eeuw, bevindt zij zich in de Gouden Eeuw. Het is
een begrip van welvaart, van vooruitgang op schier ieder terrein. De Gouden
Eeuw is die van een nieuwe wijsbegeerte, van grootse perspectieven voor een
staat die niet bang is om in de internationale wereld iets te wagen. De grote
wereldroutes liggen open voor Nederlandse schepen. Maar de rijkdom van
de Gouden Eeuw betekent ook het zedelijk verval, gepaard gaande met een
weinige betrokkenheid van het volk bij de kerk. Nu blijkt hoe diep, liever
hoe oppervlakkig de Reformatie was. Hoe weinig zij de ziel van het volk
werkelijk bereikte. Nu komt ook aan het licht dat er slechts een gering percentage wérkelijk gereformeerd is. 'Een christen is een gans zeldzaam dier'
(Teellinck).
Dit gezegde herinnert er ons aan, dat het Teellinck te doen was om niets
anders, dan om een echt christendom. Maar daarin verschilde hij in niets van
zijn Engelse voorbeelden, die hij trachtte na te volgen. Evenmin als hij daarin een andere toon aansloeg, dan die zijn collega's in Frankijk lieten horen.
En was het wel een ander geluid, dan wat geklonken had toen de allereerste
calvinistische predikers in het Zuiden hun boodschap hadden gebracht? De
schrijvers en programmamakers van de Nadere Reformatie beoogden werkelijk niets bijzonders, tenzij het dit is, dat een christen zijn christenzijn beleeft
voor Gods aangezicht en voor dat van de mensen.
Maar dan was reeds Calvijn een Nadere Reformator en dan geven over
diens schouder zijn naamgenoten uit de zestiende en zeventiende eeuw de
hand aan allen die uit alle tijden eindelijk eens wilden besluiten om met ernst
christen te zijn (Bucer). En wanneer het daarover gaat, dan is de beweging
niet alleen opgenomen binnen een groter geheel van katholiek christendom,
zoals dit zijn eigen authentieke weg is gegaan de eeuwen door, maar dan wil
zij eenvoudig niets anders zijn dan uitdrukking daarvan en daarvan alleen.
Het eigene van deze beweging is dan gelegen in het feit, dat zij haar ideaal
heeft gesteld én telkens heeft bijgesteld naar de Nederlandse situatie. De
vraag is slechts of haar dit is gelukt. Haar bronnen liggen, wanneer we de zaken op deze manier schetsen, diep in de geschiedenis. Is het water helder, is
het fris gebleven: water des levens? Dat is de vraag.

5. HET KERKELIJK IDEAAL VAN DE NADERE REFORMATIE

De Reformatie van de zestiende eeuw is allereerst hervorming van de kerk geweest. Vanzelf hing de grote beweging samen met een herstel van de theologie. De stelling laat zich verdedigen, dat Luther éérst een religieuze verandering heeft doorgemaakt, die leidde tot een andere gestalte van zijn opvatting
van de vroomheid en van de theologie en vervolgens ook in haar spoor een
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andere ethiek meebracht. Maar als beweging is de Reformatie allereerst gericht op het herstel van de kerk.
Op geen andere manier hebben we de Nadere Reformatie, willen wij haar
recht typeren, te zien dan als een grootse kerkelijke beweging, die zich richt
op het tot stand brengen van een werkelijke gereformeerde kerk. Binnen
haar kringen spreekt men over het semper reformanda, als aanduiding 'dat
wy Reformeerende moeten genoemt worden, en niet alleen Gereformeerde,
zo dat wy altijdt moeten Reformeeren indien wy Gereformeerde willen zijn,
ende die naam waardig, om dat wy er na poogen'45.
Om deze doorgaande reformatie te bevorderen werd een groot aantal geschriften in het licht gezonden, die karakteristiek werden voor de beweging
als zodanig. Zij ontvouwden het programma, waarbij de kerkelijke aspecten
vooral in het oog lopen. Voorop gaat W. Teellinck met zijn Noodtwendigh
Vertoogh, aengaende den tegenwoordighen bedroefden Staet van Gods
volck, (Middelburg 1627). Het is voorzien van een approbatie van de faculteiten in Leiden en Franeker. Teellinck dringt aan op een herstel van de ijver
voor de kerk en in het bijzonder voor de tucht van de kerk. Hij verwijst daarvoor naar de 'eerste Reformateurs', die hij met diep respect noemt. Hun arbeid werd vooral gezegend, omdat zij begaafd waren met een bijzondere vrijmoedigheid, en zich in alles hielden aan de Schrift. Zij meden het dispuut
met hun tegenstanders niet. Teellinck treedt met zijn boek in hun spoor, óók
door het uitgeven van zijn geschriften. Niet minder door een voortdurend
appèl op de overheid. Hij constateert in zijn eigen tijd een sterke teruggang
in ijver, een loslaten van de Schrift, een opzien tegen de moeite van de strijd
met tegenstanders, vervlakking op de preekstoel, in de gezinnen, een toelaten
van dingen waarvan men weet dat ze verkeerd zijn. Daar is de vroomheid
verschraald. De predikanten zijn nalatig, de ouderlingen met name in het
corrigeren van de predikanten. De tucht wordt niet uitgeoefend, kerkelijke
attestaties worden zonder meer afgegeven, kerkelijke vergaderingen verzuimen hun plicht. De weg terug moet zonder verwijl worden ingeslagen: de
tucht moet hersteld, de nadruk moet vallen op een zuiverheid van het leven.
De ongevoeligheid van de opzieners, de predikanten en de ouderlingen, moet
worden doorbroken. Kortom de kerk moet haar taak verstaan, de dienaren
zo goed als het christenvolk.
Teellinck verweert zich daarbij telkens tegen de gedachte, als zou zijn vertoog ingegeven zijn door een heimelijke sympathie voor de Remonstranten.
In het spoor van Teellincks oproep verschenen soortgelijke publikaties,
waaronder met name vermeld dienen te worden het geschrift van Jac. Koelman, De Pointen van Nodige Reformatie omtrent De Kerk, en Kerkelijke, en
Belijders der Gereformeerde Kerke van Nederlandt, Vlissingen 1678. Het
kan geplaatst worden naast twee andere analyses van de kerk en haar toe21

stand in de tweede helft van de zeventiende eeuw: J. van Lodensteins Beschouwinge van Zion: ofte aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 7 Gereformeerde Christen Volck, Utrecht 1674-1677 en
die van Witsius Twist des Heeren met zynen wyngaart uit 1669.
Onmiskenbaar beogen ook deze geschriften hetzelfde doel als wat Teellinck bedoelde, toen hij zijn Noodtwendigh Vertoogh opstelde. Maar intussen is er iets veranderd. Bij Koelman zijn de zaken meer op scherp komen te
staan. Hij is in zijn ideeën het meest kerkelijk gebleven. Hij stond ook achter
allerlei acties, die vanuit Zeeland ondernomen werden om te komen tot een
Concept van Nader Reformatie In de Leer, Ordre, en Zeden46, en hij zorgde
zeer actief voor een verbreiding op grote schaal van deze richtlijnen. Men
vindt dergelijke directieven ook in de Vier Zamenspraaken Over ettelijke
Kerkelyke Zaaken, ingestelt door Christianus Parresius, Utrecht 1677.
Van Lodenstein beschouwt Sion onmiskenbaar op een andere wijze, minder direct kerkelijk, meer oog hebbend voor dieperliggende lagen in de religieuze ervaring. Witsius vertoont daarvan in zijn geschriften ook méér dan
Koelman, die - wonderlijk genoeg - door menigeen als separatist werd aangemerkt, maar het slechts noodgedwongen in de praktijk het meest, in theologisch en principieel opzicht echter het allerminst was vergeleken met zijn
mede-programmamakers. Wellicht kunnen we stellen, dat hij het meest de
gevaren van de Labadisten heeft doorzien en daarom ook het stevigst aan een
gereformeerde opvatting van de kerk heeft vastgehouden. Iets daarvan treft
ons in het optreden van Fr. Ridderus, die met zijn Historische Doop, Avondmael en Discipline van de tijden Christi af vervolgens tot den Jare 1672, Amsterdam 1672, de gedachte verdedigde dat kerkelijk denken de voorwaarde
moest zijn voor een werkelijke reformatie van de kerk.
Met name uit dit geschrift kan duidelijk worden, dat de Nadere Reformatie als zodanig weigerde te treden in de voetstappen van separatisten, Brownisten en Independenten, waarvan het doopceel gelicht wordt in de 'Aenspraeck'. Zij: 'Brownisten, Independenten, Separisten, Souckers, Ranters,
Chiliasten, Puriteynen, en dergelijcke meer, die yder oock om strijdt riepen,
ghelijck nu noch, datse de suyverste zijn'. Ridderus keert zich tegen de
scheurmakers, die hun ijver ten toon spreiden ten aanzien van de doop, het
avondmaal en de kerkelijke tucht. Tussen hem en Koelman bestond niet een
warme verhouding van vriendschap, maar beiden waren het in hun typisch
kerkelijke denken tegenover de Labadisten wel met elkaar eens: de Kerk
moet als kerk gereformeerd worden. Zij mag niet in een conventikel ontaarden.
Een monumentaal teken van het kerkelijk ideaal van de Nadere Reformatie is te zien in het belangrijkste werk van Voetius, diens Politica Ecclesiastica (1663-1676). Men zou de diepste tendensen die in weg en werk van Voetius
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tot uitdrukking komen, miskennen, wanneer men zijn kerkrechtelijke arbeid
zou beschouwen als de neerslag van een juridische, scholastieke, verdorde
geest. Alles wat Voetius voor ogen stond neemt hier vorm en gestalte aan. De
beweging waarvan hij zonder meer de theologische leider is geworden, is
door zijn optreden terecht te kenschetsen, zoals Goeters gedaan heeft, als die
van de kerkelijke hervormingspartij. Dat zij iets van een partij kreeg, in haar
program, in haar doelstelling, was slechts voor de buitenstaanders te constateren. Zélf hadden zij niet de partij, maar de kerk op het oog en in de kerk
het volk van Nederland. Zo treedt in Voetius' vertolking het ideaal van de
Nadere Reformatie het duidelijkst in het licht. Juist hier reikt hij Teellinck de
broederhand.
In het poneren van het kerkelijk ideaal trachtte de Nadere Reformatie enkele wezenlijke gereformeerde theologoumena, die in de confessie waren uitgesproken, boven water te houden. Daarbij valt allereerst te denken aan de
vrijheid van de kerk, om binnen een theocratisch bestel, het Woord met al
zijn consequenties, tot heerschappij te laten komen. Christocratie was niets
anders dan Verbocratie. Immers de overtuiging die ten grondslag lag aan alle
activiteiten tot Nadere Reformatie ondernomen, was geen andere, dan hetgeen beschouwd werd als de 'Gront van alles: De Heere Jezus alleen Konink
te erkennen in zijn Kerk, niet alleen in oordeel, maar met een nieuwe verheffinge des harten, en met de daadt zelfs; Hem en zijne Zake en Koninkrijk en
kinderen trouwelijk voor te staan, en uyt alle macht te helpen; Met dadelijke
verlogeninge van eer, profijt, gemak, en met opneminge van alle kruys, 't
welk zoude mogen overkomen; alzoo de Reformatie of 't tegengaan der gebreken, en trouwe bedieninge zijns Ampts, zonder sterke tegenstant niet zal
konnen betracht worden'47. Alles wat leraren, ouderlingen en diakenen doen
in hun ambtelijke arbeid en op de kerkelijke vergaderingen moet in het teken
staan van het koningschap van Christus over zijn kerk.
In dit licht heeft men een aantal voorvallen te zien, die symptomatisch
geacht kunnen worden voor de activiteiten van heel de beweging op dit specifieke punt. Te denken valt allereerst aan de reeks van conflicten waarin Koelman werd gewikkeld, en die ten slotte hebben geleid tot zijn verbanning uit
Sluis, de gemeente waaraan hij zich zijn leven lang verbonden is blijven voelen. Zij zijn wat het principe betreft, te herleiden tot de overtuiging, dat
Christus koning van zijn kerk is. En dat Christus zijn rechten niet heeft afgestaan aan de overheden. Hij oefent zelf zijn rechten uit. Dat Koelman daarbij enige extreme opvattingen koesterde omtrent het gebruik van kerkelijke
formulieren is in het licht van deze grondovertuiging slechts bijkomstig. Zelf
is hij de houding van de overheid als een zeer laakbare blijven beschouwen.
Zij druiste in tegen zijn conceptie van wat 'een gront van alles' was, het koningschap van de Here Jezus in zijn kerk. Het was Koelman te doen, niet
23

slechts om de autonomie van de kerk, maar om het gezag van Christus in zijn
kerk, dat door geen overheid kan worden aangetast.
Wij hebben in ditzelfde licht te beschouwen de strijd die in Utrecht plaats
vond en waarbij Voetius oog in oog kwam te staan met de magistraat. Niet
alleen Voetius, maar de kerkeraad die beschouwd kan worden als een exponent van de Nadere Reformatie, hield voet bij stuk. De hoogleraar leverde
een Theologisch advys over 't gebruyck van kerkelijcke Goederen (1653)48,
waarop een stroom van brochures van weerszijden volgde. Voetius herkende
hier iets van de situatie die eerder in Den Bosch had gespeeld toen daar rondom de Maria-broederschap twisten waren uitgebroken, die volgens de gereformeerden vielen onder de categorie van de 'paepsche stouticheden'. In
Utrecht leidde het conflict tot de verbanning van Johannes Teellinck en
Abraham van de Velde, die op 19 juli 1660 reeds de aanzegging hadden gekregen van de kant van de magistraat om binnen zes uur de stad te verlaten.
Daarna nieuw inkomende predikanten hadden een statuut van de Provinciale
Staten te ondertekenen, waarbij zij beloofden zich van alle kritiek aan het
adres van de overheid te onthouden. Het was met name de groep predikanten
die aangemerkt werden als voorstanders van de Nadere Reformatie, die het
ijzer uit het vuur konden halen.
In Rotterdam stonden de zaken er niet anders voor dan in Utrecht. Daar
kwam Willem a Brakel in conflict met de overheid. Reeds in 1682 was hem
als predikant van Leeuwarden een schorsing aangezegd vanwege de gedeputeerde staten van Friesland, omdat hij zich in misprijzende taal over de overheid zou hebben uitgelaten49. In Rotterdam kwam het eveneens tot een botsing met de magistraat over de rechten van de kerk. Brakel verdedigde deze
in een preek, in 1688 te Amsterdam uitgegeven: De Heere Jesus Christus
Voor de Alleene ende Souveraine Koninck Over sijne Kercke Uytgeroepen.
Christus wil geen ander Hoofd, geen andere heerschappij in zijn kerk dulden, zo luidde de stelling van Brakel. Misschien hadden de gereformeerden
na de Synode van Dordt wel te veel toegegeven aan de magistraten, maar dit
mocht nimmer opgevat worden alsof men afbreuk zou mogen doen aan de
rechten van Christus50.
Men kan niet ontkennen, dat met de proclamatie van het Koningschap van
Christus over zijn kerk een zeer wezenlijke kant van de gereformeerde ecclesiologie in geding was. Calvijn had immers geen andere opvatting van het
Hoofdschap van Christus. Daarmee was maar niet een kerkordelijk beginsel
in kerkjuridische zin in geding. Het ging de gereformeerden om de overtuiging dat er geen kerkelijk leven mogelijk is, dan alleen onder de heerschappij
van Christus. Het priesterschap van Christus is op aarde volbracht. Het
wordt in de hemel uitgeoefend, waar Christus de Hogepriester is, die voor de
zijnen bidt. Maar Hij effectueert dit priesterschap door zijn Geest als Koning
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van zijn kerk. En daarom, om geen andere reden heeft de Kerk te beschikken
over de vrijheid om het Woord van Christus profetisch te laten klinken, in
vrijheid ook ten opzichte van overheden en volk. Elke beknotting daarvan
werd beschouwd als een aanslag op wat wezenlijk is voor een gereformeerde
kerkbeschouwing: de werkzaamheid van Christus zelf in zijn gemeente.
Dat de gereformeerden zich beriepen op het Woord Gods bij de structurering van de kerk had niet slechts een formele achtergrond, zoals zij voor alle
dingen immers zich op de Schrift beriepen, het ging terug op de overtuiging,
dat het Woord inhoudelijk gezag krijgt over de gewetens en harten door de
werking van de Geest. Daarom kon de Nadere Reformatie haar doelstelling
niet zoeken beneden dit hoge ideaal. Zij beoogde een profetische kerk te zijn,
vrij van de overheid, vrij van het volk, maar wel in dienst van de overheid en
van het volk. Zij beschouwde de kerk als heilsinstituut, maar ook en vooral
als een pedagogisch heiligingsinstituut, waar de kerkelijke tucht moest dienen om de mensen te leren leven uit het geloof.
Dit betekende echter niet dat de Nadere Reformatie overstapte op het heiligheidsideaal zoals dit gepropageerd werd door de Labadisten. Oppervlakkig gezien lagen hier de grenzen vlak naast elkaar. In de eerste periode van
het optreden der Labadisten werd menigeen, die bezield was door het zedelijk ideaal van de Nadere Reformatie in verleiding gebracht om mee over te
gaan met Anna Maria van Schuurman. Maar toen de bezinning doorbrak
bleek er een wezenlijk onderscheid aanwezig te zijn in de opvatting van de
kerkelijke tucht. Het oude Donatisme, de handtastelijke heiligheid van de
Anabaptisten, onderscheidden zich wezenlijk van wat in de volkskerk mogelijk werd geacht.
Op dit punt gingen de wegen uiteen, hetgeen duidelijk waargenomen kan
worden bij Koelman, Voetius, en Willem a Brakel. Zij handhaafden de kinderdoop niet alleen kerkordelijk, maar ook theologisch op de manier van het
verbond. En zij wezen het dwepend zoeken naar uitwendige heiligheid af.
Vooral in de begintijd van de Nadere Reformatie was er grote terughoudendheid ten opzichte van het conventikel. Kerk wilde men zijn, geen gezelschap, ofschoon de onderlinge particuliere bijeenkomsten terwille van de
godsdienst werden bevorderd. Naarmate hun invloed toenam trachtte men er
door kerkeraadstoezicht een kerkelijk aspect aan te geven. Koelman heeft
zich beijverd voor deze samenkomsten. Maar ook hij zag ze niet als vervanging van de kerk en hij wachtte zich om zijn bijeenkomsten te houden op tijden waarop kerkdiensten belegd waren. In de voortgang van de geschiedenis
heeft het conventikel echter aan betekenis gewonnen. Waar men begint te
twijfelen aan de mogelijkheid om het kerkelijk ideaal te verwezenlijken
werpt men zich in de armen van het gezelschap, dat naast en tegenover de
kerk de ware gelovigen vertegenwoordigt.
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Maar dan is de profetische kracht gedoofd. De tucht is als niet-haalbaar
opgegeven. De genademiddelen hebben feitelijk hun functie verloren. De
profetische roeping is ook prijsgegeven. Het innerlijke élan is verdwenen. De
beweging is ondergronds gegaan. Maar niet om het verzet te organiseren en
de krachten te bundelen. Het hoge ideaal wordt door niemand meer aangehangen. Men moet hier werkelijk spreken van een tragiek van de beweging.
Of was deze reeds met het begin gegeven? Kan en mag men idealen koesteren, wanneer het gaat om de kerk? Of is het beter om tevreden te zijn, wanneer het Woord slechts gebracht wordt, meer niet?
Wanneer wij op dit punt trachten om de beweging van de Nadere Reformatie een plaats toe te wijzen in de geschiedenis, met name terzake van haar
poging om een kerkelijk ideaal van werkelijke reformatie te realiseren, kunnen wij drie opmerkingen maken.
De eerste is, dat de Nadere Reformatie in haar hooghouden van het kerkelijk ideaal geheel is gebleven in de lijn van Calvijn. De laatste verklaarde op
zijn sterfbed, dat er bij zijn komst in de stad slechts werd gepreekt. Bij zijn
sterven was er een georganiseerde kerk, gestructureerd naar beste weten in
overeenstemming met het beeld dat het Nieuwe Testament toonde. Luther
had zich daarop minder toegelegd. Voor Calvijn was dit ideaal een eis van
Gods Woord. In dit spoor wisten de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zich zonder meer. Maar er waren twee dingen veranderd. De kerk
was niet meer onder het kruis. En haar organisatie, ontworpen naar Calvijns
model, werd vóórgetekend in volledige vrijheid. Die had zij op papier behouden. Maar de overheid was ook veranderd. Ook de gereformeerde overheid,
had te maken met het gemenebest. En sinds de Reformatie zijn alle overheden, omdat zij een revolutie wilden voorkomen, er op uit geweest, om voor
alles de publieke vrede te bewaren. Blijkbaar gaat dit nimmer zonder tolerantie, die zich wel verdraagt met de gratia communis, maar die niet recht kan
doen aan de gratia specialis. In de praktijk bracht zelfs de onderscheiding
van het ius circa sacra en het ius in sacris geen wezenlijke oplossing.
De Nadere Reformatie had, evenals alle reformatiebewegingen sinds de
middeleeuwen, te maken met een concept van het christelijke gemenebest,
dat reeds aanzienlijke breuken vertoonde. Daardoor sijpelde het water binnen, dat uit andere bronnen welde. De Nadere Reformatie kwam, wat het
kerkbegrip aangaat voort uit de kerkelijke visie van Calvijn. Maar, en dat is
de tweede opmerking, zij trachtte haar ideaal te verwerkelijken in een tijdsbestek, dat een eeuw later valt dan de werkzaamheid van Calvijn, en waarin
andere bronnen beginnen te vloeien. Deze tijd stond in het teken van het
nieuwe, dat stond te komen.
Daarin onderging de Nadere Reformatie dezelfde invloeden als het Puritanisme. Het Piëtisme kent van huis uit niet die structurele belangstelling voor
26

de kerk als organisatie, gemodelleerd naar de Schrift. Het Puritanisme heeft
voor wat de hoofdstroming aangaat gelijke idealen gekoesterd als de Nadere
Reformatie. Het stond voor de keus: aanpassing of emigratie. In vele opzichten hebben de presbyterianen hun kerkelijk ideaal omlaag geschroefd. Zij
konden blijven en zich aan de innerlijkheid wijden. De noncorformisten
konden gaan, of naar Nederland of naar Nieuw Engeland. Maar ook daar
begon een ander klimaat te heersen. De Nadere Reformatoren hebben zich
niet kunnen of willen aanpassen. Zij hebben hun strijd gestreden. Maar toen
een tweede, een derde generatie aankwam, heeft deze de toevlucht gezocht in
een zekere acceptatie van de kerk die niet veranderd kon worden. Voor velen
was dit, gezien de veranderde theologische opvattingen, eenvoudig. Anderen
hebben hun heil gezocht in de conventikels. Deze vervingen de kerk. Ook dat
is een vorm van emigratie, die echter zijn eigen problemen meebrengt.
Men kan - onze derde opmerking - niet ontkennen, dat de 'kleine gemeente', mits op legitieme wijze geïntegreerd in de kerk zelf, heel oude papieren
heeft. In Straatsburg kende men de 'christliche Gemeinschaften'51. In Engeland waren er vormen van gemeente-zijn, die de opbouw van de gehele gemeente dienden52. Op deze vormen kon ook de Nadere Reformatie teruggrijpen en zij heeft dit ook metterdaad gedaan. Maar zodra zij worden losgeweekt van de kerk zelf en een eigen leven gaan leiden, staan zij niet meer in
dienst van de opbouw der kerk en bevorderen zij niet de ware stichting van
de gelovigen. Al mijn fonteinen zijn binnen u: dit geldt de gemeente. Ware
vroomheid kan slechts binnen haar gewerkt en gevoed worden. De Nadere
Reformatie heeft haar kerkelijk besef van Calvijn geleerd. De kerk is een
zichtbaar middel, een uiterlijk hulpmiddel om het verborgen werk van de
Geest tot stand te brengen. Om de ware vroomheid gaat het in de echte kerk.
Wanneer de ware vroomheid een zaak van het conventikel wordt verliest zij
wezenlijke elementen en lijdt zij een schade die niet gemakkelijk hersteld kan
worden. De blik wordt verengd. Er ontstaat een tegenstelling tussen uiterlijk
en innerlijk, die spiritualistisch aandoet en de mogelijkheid levert om tal van
zaken af te schrijven. Dat het zo geworden is in de laatste periode van de Nadere Reformatie was niet voorzien, ofschoon een zekere teleurstelling reeds
bij de eerste vertegenwoordigers niet valt te ontkennen. Hun kerkelijk ideaal
stond in dienst van de vroomheid als zodanig.

6. HET VROOMHEIDSIDEAAL VAN DE NADERE REFORMATIE

Wanneer we trachten het vroomheidsideaal van de Nadere Reformatie te
omschrijven, ligt het voor de hand om daarbij een aantal werken te betrekken, die typerend geacht mogen worden met name voor de beweging, zoals
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deze zich in haar kracht vertoont. Aan het begin staat een werk van Willem
Teellinck, ook hier toonaangevend. We bedoelen zijn Sleutel der Devotie
Ons openende De Deure des Hemels, waarvan de eerste druk in 1624 te Amsterdam verscheen. De toe-eigening van het boek bevat een spreekwoord,
waarop Teellinck kritiek uit: devoot in de Kercke, wijs op het Stadthuys,
vrolijck in maeltyden, ende stemmigh over strate. Teellinck wijst de levenswijze achter deze woorden af, omdat daarmee de devotie, die zich terecht
over het gehele leven moet uitstrekken, ook op het stadhuis en ook onder de
maaltijden, binnen de deuren van de kerk wordt opgesloten, tot onuitsprekelijke schade voor de ziel en achteruitgang van het christelijke leven ook onder
hen die zich christenen noemen. Het belangrijkste werk waarvoor een mens
hier op aarde is, is het dienen van de Here naar zijn wil, die in zijn Woord is
geopenbaard. Daarbij heeft de mens zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de dingen van het toekomende leven. En dit alles is alleen te zoeken in de gemeenschap met Christus, waarvoor een leven in ootmoed onmisbaar is. Door de kennis van Christus worden we in staat gesteld om onszelf te
verloochenen. Het leven door het geloof is ook een leven door de Geest, die
ons houdt in de gemeenschap met Christus. Bij dit alles mogen de middelen
niet veronachtzaamd worden, maar mag ook de blik op eigen ziel niet vergeten worden: ieder mens moet weten wat zijn geestelijke staat voor God is. De
onwedergeborenen mogen hun ziel geen rust gunnen totdat zij zich als bekeerden tot God hebben leren kennen. De tere zielen van zwakke kinderen
van God moeten niet letten op degenen die sterker zijn dan zij. Integendeel
zij moeten alles doen om in de genade gesterkt te worden. Opmerkelijk is,
dat Teellinck een tweede deel toevoegde aan zijn boek over de devotie. Daarin wijst hij op de betekenis van de ware leer, waarvan het vanzelf niet genoeg
is, dat men haar kent, maar die in de ware religie moet worden betracht.
Godslasterlijke leer moet door de magistraat worden bestreden. De waarheid
is religieus van aard. Toch wijst Teellinck ook hier op de genade van God,
die het goede in ons verwekt, en opnieuw betoogt hij, dat wij, om de zoetheid
van Gods dienst te smaken, onszelf hebben te verloochenen, ons kruis op ons
hebben te nemen en Christus hebben te volgen.
Ook de andere werken van Teellinck ademen eenzelfde geest. Zijn Huysboeck ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninge van de voornoemste Vraech-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi, Middelburg 1639, wil een praktische verklaring zijn van de christelijke leer. Het
boek werd na Teellincks dood uitgegeven door zijn zoon Maximiliaan, die
het boek graag in handen zag van hen, die op reis gingen naar Indië en het
zou, naar zijn gedachten uitnemend kunnen dienen, om gebruikt te worden
naast het bekende werk van G. Udemans, 't Geestelijck Roer van 't Coopmans Schip, Dordrecht 163853, dat zich op de koopvaartschepen reeds een
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plaats had verworven. Teellinck erkent de grote waarde van de geloofsleer,
maar hij is van oordeel, dat de kracht moet blijken in een leven van godzaligheid.
Een typerend werk voor Teellincks aansluiting bij middeleeuwse bronnen
lijkt zijn Soliloquium ofte Betrachtingen eens Sondaers, die hy gehadt heeft
in den angst syner Weder-geboorte (1629). Teellinck beschrijft erin de weg
die getekend wordt met de aanduiding van de zondige mens, de verslagen
zondaar, de arme zondaar, de bekommerde zondaar, de begerige, de gevoelige, de bezorgde, de worstelende, de bewogen, de Godzoekende, vernederde,
overtuigde, bekeerde, ontroerde en liefhebbende zondaar. Alle stadia op de
weg van het duister naar het licht worden nauwkeurig beschreven, terwijl
daarbij het 'alleengesprek' plaats vindt, de zelfbeschouwing of 'betrachting'
van de zondaar tijdens al deze fasen. Mystiek van kleur is: Het nieuwe Jeru~
salem, vertoont in een t'Samensprekinghe tusschen Christum ende Mariam,
sittende aen sijne voeten (1635). Het maakt gebruik van een geliefd thema uit
de vroomheidsliteratuur van alle eeuwen, namelijk de samenhang tussen
contemplatie en actie54. Voor Teellinck gaan beide ongetwijfeld samen, maar
de voorkeur gaat hoe langer hoe meer uit naar de eerste.
Opmerkelijk is daarbij de methodiek, die de vroomheid gaat kenmerken.
In dit opzicht zijn zijn eerste geschriften reeds veelzeggend. Zijn vertaling
van het geschrift van W. Whately over de geestelijke oefeningen beoogde
systeem te brengen in het leven van de gelovige. In 1660 verscheen in Utrecht
een Ordere van Mr. W. Teellinck geconcipieert om by hem selven alleen, in
syn Huysgesin, en by anderen te betrachten. Het werk geeft ons een indruk,
hoe Teellinck zijn dag doorbracht op de studeerkamer, waar op z'n minst
twee uur besteed moest worden aan het lezen van de Schrift: één uur in een
lectio continua en één uur in een zorgvuldige bestudering van de tekst. Het
gebed vormde eveneens een belangrijk onderdeel in de persoonlijke vorming
van het geestelijke leven. Daarbij kwam aan het eind van de dag een terugblik van een kwartier over alles wat er gepasseerd was, wat er aan goeds en
kwaads was geweest en hoe de ziel er onder gesteld was. Een zelfde gedragslijn werd in het gezin gevolgd, waarbij de kinderen geoefend moesten worden in het bidden, in het opzeggen van de geloofsbelijdenis. De predikant
schreef ook, hoe hij de kerkelijke vergaderingen meemaakte: teruggetrokken
en zichzelf bespiedend, op echte ootmoed en broederliefde bedacht. De gevoelige genade speelde een grote rol. Zodra Teellinck enige geestelijke beweging in de ziel waarnam, trachtte hij deze aan te wakkeren tot een ervaring
van eigen onwaardigheid en goddelijke goedgunstigheid. Alles wat er overdag passeerde werd met gebed omgeven. Gewone handelingen, als eten en
drinken, zich wassen en aankleden werden beschouwd als zinnebeelden van
hogere werkelijkheden, waarbij een passend gebed op zijn plaats was.
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Zo werd de meditatie ingepast in het gewone leven, ofschoon daarvoor
ook afzonderlijk behoorlijk tijd moest worden uitgetrokken. Een hogere
wijding kwam zo over het christenleven te liggen. Maar hoewel Teellinck in
sommige van zijn geschriften de mystieke toon weet te treffen, in eigenlijke
zin moeten we voor meditatie en gebed toch niet het allereerst bij hem zijn.
Theodorus a Brakel levert hier veel meer materiaal in zijn werk over De
Trappen des Geestelijken Levens, posthuum door zijn zoon uitgegeven
(1670), en in zijn bekende Het Geestelijk Leven ende de Stand eens gelovigen
Mensches hier op Aarden (1649). Ook verzorgde Brakel Sr. Eenige Christelijke Meditatien, Gebeden ende Dankzeggingen, om 's Nagts, 's Morgens, 's
Middags en 's Avonds te gebruiken. Zijn werken werden als Opuscula in
Utrecht samen uitgegeven. Zij zijn een voorbeeld van de intrede van de methodische mystiek in de Nadere Reformatie. De verrukkingen, ook de eenzaamheid van de ziel zonder God en Christus, de extase van de ontmoeting
met God en de vrede die alle verstand te boven gaat, de lijfelijke gevechten
met de vorst der duisternis niet minder: het vindt hier alles een vertolking, die
zeer zeker ook behoort tot een wezenlijke kant van de spiritualiteit van de
Nadere Reformatie. De mystiek draagt bij Vader Brakel Sr een ruig, een bijna volks karakter, in haar hoogheid en in haar teerheid beschreven in termen
van onmiddellijkheid.
Op een andere manier is dezelfde mystiek aanwezig in de geschriften van Lodenstein. Hij herinnert wellicht het meest aan de middeleeuwse mystiek en
hij is zich dit ook bewust. In zijn Beschouwinge van Zion zet hij uiteen hoe
hij de theologie ziet55. Zij kan volgens hem niet zonder mystiek. Zij is de heilige waarheid der gereformeerde leer, door de Geest van God aan de menselijke ziel geleerd. Zij is niets anders dan een beschrijving en oefening van de
praktijk der waarheid. De mystieke theologie houdt zich daar in het bijzonder mee bezig. Lodenstein spreekt in dit verband over een letterkennis, die
zich ophoudt met de woorden van de waarheid en geen weet heeft van de
waarheid der woorden. Ook onder de mystieke theologen waren zulke letterknechten, die slechts op de klank afgingen. Er waren onder hen ook onrechtzinnigen. Men grijpt dubbel mis, wanneer men meent door de Geest geleid te
worden, terwijl men in werkelijkheid zich door eigen geest laat verleiden.
Dan krijgen de woorden een betekenis, die wijst in de richting van de vrije
wil en eigen verdienste. Men laat Gods Woord los. En men vergeet de voldoening en verdienste van Christus56.
Lodenstein verwerpt deze theologie. Hij wil voluit reformatorisch zijn, ofschoon hij in dit verband opmerkt, dat de Reformatie op dit punt te kort is
geschoten: 'De Reformatie (heeft) dat ongeluck gehad, datse van weynig regt
geestelijcken behandelt is, althoos weynige sig tot die Studie gestelt hebben,
edoch dat is die Theologie selve niet'57. De reformatoren hebben door Gods
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genade geleerd, dat men het verderf moet wegnemen, en dat men de ware
godgeleerdheid kan laten blijven. 'Reformeren: Reformeren moet men na
Gods H. Woord, gelijck de bewegingen van den inwendighen mensche selve,
soo ook desselfs beschrijvinge en leere, nadat de Leere der Waarheyd Gereformeerd is geworden; want die werckingen alle moeten na dese Leere geformeert en daar aan getoetst sijn, sullense van ons voor goed gehouden connen
werde'58.
Lodenstein houdt vast aan de normativiteit van de gereformeerde leer.
Maar hij laat deze wel heel sterk bepaald zijn door de bewegingen van de inwendige mens. En hij verwerpt de kritiek, die zijn opvatting mystiek noemt,
om haar daarna te kunnen afschrijven. Daarentegen neemt hij het op voor
een groot aantal mystieke termen uit de middeleeuwse mystiek, termen waarover hij niet wil twisten (dat doet men immers niet over woorden), maar die
wél werkelijkheden aanduiden die voor hem zakelijk van betekenis zijn. Absolute noodzakelijkheid voor de taal van de mystiek is er niet, vaktermen zijn
als zodanig voor eenvoudigen niet van belang. Maar de zaken die erdoor
worden aangeduid, de weg der verlichting (via illuminativa), de weg der reiniging en der volmaking (via purgativa et perfectiva) kunnen niet zo maar
terzijde worden gesteld. Zij behoren als zodanig bij het geestelijke leven, 'als
beoefening van de Waarheid'. Bij Lodenstein is de taal van het Hooglied het
geschikte voertuig om de werkelijkheden van de ontmoeting met God aan te
duiden: God alles, wij niets.
Bij alle veranderingen die zich binnen de beweging hebben voltrokken,
bleef het grondpatroon hetzelfde. Men kan zelfs zeggen: omdat alles hetzelfde bleef kon er zo veel veranderen. Het lijkt alsof wij een geheel ander klimaat
binnen gaan wanneer we iets lezen van Saldenus, die in Utrecht een eredoctoraat ontving. Maar hij heeft in zijn geschriften en preken de mystieke toon
weten te treffen, die bij alle gelatenheid - de strijdvaardige toon is geheel afwezig, de defensieve houding maakt reeds plaats voor het isolement -, herinnert aan Lodenstein. Zijn kleine boekjeZte Wech des Levens. OfteKorteende
eenvoudige Onderwysinge, Van de Natuur en Eygenschappen van de ware
Kracht der Godsalicheyt, Utrecht 16623, wil een beschrijving zijn op wetenschappelijk niveau, van het geestelijke leven. In andere geschriften prevaleert
de desolatie. Hier herkennen we nog iets van wat Lodenstein bedoelde met
zijn ervaren waarheid: praktijk, werking en beoefening ervan. De weg der bekering eindigt echter met verlangen naar de hemel en verachting van de wereld. De roeping van de gelovigen in de wereld is uit het gezichtsveld verdwenen. Een christen gaat vallende en opstaande door het leven. De heerschappij
van de zonde over de wedergeborenen is zo sterk, dat Gods kinderen telkens
'weder instorten', een zucht om een zucht is overgebleven. Toch is de laatste
en de diepste laag van dit geestelijke leven er een van zekerheid.
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Voetius kan beschouwd worden als degene bij wie vrijwel alle aspecten der
vroomheid van de Nadere Reformatie aan de orde komen. Hij spreekt er
echter over op de scholastieke manier, die kenmerkend is voor heel zijn theologie en die weliswaar een volledige behandeling garandeert, maar zich minder leent voor de stof. Zijn hoofdwerk op dit terrein is Ta Askètika sive
Exercitia Pietatis, in usum Juventutis Academicae, Gorcum 1664.
In dit werk biedt Voetius zijn visie op de praktijk van de godzaligheid. Hij
heeft zich ten doel gesteld om de academische jeugd de weg te wijzen en hij
spreekt zijn, ook hun taal. Hij verklaart de vaktermen, die in de geschiedenis
van vroomheid een rol hebben gespeeld, maar hij behandelt het thema zó,
dat het voor een ieder duidelijk is dat er geen rooms-katholiek theoloog aan
het woord is, maar een gereformeerd godgeleerde, die uit de grote tradities
van de spiritualiteit weet op te diepen wat voor zijn eigen tijd van belang is.
Prediking, doop en avondmaal worden hier besproken vanuit de overtuiging, dat het de genademiddelen zijn die God gebruikt. Maar niet de dogmatische lijnen overheersen doch de praktische: hoe gaan we naar de kerk, hoe
zijn we daar, hoe bezien we de doop, hoe het avondmaal en hoe laat zich dit
alles inpassen in het leven van de persoonlijke, praktische vroomheid. Ook
de vragen van het geweten, die van de geloofsmoeilijkheden, het gebed, het
berouw, de droefheid naar God worden hier - zeker wetenschappelijk methodisch - maar toch vanuit het praktische aspect diepgaand besproken. Hoe
leeft een christen en hoe sterft een christen. Voetius beleeft achter de katheder zijn dagen in de pastorie, en hij analyseert met behulp van zijn kennis
van de literatuur alles wat zich aan hem voordoet, en waarmee zijn studenten
straks te maken zouden krijgen. Ook gaat hij in op de waarde en betekenis
van bijzondere oefeningen: vasten, het afleggen van beloften, waken, het
zoeken van de eenzaamheid, vrijwillige zwijgzaamheid. Het zijn stuk voor
stuk middelen om het te ervaren: Tot U hef ik mijn ziel op, verlaat mij niet.
Deze vroomheid onder het volk te brengen beoogde de man, die wetenschap en godzaligheid met elkaar zocht te verbinden. Zijn inaugurele oratie
liet hij in zijn Exercitia Pietatis opnieuw afdrukken. Daarmee was een samenvatting van alles wat de Nadere Reformatie over het wezen van gereformeerde vroomheid te zeggen had tot stand gebracht. Het geschrift is een
bron voor onze kennis van wat de beweging bedoelde. Voetius verenigde wat
vóór hem op dit terrein was ten beste gegeven. Hij bepaalde ook, al is het
mogelijk voor niet langer dan één generatie geweest, het gehalte van de
vroomheid, zoals hij het wetenschappelijk had uiteengezet. Maar deze hoge
standaard bleef niet voor lange tijd behouden, ofschoon de stroom der
vroomheid, nadat Voetius' invloed kennelijk was afgenomen, niet opdroogde. Er ging immers een klassiek element in schuil, dat levenskrachtig is van
zichzelf, omdat het wist, dat bij God zelf de bron van het leven is.
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Wat valt er omtrent de bronnen van de Nadere Reformatie op dit punt te
zeggen? Het is bekend, dat Voetius W. Teellinck een 'tweede Thomas a
Kempis noemde (doch Gereformeerden)\ Het is even bekend, dat Teellinck
in het woord vooraf van zijn Sleutel der Devotie iets heeft verteld over zijn
activiteiten in het verzamelen van de stof van dit boek. Hij schreef dat hij de
moeite had genomen om allerlei 'boecxkens der devotie' te lezen uit allerlei
gezindheden, waarbij hij zo ver was gegaan, dat hij zelfs de 'snootste onder
den genaemden christenen' er bij had betrokken. Hij had zich gehouden aan
de Schrift, en aan wat de voortreffelijkste auteurs van de gereformeerde kerk
op dit gebied hadden geleverd. Maar daarnaast ook niet geschroomd, om
hetgeen eerder bedoelde scribenten hadden geleverd te gebruiken, dikwijls in
hun eigen woorden. Soms had Teellinck de woorden moeten veranderen,
omdat ze 'licht konden misnomen worden'. Hij had vele passages aangetrokken uit het boekje van Thomas a Kempis, De Naevolginge Christi, omdat hij
had ontdekt, dat het door vele christenen gebruikt werd, ofschoon ook daarin enige zegswijzen zouden kunnen worden gevonden, die de eenvoudigen
zouden kunnen misleiden en op een verkeerde weg zouden kunnen brengen.
De bedoeling van Teellinck is geweest, om zijn boek aan te bieden als een
vervanging van vele kleinere geschriften, die in zijn ogen duister waren, verward, op vele plaatsen zelfs zeer ongezond. Men behoefde zich nu niet meer
van de geschriften van allerlei gezindheden te bedienen, maar kon terecht in
dit traktaat, dat de plaats van alle andere boekjes der devotie kon innemen.
Teellinck is zich bewust, dat hij hiermee mogelijk heel wat geliefde literatuur
buiten de huiskamers van de vromen houdt, maar zijn visie is klaar en duidelijk: 'alleen de ware ende rechte Religie, (die wy door Gods genade belyden)
(is) wel geschickt om crachtelijck op te wecken tot de ware Devotie, ende tot
het recht betrachten, van een religieus leven...'.
Opmerkelijk is, dat Teellinck hier afzonderlijk de belijdenis van de
rechtvaardiging ter sprake brengt, 'welcke alle rechtsinnige christenen heylichlijck belyden'. En nog opmerkelijker is, dat Teellinck juist op die punten
waarop de meeste gereformeerden hem afwezen, namelijk vanwege zijn
roomse opvatting van de eucharistie, veel aan de Zwolse Devoot ontleende.
Maar we vergeten niet, dat hij zelf de door hem genoemde correcties aanbracht, mede omdat hij wél de rechtvaardiging in het avondmaal verzegeld
zag.
Op dit punt stemt zijn kritiek overeen met die van W. a Brakel, die met
grote waardering spreekt over Thomas a Kempis, maar die ook dit punt van
kritiek ter sprake brengt in zijn Waerschouwende Bestieringe tegen de Piëtisten, Quiëtistenen diergelyke... Hij noemt Tauler en Thomas met respect,
maar tekent wel aan dat het laatste deel van Thomas' werk over de Navolging 'daer by gelapt is', en dat ze beide weinig weten te zeggen van de Here
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Jezus, als het rantsoen en de gerechtigheid en hoe men Hem door een waar
geloof kan gebruiken tot rechtvaardiging59. Maar deze overtuiging werd gedeeld door alle gereformeerde praktische theologen. Deze laatsten keerden
zich niet van de Reformatie af, maar trachtten haar te volmaken voor de Nederlandse situatie van dat moment.
In een ander uitnemend werk van Teellinck komt dit laatste bijzonder
sterk naar voren. Voor zijn Huysboek raadpleegde Teellinck het gelijknamige werk van Bullinger. En het is opvallend, dat hij het schreef als een soort
compendium van de christelijke leer, met gebruikmaking van het materiaal,
dat hij bij Bullinger aantrof. Maar tegelijk wordt duidelijk, waarin hij zich
van Bullinger onderscheidt60. Ieder hoofdstuk laat hij vergezeld gaan van een
zorgvuldig opgezette 'toeëigening', waarin duidelijk wordt gemaakt, dat de
leer praktisch moet worden opgevat en in het leven moet worden beleefd61.
Vanzelf moeten we ook de Puriteinen rekenen tot de bronnen van Teellinck. Hij vertaalde hun geschriften, terwijl op zijn beurt soms wat uit zijn
pen vloeide, in het Engels werd overgezet, zodat er van een zekere wisselwerking sprake was.
Wat de andere vertegenwoordigers betreft, die hierboven ter sprake kwamen, kunnen we opmerken, dat velen van hen zich aan dezelfde bronnen
hebben gelaafd als Teellinck, die voor zijn Sleutel der Devotie allerlei geschriften kon raadplegen, waarvan men veilig kan aannemen, dat zij onder
het volk circuleerden. Th. a Brakel vermeldde, dat hij als kind vertrouwd
was met de lectuur van 'eenvoudige Godsalige boekjes, en gebeede boeckjes,
in boecken van hooge saeken hadde ick doe geen lust'62. Zijn omgeving, hij
werd in Enkhuizen geboren, moet tal van vromen gekend hebben, onder wie
dergelijke lektuur gangbaar was, en die van invloed bleef ook toen de Reformatie was begonnen.
Lodenstein is in het vermelden van zijn bronnen niet ruimhartig. Maar hij
weet zichzelf in een traditie, waarin de mystieken uit de middeleeuwen een
plaats hadden. Zijn mystiek doet dikwijls denken aan de gepassioneerde en
soms ook verstilde taal van Bernard van Clairvaux, die trouwens op menige
schrijver van de Nadere Reformatie invloed heeft uitgeoefend. Zijn preken
over het Hooglied hebben een spoor getrokken, dat in de beweging duidelijk
herkenbaar bleef63.
Saldenus maakt het ons in zekere zin eenvoudig. Hij schreef op de rand
van zijn Wech des Levens de bronnen, waaruit hij putte. Die lijst is lang en
zij staat niet in dienst van een zekere vertoning: deze zou niet gestrookt hebben met het thema van zijn werk. Zij stond veeleer in dienst van een apologie. Ieder kon zich overtuigen, dat wat hier gebracht werd geen specialiteit
was van een bizarre beweging waarover men de schouders, zo niet de neus
kon ophalen.
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De Nadere Reformatie presenteert zich in het werk van Saldenus op een
brede, wetenschappelijke manier, zij het van andere maat dan die van Voetius. Het wordt duidelijk waar haar bronnen liggen. Saldenus treedt op als
een ontwikkeld man, die zich ondanks zijn ongestalten niet schaamt, dat hij
klassiek gevormd is. Seneca wordt vaker genoemd dan Calvijn. Cicero staat
op één lijn met Amesius. Maar ook wanneer we deze zaken rekenen tot de
marginalia in de letterlijke én in de figuurlijke zin van het woord, blijven er
nog opmerkelijke dingen over. Augustinus staat bovenaan de lijst, hij wordt
meer dan veertig maal vermeld, Bernard een kleine twintig keer, Thomas a
Kempis tien maal en Wessel Gansfort zes keer. En dit in een lijst van 67 namen64. Men kan niet zeggen, dat de Moderne Devotie oververtegenwoordigd
is, maar zij is present. Thomas kent iedereen, maar Wessel? Zijn werken waren in 1614 te Groningen opnieuw uitgegeven65. Zijn Scala Meditationis, zijn
De Oratione werden blijkbaar ook in de kring van de leidende mannen der
Nadere Reformatie gelezen, naar we aannemen mede omdat Wessel, gelijk
men wist, een rol had gespeeld in de strijd tegen de transsubstantiatie.
Ook wat de bronnen aangaat is Voetius het meest vrijgevig. Maar wij vergeten niet, dat hij zijn bronvermelding in een bepaald kader plaatste. In zijn
Exercitia Pietatis spreekt hij uitvoerig over de wetenschappelijke noodzaak
daartoe. Eenvoudige vromen hebben voor hun persoonlijke geestelijke vorming genoeg aan de Schrift. Maar men heeft anders te oordelen, wanneer het
gaat om de vorming van de academische jeugd. Zij moeten kritisch leren lezen. Ze moeten in staat zijn om te beoordelen en om af te wijzen. In het algemeen gesproken staat Voetius afwijzend ten opzichte van de stroom van ascetische literatuur, die door de rooms-katholieke theologen op gang is gebracht. Hij laakt hun zelfbesef alsof zij een monopolie op dit terrein zouden
hebben. Hij twijfelt ook aan de mogelijkheid om, voorzover het hen betreft
echt te spreken over exercitia pietatis. Zij bederven met name de gelóófsoefening, waar het gaat om vertrouwen en werkelijke vertroosting, zonder welke
er van oefeningen geen sprake kan zijn. Toch kan men aan hen het een en ander ontlenen. Hun gebedenboekjes en meditatieve materiaal is bruikbaar.
Tauler, Ruusbroek, Suso, Bonaventura en vele anderen komen ter sprake,
maar men moet met hen wel voorzichtig zijn en in ieder geval een gezond
oordeel toepassen. Maar wanneer het over Thomas a Kempis gaat, is Voetius
vrijwel onverdeeld positief, met dien verstande, dat het voor hem vaststaat,
dat het vierde boek niet van Thomas' eigen hand is. Voetius verzorgde zelf
een uitgave en maakte dergelijke opmerkingen ook in het woord vooraf66.
Niet ieder nam hem dit in dank af. Bijzonder gebeten reageerde Voetius in
een van zijn disputaties om zichzelf én Thomas te verdedigen tegen de valse
beschuldiging, dat deze een dweper was, een monnik en niets meer. Voetius
meende, dat hij op die manier ook graag een monnik genoemd zou willen
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worden: 'indien de practijk der godzaligheid en de oefening der vroomheid
monnikendom is, dan belijd ik graag tot die secte en tot dit monnikendom te
willen behoren dank zij Gods genade'67. Daarmee was de eer van Thomas gered. Maar Voetius had zich wel moeten verdiepen in allerlei kwesties die de
editie van het boek raakten. Hij bleef bij zijn opvatting, dat Thomas een oprecht en vroom schrijver was, die zonder enige rhetorica de praktijk van het
geloofsleven beschreef en in onderscheiding van talloos vele anderen zeer
bruikbaar was.
De zaak lijkt daarmee vrij duidelijk: op zeer wezenlijke punten heeft de
Nadere Reformatie zich eensgeestes geweten met het Puritanisme. Bij Teellinck is er van beïnvloeden sprake. Maar men moet daarbij niet vergeten, dat
feitelijke beïnvloeding slechts mogelijk is, in het geval van gelijkgezindheid,
van openheid. En dit brengt de vraag met zich mee, of er niet een analoge
geesteshouding te constateren valt, zowel tussen Nadere Reformatie en Puritanisme, als tussen Nadere Reformatie en Moderne Devotie. En verder, of
wij niet méér rekening hebben te houden met het gebruik van dezelfde bronnen, zowel bij het Puritanisme en bij de Nadere Reformatie. Bucer heeft in
sommige opzichten het Puritanisme beïnvloed. De reformatoren waren geliefd in Engeland bij de Puriteinen, vooral Calvijn. Hij is ook in Nederland
niet van het toneel weg te denken. Taffin en Perkins hebben overeenkomsten. Beide waardeerden Calvijn. Zelfs de naam van Petrus Datheen kan associaties wekken, die ons herinneren aan de Nadere Reformatie. Wanneer
het om de vroomheid en wanneer het om de kerk gaat hebben Puritanisme en
Nadere Reformatie dezelfde reformatorische wortels. En de kwestie van de
ervaring of van de bevinding, de experientia fidei was al evenmin een monopolie van de Nadere Reformatie. Het gereformeerde belijden was sinds Luther én Calvijn experimenteel van aard.
Is het dan toch de Moderne Devotie, die een geheel eigenaardige kleur aan
de Nadere Reformatie heeft verleend? En kan men de stelling verdedigen,
dat zij onder de drempel van de Reformatie door, geruisloos is binnengeslipt
in de Gereformeerde Kerk68? En dat, finaal beschouwd, eigenlijk de gloed
der bevindelijkheid slechts een bijgeschaafde spiritualiteit der devoten is. Is zo luidt de vraag kortweg - devotie het sleutelwoord van de Nadere Reformatie, dat ons haar geheimen ontsluit?
Wie dit meent, gaat voorbij aan het wezen van de Nadere Reformatie als
reformatorische, als gereformeerde beweging. Door het gereformeerde element is de devotie herdoopt. Teellinck en Voetius mogen er gebruik van maken. Voor de eerste geldt, wat hij in het voorwoord van zijn uitgave verzekert, namelijk dat een gebruik van woorden toelichting behoeft. Onder die
conditie wilde hij zijn oogst uit laat-middeleeuwse gebeden-, en devotieboekjes onderbrengen in de rijke schuren van gereformeerde vroomheid: een
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Thomas a Kempis 'doch Gereformeerden'. En dit laatste dienen we serieus te
nemen.
Voetius zelf spreekt niet anders. Het sleutelbegrip is bij hem niet devotie,
ofschoon hij dit laatste woord kan ontleden en gebruiken, zijn begrip is dat
van de pietas. En daarmee is ook Voetius volstrekt gereformeerd gebleven.
Immers de gereformeerden hebben bij voorkeur niet gesproken van devotie.
Calvijn gebruikt het niet. De devotie is in de gereformeerde Reformatie pietas geworden69. De meditatio futurae vitae is bij Calvijn anders geaard dan
bij Thomas a Kempis70. De doctrina pietatis heeft haar kern in de gemeenschap met Christus, waarin de rechtvaardiging én de heiliging plaats vinden.
Vooral bij Teellinck is er, evenals bij Taffin en Udemans, begrip voor vocatio van de christen in heel het leven: bij de koopvaardij en in de politiek. Met
een boekske in een hoekske: zo is het geworden, toen de binnenkamer werd
geïsoleerd van het openbare leven. Maar zo was het van den beginne niet. Zo
werd het eerst, toen in staat en maatschappij de beweging niet werd overgenomen. En eerst toen kwam ook een zekere veruitwendiging tot stand, die er
van meetaf had ingezeten en die in haar specifiek karakter eerder Puriteins
dan gereformeerd moet heten. Wat de kerk aangaat lopen zekere lijnen door
vanuit het kerkbegrip van Calvijn. Wat de vroomheid betreft kan eveneens
het Calvijnse denken niet worden miskend. Indien er sprake is van een problematiek van de Nadere Reformatie met betrekking tot haar bronnen, geldt
dit niet primair de kerk en de vroomheid, waarin wij de trekken van Calvijns
ideaal herkennen. Maar dan gaat het om een bijzonderheid, die te zoeken is
in de gestalte, die de vroomheid moest krijgen, niet in de kerk, niet in de binnenkamer, maar in het gehele, ook in het openbare leven. Dat is: het probleem van de bronnen der Nadere Reformatie is te zoeken in haar opvatting
van het zedelijke leven, haar ethiek.

7. HET ZEDELIJK IDEAAL VAN DE NADERE REFORMATIE

Het programma van de Nadere Reformatie verwierf vooral bekendheid, instemming of felle verwerping, toen het op zijn zedelijke eisen werd getoetst.
Hier vielen de epitheta: fijnen, preciezen. Hoe het in de kerk toeging was
daarbij niet doorslaggevend. Wat in de binnenkamer aan gebed en meditatie
plaatsvond, onttrok zich aan de waarneming. Maar het openbare optreden,
het leven van elke dag vroeg om een stijl, die bij het gehoorde in de kerk paste, en die mocht laten vermoeden, dat het leven voor Gods aangezicht in de
binnenkamer oprecht was. Het zedelijke leven werd toetssteen voor de oprechtheid.
Zo wilde men het sinds overoude tijden. De Reformatie drong aan op
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ernst, ook zedelijke ernst, waarbij duidelijk moest blijken, dat men een oprechte christen wilde zijn. Bucer en zijn medestanders in Straatsburg hadden
vooral in de jaren veertig van de zestiende eeuw te strijden met de 'epicureeërs\ mensen die zich van Rome hadden losgemaakt om zich aan geen predikant-paus te onderwerpen. Zo was althans hun excuus. De reformatoren
zagen daarin niets anders dan een ongebreidelde vrijheidszucht. De gereformeerden hebben de vrijheid van de wet gepredikt, wanneer het ging om haar
vloek. Maar zij hebben het evangelie nimmer beschouwd als een terzijde stelling van de wet in haar onderwijzende betekenis. Wet en evangelie liggen hier
meer in eikaars verlengde, waarbij de eerste haar volle betekenis verkrijgt
vanuit en door het laatste.
Ook in Genève huldigde Calvijn, na hem Beza, dit standpunt. Maar het leven naar de wet bleef een leven ónder het evangelie. Het Puritanisme heeft
daarin principieel geen verandering gebracht, het heeft wel binnen de context
van de Engelse kerkgeschiedenis, een zwaarder accent geplaatst op de wet en
haar volstrekte eis. De oorsprong van het Puritanisme ligt immers vooral in
de strijd om de zogenaamde adiaphora, dingen waarvan de overheid van
oordeel was, dat zij juist omdat ze onverschillig waren, door een ieder gevolgd moesten worden. De Puriteinen kwamen echter op grond van dezelfde
gegevens tot een geheel tegenovergestelde opvatting. Wat niet geboden is kan
geen wet worden. Allengs werd deze levenshouding doorgetrokken. Zij
sproot voort uit het besef van innerlijke vrijheid, die ontstaat uit het leven in
Gods nabijheid en voor Gods aangezicht. In deze vrijheid was er de ernst tevens van de eeuwige dingen. Typerend werden de sabbatsheiliging, de opzettelijke mijding van de door de koning voorgeschreven vrijetijds-spelen op
zondag. De geboden werden, zoals in de middeleeuwse biechtboeken geschiedde, gehanteerd als eenvoudig hanteerbare maatstaf voor het opsporen
van zonden, waarbij de geboden van de eerste tafel moeilijker en diepgaander onderzoek vroegen dan die van de tweede. Daardoor kregen juist deze
geboden de aandacht in een uitgewerkte casuïstiek.
Amesius en Teellinck konden elkaar op dit punt de hand geven en de laatste kon van de eerste een erepalm ontvangen, omdat hij de ernst der dingen
had weten duidelijk te maken in heel Zeeland. Nadere Reformatie betrof
vooral de zeden. Het uiterlijk kreeg aandacht vanuit het innerlijk. Het sieraad van een mens is een ootmoedige geest. Zijn trots mag in kleding niet
blijken. Een voorbeeld hiervan is te vinden in De Spiegel der zedigheid, door
Teellinck uitgegeven in 1626. Het gewaad, niet het gelaat, is allereerst de
spiegel der ziel. Men dient kleding te dragen naar de staat des levens en niet
naar de beurs toelaat. De opsmuk mag geen tijd vergen, die beter besteed kan
worden met bidden en mediteren. De matigheid moet uitkomen in de nietkostbare stof, die kwalitatief wel goed moet zijn. Het model mag niet opzich38

tig zijn en vooral niet nieuwerwets. Het kleed mag vooral niet prikkelend
zijn. Zo zou het de zeden bederven. Kortom, in de kleding moet uitkomen,
dat wij slechts op doorreis zijn naar de eeuwigheid.
Maar niet alleen het particuliere leven dient aan de eis van Gods Woord te
beantwoorden. Ook de overheid, die het christen-zijn in de politiek heeft te
beleven, heeft te rekenen met Gods geboden. Men moet niet allereerst vragen
hoe men in een voortreffelijk ambt kan komen, maar hoe men zich daar
heeft te gedragen. Overheden, kerkelijke dienaren, huisvaders hebben allen
een ambt, maar dat van de overheid is bijzonder verantwoordelijk. Zij hebben de taak om een heel volk, een hele provincie of een hele stad te verbeteren. In hun verordeningen en plakkaten hebben zij aan te dringen op het
houden van Gods geboden. Volkse vermaken, met name kermissen hebben
zij tegen te gaan. En alles, wat er tussen het openbare en het particuliere leven ligt, staat onder Gods gebod.
Men moet zich kunnen indenken dat deze conceptie slechts houdbaar was,
wanneer de christenen inderdaad overtuigd waren, dat zij coram Deo, voor
Gods aangezicht stonden. Waar dit besef ontbrak, bleef er een geraamte over
van levensgewoonten, die niet meer getuigden van innerlijke kracht. Er ontstond een levenscode, een uiterlijk levenspatroon, dat zonder wezenlijke en
innerlijke vroomheid van het hart als een harnas functioneerde. Vroomheid
en zedelijkheid behoren bijeen. De gestalte van de laatste wordt bepaald
door het gehalte van de eerste. En naarmate het ideaal van de Nadere Reformatie voor een geheel volk niet haalbaar bleek, ja zelfs in de kerk op tegenstand stuitte, naar die mate maakte de vroomheid zelf zich los van deze vormen. Niet dat ooit de sabbat voor een ernstig christen een adiaphoron zou
worden, maar de vreugde ervan werd overschaduwd door het besef dat het
een gebod was. Het loon moest groot zijn, maar de ziel wist het niet te waarderen. De verstarde levenscode bleek een cocon, een lege schelp, een onbewoond huis. Maar het bleef overeind, het hield zichzelf in stand. En zo kon
er naast de dode orthodoxie een dode orthopraxie ontstaan. Geest en leven
waren uit beide geweken.
Maar laat niemand denken dat dit ooit voorzien, nog minder dat het bevroed was. Wie Voetius leest over de praecisitas, wordt van het tegendeel
overtuigd. Hij spreekt vanuit de kracht der godzaligheid. Met verve verdedigt hij daar de precisianen tegen de libertijnen, de modderaers en de neutralisten in depracticke11. De helen tegen de halven, zo zou het in de negentiende eeuw klinken. En er is iets van strijdbaarheid in deze Voetiaanse aanduidingen. Voetius tekent hen: slap en lauw, terwijl zij wat de kennis der waarheid aangaat voor uitstekend gehouden willen worden, onder het water en
boven het water, voor de helft het een voor de helft het andere, links en
rechts, half vlees, half vis, niet te los, niet te strak, niet te goddeloos, niet te
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godzalig, niet te heilig en niet te profaan, iets voor de geest en iets voor het
vlees, iets voor de hemel en iets voor de aarde, entredeux! Half christen, half
wereld, een monsterlijke compost van God en de wereld. Augustinus zou van
zulke mensen zeggen: Hij is niet waard, dat hij Christus liefheeft, die Christus niet alleen liefheeft72. Voetius wil geen christendom dat slechts bestaat in
uiterlijke kerkgang met daarnaast een redelijke burgerlijke eerbaarheid. Men
is overal religieus, of men is het nergens. Zo zet Voetius de dingen uiteen in
zijn Meditatie van de Ware Practijcke der Godtsalicheydt.
De academische zorgvuldigheid treffen we aan bij Voetius in zijn disputaties: de praecisitas en het voorbeeldige leven (singularitas), is een wijze van
bestaan, die onafscheidelijk is van de vroomheid vanwege het nauwgezette
recht van de wet73. Voetius deelt mee op zijn college, dat men vooral in zijn
strijd over de broederschap van Maria in Utrecht in 1641 hem deze praecisitas begon na te geven als een teken van zijn overdreven godsdienstige ijver.
Maar hij verdedigt zich door er op te wijzen, dat alle praktische theologen
dergelijke begrippen hanteren, wanneer het gaat om werkelijke vroomheid:
exact, accuraat, nauwkeurig, nauwgezet, zuiver, gezuiverd, streng, strikt,
precies, uitstekend, bijzonder enz. Daartegenover staan aanduidingen als
laks, onbeslist, lauw, slap, doorsnee-vroomheid. Voor Voetius is niemand
minder dan Calvijn een theoloog van de praecisitas geweest, die vanwege dit
feit door de Nicodemieten en ook door zijn openlijke tegenstanders, syncretisten en valse broeders, aan de kaak werd gesteld. Voetius betoogt, dat deze
praecisitas van de gereformeerde theologie zich opstelt tegen alle menselijke
gebreken, tegen afgodendienst, bijgelovigheid, tegen het misbruiken van
Gods naam. Ook tegen het dansen, dobbelen, tegen het toneel. Tegen woeker en tegen kaartlezen, tegen loterijspelen, directe of indirecte bedriegerijen, leugens en bedrog, overdaad en luxe in kleding, misbruik van kerkelijke
goederen.
Voetius weet zich in dit stuk van zaken één met vrijwel de gehele gereformeerde traditie. Hij verwijst naar Petrus Martyr, naar Danaeus met zijn
ethiek, naar Perkins en Amesius, Taffin, Rivet, Teellinck. Hij noemt ook de
handelingen van de synodes die vanaf het begin in Nederland werden gehouden. Hij aarzelt geen moment: van meetaf heeft de Nederlandse Kerk en hebben haar theologen het opgenomen voor een levensstijl, die de naam van preciesheid verdiende. Daarbij kwam in de tweede plaats een ijver voor een kerkelijke liturgie, waarin dezelfde precieze soberheid betracht werd inzake
feestdagen, altaren, liturgische gebaren en kleding.
Als derde categorie vielen daaronder ook de zaken van de kerkelijke orde:
geen ambtelijke graden, geen bisschoppelijke waardigheid, geen blijvend
praesidiaat. Maar wel het ideaal van een kerkelijke macht, waaraan allen,
zowel ambtsdragers als gemeenteleden onderworpen zijn. Geen patronaats40

recht, geen recht van de magistraat in de heilige zaken van de kerk. Ook hier
verwijst Voetius naar een reeks van voorgangers uit de gereformeerde traditie die er net zo over dachten.
En wat voor bezwaar zou er zijn om er nog een vierde soort van nauwgezetheid aan toe te voegen, die van dogmatische theologie, 'naar het voorbeeld van onze theologen'. Voetius bedoelt hier zonder twijfel de leidinggevende theologen van het Nederlandse gereformeerde protestantisme, die een
respectabele plaats innamen onder hun Europese collega's, getuige de vele
buitenlandse studenten die over Nederland uitzwermden in de zeventiende
eeuw.
Preciesheid wordt voor Voetius zodoende een zeer comprehensief begrip,
dat niet alleen betrekking heeft op de zeden en gewoonten, maar op de liturgie, op de kerkelijke orde en zelfs op de dogmatische theologie. Men ziet,
hoezeer de dingen hier samenhangen. De zede staat niet los van het gebedenboek, evenmin van de kerkelijke structuur. Zou het toevallig zijn dat de dogmatische theologie het laatst er bij betrokken wordt: een theologia praecisitatis. Wat is het anders dan de stevige, orthodoxe, tot op Calvijn teruggaande
gereformeerde theologie, die in scholastieke zekerheden verpakt klaar en
duidelijk zich presenteert, zoals de gereformeerde christen, in het pak gestoken van precieze codes en herkenbaar aan duidelijk omschreven zede, zich
laat kennen in de Nederlandse samenleving?
Maar gereformeerde theologie is nooit helemaal favoriet geweest. Nog
minder was het de gereformeerde zede, vooral niet, waar zij werd opgevat
naar deze strikte norm. Daarom sprak de samenleving niet van preciesheid,
maar van dweperij en van de fijnen. Dit verhinderde Voetius niet om voet bij
stuk te houden. Aan zijn colleges zou het niet liggen. Zij drukten een stempel
op zijn studenten. Het thema kwam telkens, in allerlei toonaarden en bij allerlei onderwerpen aan de orde. Dogmatisch beschouwd vertegenwoordigde
hij zeer zeker de praecisitas: uitgewerkte gereformeerde theologie, grote aandacht voor de wedergeboorte, een overgewicht naar de kant van de wet.
Maar daar lag toch niet zijn voornaamste interesse. Hij komt, zo lijkt het
ons, pas goed op dreef, wanneer het gaat over de theologia practica. Aan het
thema zelf wijdde hij verscheidene colleges en disputaties. En hij daalde hier
ook in de bijzonderheden af, die hij pleegde aan te duiden met singularitas,
waarmee hij de vroomheid van de christen poogde te onderscheiden van de
religieuze normloosheid, de burgerlijke gehoorzaamheid van de grauwe massa74. Hij probeerde duidelijk te maken, dat hij niets anders bedoelde dan een
nauwkeurige en volmaakte overeenkomst van alle menselijke handelingen
met de wet van God, zoals deze door Hem is gegeven en door de waarachtig
gelovigen wordt aangenomen, en intensief wordt nagestreefd. God zelf
werkt deze vroomheid, door zijn Woord. Maar het geloof, de hoop en de
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liefde dragen deze vruchten in het mensenleven in. Dit geschiedt niet zonder
geestelijke overwegingen, onderzoek van het geweten, herinnering van Gods
weldaden, overdenking van het Woord van God, vrees voor de zonde. Men
moet daarbij de gehele wet op het oog hebben en alle bijzondere onderdelen
ervan, tot in de allerkleinste toe, waarbij al onze daden, motieven, gevoelens
en bewegingen betrokken moeten zijn op een volkomen gehoorzaamheid aan
de geboden. De wet van God is één geheel. Maar het leven van de gelovige is
ook één geheel. Zowel innerlijk als uiterlijk dient dit leven een weerspiegeling
te zijn van de wet van God. Volmaaktheid hebben we na te streven in onze
kennis, maar niet minder in de waarneming, het volbrengen, het in praktijk
brengen van onze kennis.
En ook in zijn colleges blijkt, dat Voetius het gehele leven er bij betrekt:
het kerkelijke leven naar zijn organisatie en structuur, de liturgie en alles wat
met de eredienst samenhangt, de innerlijke devotie en de uiterlijke gestalte
van het zedelijke leven.
Men is helemaal een christen, of men is het helemaal niet. Men kan de
waarheid van die stelling niet ontkennen. Maar waar is de christelijke vrijheid gebleven? Waar is het verschil tussen de necessaria en de non-necessaria? Is er nog wel sprake van adiaphora? Het zijn de vragen, die weldra binnen het gereformeerde volksdeel een rol zouden gaan spelen, en waarbij zich
een vanzelfsprekende ontwikkeling zou voordoen: wie precies is wordt nog
preciezer. En wie het niet is, wordt het nog minder. De strijd over de sabbat
zou dit aan het licht brengen, maar ook nog zo heel veel meer, wat ons herinnert aan het feit, dat het ethische element een factor is geweest, die vanaf het
begin in Emden reeds, tot na de synode van Dordrecht (1618/'19) een rol
heeft gespeeld. Het gevaar van een splitsing van wat bij Voetius één geheel
vormde, bleek niet denkbeeldig. Orthodoxie zonder vroomheid verstart tot
dogmatisme.
Ethische codes zonder experimentele, bevindelijke of ervaringsmatige kennis bieden een levensstijl, die niet de minste waarborg bevat voor een waarachtig leven in echte vroomheid.
Maar Voetius zag deze ontwikkelingen nog niet voor zich. Hij ijverde als
niemand anders voor een zedelijk leven, dat op alle terreinen aan het licht
zou brengen dat een christen leeft, altijd en overal voor Gods aangezicht.
Wie let op de literatuur, die Voetius in zijn colleges noemt, en op de schrijvers waarnaar hij in zijn inleiding tot de theologie verwijst75, kan zich verbazen over zijn grote kennis van de traditie. Maar hij kan zich ook overtuigen
van het feit, dat Voetius, zonder enige aarzeling, ten volle overtuigd was van
de legitieme plaats, die aan zijn opvattingen binnen het geheel van een grote
katholiek-gereformeerde traditie mocht worden toegekend.
Wat is dan het eigene van Voetius en van de Nadere Reformatie? Het is ge42

legen, al weer, in de bijzondere situatie van het Nederlandse gereformeerde
protestantisme. En de moeite ervan hing samen met het feit, dat op een geheel land, overigens in verschillende provincies onderscheiden, werd toegepast het beginsel en de praktijk, die Calvijn en voor hem Bucer en anderen
hadden nagestreefd voor een kleinere samenleving, namelijk die van een
stad. Op een bepaalde manier is hier in rekening te brengen het verschil in
methode van reformatie, zoals daarvoor aandacht gevraagd wordt in de moderne historiografie, het verschil namelijk tussen de ' Ter ritorial-Refor matton' en de 'Stadt-Reformation'.
Daarbij voegt zich als een tweede oorzaak van moeite en zorg bij de verwerkelijking van het zedelijk ideaal der Nadere Reformatie de omstandigheid, dat de beweging zich bevond op het breukvlak van een nieuwe tijd,
waarin het corpus christianum uiteen zou vallen. Voetius had een onbevangen visie op een hoog ideaal. Hij kon het nimmer prijsgeven zonder zijn hele
theologie, zijn gehele wezen op het spel te zetten. Maar hij kon niet vermoeden, hoezeer de nieuwe filosofie, die hij bestreed, evenals Koelman, Witsius
en de anderen zich zou doorzetten: voorbode van de Verlichting. En die wijsbegeerte, kon zich ogenschijnlijk formeel aansluiten bij de orthodoxie in
haar beroep op rationeel verstaan. Zij kon zich formeel ook aansluiten bij de
subjectiviteit in de ervaring, die een christen in zijn innigheid of devotie opdoet.
Maar deze formele aansluiting betekende een ander spoor, een andere
theologie in overeenstemming met een ander levensgevoel. Verlichting en
romantiek hebben de idealen verslonden van de Nadere Reformatie. Wat
Teellinck, Voetius bedoelden in hun ijveren voor een totale opvatting van het
christendom werd na verloop van tijd nog slechts in de kleinere kring bewaard: ook de ethiek, in haar inzet breed theocratisch, gericht op volk en vaderland veranderde daardoor in een ethica negativo. Een christen doet iets
niet. De positieve kracht van het christelijk geloof, en zijn vermogen tot zedelijke vormgeving konden voortaan slechts in de kleinere gezelschappen
worden opgemerkt, voorzover het om dit zedelijk ideaal van de Nadere Reformatie ging. Het was met name op dit terrein, dat de beweging vereenzaamde binnen de Nederlandse cultuur. En niet het minst was het 't ethisch
ideaal, dat haar als een singulier verschijnsel in de samenleving deed voorkomen, waarbij de singularitas van Voetius negatief geduid werd. Maar haar
leidslieden en haar aanhangers troostten zich met de gedachte dat het met het
volk van God nooit anders was geweest en dat de christenen van alle tijden te
maken hadden gehad met het verwijt, dat zij andere zeden verkondigden
(Hand. 16:1). Zij gevoelden zich verbonden met Luther, Calvijn, Bucer, Melanchthon, Beza, Martyr, Perkins, Amesius en vele anderen, kortom met een
grote wolk van getuigen. En hadden zij daarin ongelijk? Vereiste een lauwe
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samenleving niet een krachtig, een voorbeeldig optreden, strijdvaardig gelijk
dat van de eerste reformatoren. Overtuigend als van de eerste christenen?

8. SAMENVATTING

Een Nederlandse beweging: zo hebben de Groningers de Nadere Reformatie
vooral naar haar vroomheidsideaal willen zien. Zij wezen het calvinisme af
als een verschijnsel van vreemde bodem. Ook wij beschouwen de Nadere Reformatie als een Nederlandse beweging, maar we zoeken haar karakter in het
door de Groningers afgewezen calvinisme, zoals het zich in deze Lage Landen heeft gevestigd. In de literatuur over de Nadere Reformatie was sprake
van nauwe relatie met het Puritanisme en eveneens verworteling in de middeleeuwse vroomheid. Beide voorstellingen dienen gehandhaafd te blijven.
Er is sprake van een zekere relatie met het Puritanisme. Duidelijk aanwijsbaar is deze voor wat Teellinck aangaat, voor Amesius is zij even onbetwistbaar en wat andere figuren betreft kan men eveneens op deze relatie wijzen.
We gebruiken hier het liefst dit woord: relatie, omdat het neutraal is. De verhouding tussen de Lage Landen en de Engelse kustgebieden was zo voor de
hand liggend in de zestiende eeuw, het onderlinge verkeer was levendig en de
zedelijke en religieuze verbondenheid werd van beide zijden soms gelijkelijk
gevoeld. Men denke aan de voor de hand liggende keuze van vele Engelse dissenters om hun verblijf in Nederland te kiezen.
Toch kan een te sterke nadruk op deze relatie nadelen hebben. Men zou
kunnen vergeten, dat het Nederlandse gereformeerde protestantisme zich
vooral met de continentale gereformeerde kerken verbonden wist. Frankrijk,
Duitsland, Zwitserland waren de gebieden, waar de naar hun inzichten 'bestgereformeerde kerken' waren te vinden. De Franse kerken vormden een natuurlijk arsenaal van predikers, door wier invloed het calvinisme zich hier
kon ontwikkelen tot een eigen Nederlandse beweging, waarin dezelfde motieven levend waren, die in de Nadere Reformatie een zo beduidende invloed
zouden verkrijgen. Preciesheid in de leer, experientia in de vroomheid, stijl,
gereformeerde levensstijl als uitdrukking van alles. Omdat bij het Puritanisme voor een deel dezelfde motieven aanwezig waren, kon er eerst recht van
een wezenlijke relatie sprake zijn. Invloed is slechts daar, waar gelijkheid is.
Die gelijkheid is soms op een onloochenbare manier rechtstreeks gevolg van
ontlening. Daarvan is sprake bij Teellinck, Voetius, Koelman en anderen.
Maar gelijkheid kan ook te maken hebben met het voor de hand liggende gebruik van dezelfde bronnen. Wij menen dat hier een factor aanwezig is, die
nauwkeurig verder onderzoek verdient. Bucers verblijf in Engeland was
kort. Zijn invloed allerminst. Zij dient als voorbeeld van doorwerking van
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dezelfde ideeën. Bucers invloed in de Zuidelijke Nederlanden is aanwijsbaar.
Hij is een niet versmade bron ook in de Nadere Reformatie. Voor Calvijn
geldt zeker hetzelfde. Maar laten we de kerkvaders niet vergeten. Augustinus' invloed, rechtstreeks door zijn geschriften is niet te veronachtzamen,
maar ook een indirecte invloed is aan te nemen via vele anderen.
De middeleeuwse vroomheid heeft eveneens op een directe manier gewerkt. Opvallend is het onbeschroomde, natuurlijke gebruik, dat in heel de
beweging gemaakt wordt van Thomas' Imitatio Christi. Het was overbekend
en het was eveneens op grote schaal verspreid. Maar ook anderen mogen niet
vergeten worden: Wessel Gansfort heeft materiaal geleverd voor meditatieve
bundels, zoals blijkt uit het werk van Saldenus. Bernard van Clairvaux heeft
een bijzonder grote invloed gehad door zijn mystieke preken over het Hooglied. Hoe die invloed te traceren is, is het werk van nauwgezette voortgaande
studie. Indien wij daarbij bedenken, dat de volkse meditatieve literatuur in
kleine evangelie-, en gebedenboekjes op grote schaal aanwezig moet zijn geweest, kan het ons duidelijk worden hoeveel onderzoek hier nog verricht
moet worden, om de bronnen van de vroomheid der Nadere Reformatie
scherper in het oog te krijgen.
Over het algemeen valt te zeggen, dat deze invloed moeilijk is te definiëren. Teellinck heeft, zoals het onderzoek van Dr. Op 't Hof aantoonde, gebruik gemaakt van het door de gereformeerden afgewezen gedeelte van de
Imitatio Christi, merkwaardig genoeg76. Zelf betoogt hij, dat zijn Sleutel der
Devotie bedoeld is, om op het gebied van gebeden-, en devotieboekjes
schoon schip te maken, zodat een gereformeerde christen niet al mediterende
in verkeerde wateren verzeild raakt. Dit maakt ons aarzelend om aan te nemen, dat de middeleeuwse vroomheid zonder herdoop is overgegaan in de
Nadere Reformatie. De devotie is veranderd in pietas. Men mag het woord
devotie blijven gebruiken. De inhoud is vernieuwd door de leer van de
rechtvaardiging door het geloof. Ook Teellinck was te zeer een gereformeerd
theoloog, in alle doctrinaire opzichten, om dit buiten beschouwing te laten.
Niet zijn doctrine was anders, zijn toeëigening van de doctrina was zijn
kracht. Maar op de keper beschouwd was hij ook daarin een volwaardig gereformeerd theoloog, ofschoon er een legalistische gloed over zijn theologie
lag. Was dit mogelijk niet te verklaren, doordat hij het calvinisme met zijn
grote belangstelling voor de wet in het stuk der dankbaarheid, strikt op de
Nederlandse situatie toepaste?
Maar is er in de beweging niet een vreemd, oncalvinistisch element binnengedrongen? Vanwaar die actieve belangstelling voor de innerlijkheid, voor
de worstelingen van de ziel, voor de subjectieve ervaring, die in al haar bewegingen wordt nagespeurd? Is hier niet een overtrokken belangstelling voor de
eigen zieletoestand? Kondigt zich hier reeds het Piëtisme aan, nu beschouwd
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als een breed-Europese beweging met analoge trekken in het Puritanisme, in
de Nadere Reformatie en in het eigenlijke Duitse Piëtisme? Het is niet noodzakelijk om terstond deze vraag in positieve zin te beantwoorden. Het geloofsdenken van Luther en dat van Calvijn rekent met de aanvechting, met
de moeilijke en hoge vragen van de voorzienigheid, zoals Luther ze noemde
én met de aanvechtingen van de predestinatie, gelijk Calvijn deze niet ontkende. We kunnen zelfs zeggen, dat het subjectieve element proportioneel
evenredig aanwezig is in de reformatorische opvatting van de theologie. Dat
betekent, dat de belangstelling voor de innerlijkheid er van meetaf heeft ingezeten. Taffin is er het bewijs van. Zelfs Datheen kan als getuige worden
opgevoerd77. En wie zou het wagen te ontkennen bij Guido de Brés, die niet
alleen op zijn Confessie, maar ook op zijn brieven mag worden beoordeeld.
Met andere woorden: het was er altijd, dit subjectieve element.
Maar het is er in de Nadere Reformatie wel heel expliciet. En zij allen hebben het met Puriteinen en Piëtisten gemeen, dit omgaan met zielen, dit indringen in het binnenste van de mens. Zij raadpleegden de Schrift. Zij kenden hun gemeente. En zij lazen in het derde boek, namelijk dat van hun eigen
hart en geweten, zoals Voetius' recept voor een goede preek luidde: drie boeken heeft de prediker nodig: de bijbel, de eigen gemeente en het eigen hart.
Zo ontstond dat bijzondere geslacht van psychologen der religie, die door
een moderne psychiater nauwelijks kunnen worden geëvenaard. Het is de
tijd, nog niet van de moderne pastorale psychologie of psychiatrie, maar wel
die van een opkomende, uitgroeiende belangstelling voor de mens als mens,
voor de gelovige als gelovige. De collectiviteit staat op breken. De individualiteit kondigt zich aan. En dit was niet een zaak van de Nadere Reformatie,
noch van het Puritanisme, noch van het Piëtisme. Het was een kwestie van
de geschiedenis, die het moment bereikt had, waarop déze zaken aan de orde
moesten komen. We zeggen niet, dat deze orde samenhangt met de innerlijke
en noodzakelijke wetten van de geschiedenis. Maar ze toont wel verband met
de cultuur als onderdeel van die geschiedenis, die in Gods hand is.
Daarmee hebben we de Nadere Reformatie en haar bronnen geplaatst binnen het raam van de geschiedenis zelf. We noemen dit niet contextueel, omdat het ons te relativerend klinkt. We zouden daarmee onrecht doen aan de
beweging zelf, die van geen relativering wist of ook maar wilde weten. We
plaatsen met deze aanduiding de beweging in het raam van de geschiedenis,
met haar eigen contemporaine behoeften en vragen, als een beweging die
vanuit het Woord van God op die vragen een antwoord zocht te geven, en
zich voor dit antwoord ook niet schaamde. Maar ook dat behoort op een bepaalde manier bij de bronnen. Niemand kan zich losmaken van de tijd waarin hij leeft. Die tijd is weliswaar geen bron, maar wel de plaats, waarin duidelijk moet worden, waar onze bronnen liggen.
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9. SLOT

We sluiten af met enkele opmerkingen, die we aan het voorafgaande verbinden.
1. De studie van de Nadere Reformatie dient te geschieden in een breder
raam dan waarin zij tot nu toe plaats vond. Men behoort daarbij te betrekken de Reformatie zelf, omdat de Nadere Reformatie dit zelf heeft gedaan.
Haar oorsprongen liggen in de beweging van de zestiende eeuw. Haar vormgeving had plaats in de zeventiende eeuw. Wie de Nadere Reformatie wil verstaan heeft terug te gaan tot de Reformatie en vandaaruit de ontwikkelingen
na te speuren. Hij ontdekt dan, dat de problematiek die aan de Reformatie
eigen is, voor een deel terugkeert bij de Nadere Reformatie. We bedoelen,
dat de doorwerking van de middeleeuwse theologie en vroomheid in de Reformatie zelf van betekenis is als object van onderzoek, en in versterkte mate
in de Nadere Reformatie onze aandacht vraagt.
2. De Nadere Reformatie kondigt de problematiek van de nieuwe geschiedenis aan. Dit geldt allereerst met betrekking tot de kerk. Ecclesia reformata,
quia semper reformanda: het is een spreuk die binnen de Nadere Reformatie
is ontstaan. Maar zij biedt geen program tot eindeloze reformatie, met voorbijzien van wat ons in de gereformeerde kerk is geschonken. Het reformanda
behelst geen kritiek op hetgeen het reformata met betrekking tot de kerk inhoudt. Met dankbare acceptatie van wat de kerk, als gereformeerde kerk betekent voor ons, zouden we vérder kunnen gaan. Hoe kunnen we met behoud van het gegevene vandaag beleven wat dit gegeven voor ons inhoudt?
Nadere Reformatie betekent verder gaan op de weg van de kerk.
3. Indien één ding duidelijk is bij de geschiedenis van de Nadere Reformatie,
dan is dit de onschatbare betekenis van de vroomheid juist als gereformeerde
vroomheid. De praktische theologie vindt in haar een object niet alleen van
studie, maar vooral van theologische vroomheidsbeleving. Het moderne begrip van spiritualiteit dreigt een verzamelnaam te worden van ongedefinieerde, vage en gevoelsmatige religiositeit, waarbij de Heilige Geest dikwijls genoemd wordt alsof het verleden over Hem nog niets wist. Charismatische beweging kan van de Nadere Reformatie leren hoe onjuist deze constatering is.
Het werk van de Geest in de toeëigening van het heil heeft hier reeds volle
aandacht gehad. We kunnen niet doen alsof de Geest pas vandaag ontdekt
werd.
4. De Nadere Reformatie heeft, zo zeiden we, voornamelijk drie aspecten:
een kerkelijk, een spiritueel, een zedelijk aspect. Maar deze kunnen nimmer
gezien worden, dan in één verband met elkaar. Centraal staat, ook in het kerkelijk en zedelijk ideaal de werkelijkheid van het leven voor Gods aangezicht. De kerk ontvangt de eerste plaats omdat zij gerubriceerd wordt onder
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de middelen die God gebruikt. Het kerkelijk vraagstuk is sinds de dagen van
de Nadere Reformatie het eerste probleem, dat aangevat moet worden. Maar
het tweede daaraan gelijk is dat van de vroomheid, naar de vele momenten
die zij bevat. Zij is de wortel van het geestelijke leven, dat zich in de ethiek,
in de christelijke zede een gestalte zoekt te geven. Ethiek zonder vroomheid
leidt tot veruitwendiging van het christelijke bestaan in een aantal externe
kenmerken, die in waarde niet verschillen van wereldse moraliteit, het laatste
wat de Nadere Reformatie ooit bedoeld heeft. Zij die in waardering voor de
Nadere Reformatie met elkaar op een edele manier wedijveren mogen permanent zich de volstrekte singulariteit, de volkomen eenheid te binnen brengen van het christelijke leven in oprechtheid voor Gods aangezicht.
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Guilelmus Amesius (1576-1633)
Prof. dr. W. van 't Spijker

INLEIDING

In Amesius ontmoeten de Nadere Reformatie en het Engelse Puritanisme elkaar op een wezenlijke manier. We omschrijven kortheidshalve met K.L.
Sprunger het Puritanisme als een beweging tegen de gevestigde Anglicaanse
religie met als doelstelling de vereenvoudiging en zuivering van de kerk1.
Haar wezen vindt men in een evenwichtig samengaan van Calvijns theologie
en een intensieve persoonlijke vroomheid2.
De Nadere Reformatie heeft ongetwijfeld een verwant ideaal. Maar haar
doelstelling is meer direct gericht op de samenleving. Niet omdat men de Reformatie in kerkelijk opzicht als voltooid beschouwde. Juist binnen haar
kringen ontstond immers de zegswijze omtrent het semper reformanda van
de ecclesia reformata. Maar van de Gereformeerde Kerk uit richtte men zich
tot het volk en de overheid.
In de ontmoeting van beide bewegingen in de persoon van William Ames
treft ons de overeenkomst in ideaal en doelstelling. We worden echter ook
een zekere verscheidenheid gewaar, die ons verklaarbaar maakt, dat Amesius, zoals we hem nu verder zullen noemen, altijd in zekere zin als van terzijde bij de Nadere Reformatie betrokken is geweest.
Daarmee ontkennen we in geen enkel opzicht de uiterst belangrijke plaats,
die hem ook in de geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerk en
theologie toekomt. Zij die zich tot nu toe met zijn leven en werk hebben bezig gehouden en van hun kennis daaromtrent hebben blijk gegeven, zijn van
zijn betekenis voor de Nederlanden overtuigd. Reeds Matthias Nethenus
sprak daarover in zijn Praefatio Introductoria, voorafgaande aan de uitgave
van Amesius' werken in 1658. H. Visscher noemt hem in zijn dissertatie een
man van grote betekenis voor onze vaderlandse theologie3. In zijn beschrijving van de Nadere Reformatie heeft W. Goeters zich door de theologie van
Amesius laten leiden4. K. Reuter tekent hem als 'der führende Theologe des
erwachenden reformierten Pietismus'5. Een van de jongste studies over Amesius, die van K.L. Sprunger, The Learned Doctor William Ames. Dutch
Background of English and American Puritanism, wijdt ruimschoots aandacht aan de methode en inhoud van Amesius' theologische inzichten6.
Daarbij springt met name de interesse in het oog voor de invloed van het Ramisme in het denken van Amesius. Juist in dit opzicht blijkt hij van grote betekenis te zijn.
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Wanneer we van een 'terzijde' spreken ten opzichte van de Nadere Reformatie, zoeken we de oorzaak daarvan niet in de kwaliteit van zijn theologie
en evenmin in een incongruentie in beiderlei doelstelling. We vergeten niet de
hoge lof, die hem wordt toegezwaaid door een man als Voetius of de pogingen die vanwege de kerken zijn gedaan om hem een leerstoel in de theologia
practica te bezorgen in Leiden.
Maar ons ontgaat evenmin een verschil in benadering, in de methode van
zijn theologie die te constateren valt met die van de, ook binnen de kringen
van de Nadere Reformatie leidinggevende theologen. Ook sluiten we ons oog
niet voor een onderscheid in de visie op de kerk en haar structuur. Amesius
moest immers vanwege zijn puriteinse gevoelens in 1610 zijn vaderland verlaten. Theologie wordt bedreven binnen de context van een kerk. Zo is het vandaag nog steeds het geval. Maar zo was het zéker in de zeventiende eeuw. De
theologie van Amesius vroeg om een congregationalistische kerkgemeenschap. Wellicht moeten we zeggen, dat zij daar ook alleen kon ontstaan en
tot bloei kon komen. Wat men van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in
de zeventiende eeuw ook kan zeggen, zéker niet dat zij congregationalistisch
ingesteld waren. Het zal ook mede daaraan toe te schrijven zijn, dat Amesius
in de jaren dertig Franeker verliet en zich naar Rotterdam begaf met de begeerte om zich straks bij zijn geloofsgenoten in Amerika te voegen.
De kritische verwantschap tussen de Nadere Reformatie en het Puritanisme treden zo in persoon en werk van Amesius aan het licht.
Voetius wees sommige van zijn opvattingen resoluut af. Hij prees hem
vanwege zijn vroomheid, maar hij distantieerde zich na nauwkeurige kennisneming van sommige van zijn opvattingen. Voetius stond daarin niet alleen.
Weliswaar hebben anderen, zoals bij voorbeeld Petrus van Mastricht, getracht in het voetspoor van Amesius verder te gaan. Maar de hoofdstroming
van de gereformeerde theologie scheen aan hem voorbij te gaan. Een oorzaak, die daarbij ook een rol gespeeld heeft, is ongetwijfeld de aard van het
Latijnse taalgebruik geweest, waardoor Amesius slechts met grote moeite
vertaald kon worden7. Deze factor heeft aan zijn populariteit niet bijgedragen. Maar zij verklaart toch niet geheel en al de moeite die men met het lezen
van zijn werken had. De puriteinse inslag sprak niet ieder onmiddellijk aan.
Nog bij de heruitgave van Amesius' werk over de ethiek in 1896 voelde W.
Geesink zich geroepen op de eenzijdigheid van Amesius de aandacht te vestigen. Niet in alle opzichten was zijn dogmatiek en ethiek in overeenstemming
met de gereformeerde leer8. Die overtuiging was niet nieuw. Zij leefde reeds
in de zeventiende eeuw.
Het genoemde verschil brengt ons op het spoor van een diversiteit in benadering van fundamenteel theologische vragen bij het Puritanisme en de Nadere Reformatie. Zij verraadt ook iets van de verscheidenheid, die binnen de
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Nadere Reformatie zelf aanwezig is. Mede met het oog daarop loont het de
moeite om Amesius in een werk over de laatstgenoemde beweging ter sprake
te brengen.
We beperken ons tot zijn gedachten omtrent de theologie, de ethiek en zijn
opvattingen omtrent de structuur van de kerk. Vooraf bieden we een korte
schets van zijn leven9.

OVERZICHT VAN HET LEVEN VAN AMESIUS

Amesius stamde uit een Puriteins milieu te Ipswich in Suffolk, waar hij in
1576 werd geboren. Zijn ouders overleden, toen hij nog erg jong was. Een
oom, Robert Snelling in Oxford, ontfermde zich over hem. Hij gaf hem een
opvoeding, geheel in de geest van het ouderlijk huis en liet hem studeren in
Cambridge. Daar bevond zich een centrum van het Puritanisme. In vroeger
tijden had Thomas Cartwright (1535-1603) er zijn invloed laten gelden. Hij
had echter in een krachtmeting met Whitgift wel zijn plaats, niet zijn ideaal
prijsgegeven. Op het vasteland versterkte hij zijn visie op de kerk en haar
boodschap. Toen Amesius in Cambridge kwam studeren was het Perkins
(1558-1602) die er de geesten boeide. Hij wist een groot aantal studenten te
winnen voor het ideaal van de Puriteinen, ofschoon hij zich niet met overtuiging mengde in de kwesties die onmiddellijk verband hielden met het vraagstuk van de kerkelijke vormgeving. Theologie en vroomheid stonden bij hem
op de allereerste plaats. Aandacht voor het geweten en de moeilijke vragen
waarvoor het in de geloofsvragen kon komen te staan had Perkins volop.
Niet voor niets noemde men hem 'that able & skillfull Physician in Soulaffairs'10. Een groot aantal geschriften legt van deze pastorale geaardheid van
zijn theologie getuigenis af. Daarin kwam hij overeen met Calvijn, die hij
bijzonder waardeerde. Amesius heeft in Cambridge Calvijns theologie leren
kennen in de toonaard van het Puritanisme.
In deze tweede generatie hadden zich de fronten reeds afgetekend en de
standpunten stonden tegenover elkaar, scherper mogelijk nog dan in de tijd
van Cartwright. Amesius raakte in zijn studententijd reeds bekend met een
tegenstelling, die zich binnen de gelederen van de Puriteinen begon af te tekenen. Er waren er, zoals Perkins, Baynes, Rogers en anderen die de overtuiging waren toegedaan, dat men binnen de bestaande kerkelijke situatie diende te reformeren. Een christen is voor verbetering vatbaar. Een christelijke
kerk evenzeer. Aan haar reformatie mag men niet wanhopen en aan haar
vervolmaking dient men te arbeiden. Maar er klonk ook een ander geluid:
dat van de principiële separatisten, die geen been zagen in een afscheiding,
omdat men geen uitstel mocht verlenen aan het terzijde stellen van het kwaad
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in de kerk. De meest radicale wijze om er van af te komen was de separatie.
Drie opvattingen stonden bij tijden fel tegenover elkaar, de calvijnse of presbyteriaanse, die rekening hield met de betekenis van een gereformeerde kerkelijke organisatie, ook op bovenlokaal niveau; de congregationalistische,
die de band met de landskerk weliswaar niet verbrak, maar haar ook niet met
gejuich kon begroeten. Hier legde men de nadruk op de plaatselijke gemeente, waar het geloof gekoesterd kon worden. En dan waren er de separatisten,
die in hun opvattingen radicaal waren en voor een breuk met de officiële
kerk niet terugdeinsden.
Amesius behoorde tot de middengroep. Maar niet altijd was zijn positie
even duidelijk. Tot een conflict met de Anglicaanse kerk kwam het, toen hij,
nadat hij preekbevoegdheid had ontvangen, de losse zeden van de studentenwereld vanaf de kansel bestrafte. Daarmee was zijn universitaire loopbaan
ten einde en een poging om in een gemeente beroepen te worden strandde op
de onwillige houding van de bisschop, die over het beroep te beslissen had.
De preek tegen het kaartspel was op 21 december 1609 gehouden. Overigens was Amesius beslist niet de eerste, die zich op deze manier opstelde tegen sommige studentengewoonten: Bucer had aan dezelfde universiteit meer
dan vijftig jaar ervoor zich op dezelfde manier uitgesproken en ook toen was
een vermaan niet goed gevallen.
Toch was door deze dingen zijn verblijf in Engeland nog niet onmogelijk
geworden. Dit werd anders, toen Amesius de pen ging hanteren. Daarbij
richtte hij zich tegen de toestanden in de heersende kerk. Hij vertaalde een
tractaat van William Bradshaw over het Puritanisme, oorspronkelijk in het
Engels geschreven, in het Latijn: Puritanismus Anglicanus, sive praecipua
dogmata eorum, qui inter vulgo dictos Puritanos in Anglia, rigidiores habentur (Frankfort 1610). De uitgave van dit werk werd door de autoriteiten opgevat als een rechtstreekse aanval op kerk en staat beide. Amesius moest
vluchten. Hij deed het samen met Robert Parker. Een aantal kooplieden was
hun daarbij behulpzaam, ook omdat dezen verwachtten, dat beiden in Nederland de strijd tegen de Engelse kerk met de pen zouden voortzetten. Parker werd beroepen tot voorganger van de Engelse kerk in Amsterdam. De
magistraat verhinderde zijn bevestiging. Hij kwam terecht bij het Engelse
garnizoen in Doesburg, maar stierf reeds in 1614.
Amesius vertoefde eerst in Leiden, waar hij in contact kwam met John Robinson, de leider van de Pilgrimfathers. Hier botsten de meningen. Robinson
behoorde tot degenen, die de afscheiding niet slechts als middel maar als doel
beschouwden. Juist in 1610 verscheen van zijn hand een zorgvuldig opgezette
apologie: A justification of separation from the Church ofEngland. In Amsterdam werd zij uitgegeven. Zij bevatte een nauwkeurige weerlegging van
alle argumenten tegen de afscheiding. Uitnemende christenen, die in de Ang56

licaanse kerk bleven, waren zelf de oorzaak dat men met hen geen gemeenschap kon oefenen. Amesius en Parker disputeerden met Robinson en mede
aan hun argumentatie is het te danken, dat deze op den duur een milder
standpunt innam11.
Voorlopig had Amesius genoeg van zijn bestrijding van de Anglicaanse
kerk. Zij had hem al moeilijkheden genoeg bezorgd. Ook in Nederland bleek
de invloed van Jacobus I en zijn kerkelijke prelaten erg machtig te zijn. Als
predikant in het leger wist Amesius zich echter met de bescherming van Horatius Vere op de achtergrond te houden. Nu eens als kapelaan van de Engelse troepen, dan weer als prediker van de garnizoenskerk in Den Haag, het
meest waarschijnlijk in een combinatie van beide functies, wist Amesius in
zijn onderhoud te voorzien. John Burgess was als predikant van de Engelssprekende gemeente aldaar zijn voorganger. Nog voor deze naar Engeland
verhuisde trouwde Amesius met diens dochter. Slechts kort is hij met haar
gehuwd geweest.
De tijd in Den Haag bood gelegenheid genoeg om zich te verdiepen in de
opkomende twisten tussen Remonstranten en Contraremonstranten. Daaraan hebben we een aantal geschriften te danken, die ons overtuigen van
Amesius' vermogen om theologische zaken op een zuiver schoolse wijze uiteen te zetten.
Amesius raakte bij deze kwesties betrokken, doordat John Forbes hem in
een dispuut mengde, waarin hij met Nicolaas Grevinchovius was gewikkeld12. Amesius nam de gelegenheid waar om Arminius' standpunt dat ook
in diens bestrijding van Perkins' opvatting inzake de verkiezing openbaar
was geworden, openlijk te bestrijden: De Arminii Sententia...disceptatio
scholastica (1613). Spoedig werd dit geschrift gevolgd door een grootscheepse analyse van de tegenover elkander staande standpunten. Grevinchovius
werd nog eens aan de tand gevoeld in een repliek op diens antwoord: Rescriptio Scholastica & Brevis adNicolai Grevinchovii Responsum (1615). Een
werk dat hem een plaats op de Dordtse Synode zou bezorgen was zijn commentaar op de zogenaamde Schriftelicke conferentie gehouden in 's Gravenhage. Deze conferentie plaatste de partijen rechtstreeks tegenover elkaar.
Het verslag ervan werd in het Latijn vertaald door H. Brandius, zodat Amesius, die het Nederlands niet beheerste, in de gelegenheid was zijn oordeel te
geven. Het verscheen in 1618 en het werd op zijn beurt weer in het Nederlands vertaald.
Zo was de aandacht op Amesius gevestigd. Maar zijn verstoorde relatie
met de Engelse autoriteiten maakte het onmogelijk, dat hij in de bekende Synode van Dordrecht voor het voetlicht zou treden. Zo werd hij voor een daggeld van / 4,— belast met het verlenen van hulpdiensten aan de voorzitter,
Bogerman. In die functie was Amesius echter in staat om belangrijk werk te
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verrichten. Hij speelde een rol in de zaak met Maccovius en wist hierin te bemiddelen. Dat de Dordtse erfenis hem ter harte ging bleek uit het feit, dat
nog in 1629 van zijn hand een studie verscheen, waarin hij de Dordtse leerregels zeer uitvoerig verdedigde tegen hetgeen van Remonstrantse zijde er voor
en na de synode ertegen werd ingebracht: Anti-Synodalia Scripta (1629). Het
is zonder meer duidelijk, dat de zaak, waarover het in Dordrecht ging tégen
de Remonstranten hem zelf ter harte ging. Zij vormde een blijvend onderdeel van zijn theologie-beoefening.
Het verbaast ons niet,dat na de synode van Dordrecht pogingen werden
aangewend om Amesius bij de opleiding van aanstaande dienaren van de
kerk te betrekken. De kerken zelf hebben daartoe verzoeken ingediend13.
Maar tevergeefs, omdat de Engelse gezant de autoriteiten wist te overtuigen
van het feit, dat Jacobus I zo'n benoeming zou beschouwen als een onvriendelijke daad. Daarom hebben de curatoren in Leiden er ook van afgezien.
Wél heeft Amesius zich in Leiden verdienstelijk gemaakt als toezichthouder op studenten, die een Amsterdamse beurs hadden ontvangen. In deze tijd
heeft Amesius de grondslag gelegd voor wat wel zijn hoofdwerk genoemd
mag worden, de Medulla Theologiae, een zeer compacte dogmatiek, waarin
geen woord te veel staat - en naar het standpunt van Amesius ook geen
woord te weinig. Het is het leerboek geworden, dat vooral in de kringen van
het gereformeerde protestantisme gedurende tientallen van jaren de aandacht kreeg die het verdiende. Het beleefde herdruk op herdruk14.
De curatoren van de in 1585 opgerichte universiteit van Franeker stelden
zich onafhankelijker op ten opzichte van de Engelse vorst en diens gezant in
Den Haag. Op 21 maart 1622 ontving Amesius zijn benoeming aldaar. Vrij
spoedig daarop verhuisde hij naar Friesland15. Het motto van de universiteit
was Christo et Ecclesiae, en alsof dit niet genoeg was had men er aan toegevoegd Fundamentum Dei stat firmum: Het fundament Gods staat onwrikbaar. Lubbertus en Maccovius waren op het ogenblik van Amesius' benoeming de enige theologische hoogleraren. En had het aan de Engelse gezant
gelegen, dan was ook in Franeker voor Amesius geen toekomst weggelegd.
Door een persoonlijk ingrijpen van Prins Maurits kon echter de benoeming
geëffectueerd worden en op 23 mei 1622 vond de inauguratie plaats, waarbij
Amesius sprak over de Urim en de Thummim. Enkele dagen nadien (op 27
mei) promoveerde Lubbertus hem tot Doctor in de theologie op een aantal
stellingen over het geweten16. Dit onderwerp kwam in zijn colleges aan de
orde en de resultaten laten zich aflezen uit het boek, waaraan Amesius vooral zijn bekendheid te danken heeft: De Conscientia et eius iure vel casibus.
Het verscheen in uitgebreide vorm in 1630 en het werd telkens opnieuw weer
uitgegeven. Amesius droeg het op aan de Staten van Zeeland met een verwijzing naar de leer der vroomheid (pietatis doctrina) die in de Zeeuwse kerken
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werd gevonden. In verband daarmee vermeldde hij de naam van Willem
Teellinck als degene die in woord en geschrift zich aan de verbreiding van
ware vroomheid had gewijd.
Van de colleges die Amesius gaf kunnen wij ons een indruk vormen met
behulp van de werken die na zijn overlijden werden uitgegeven. Zij kenmerken hem als exegeet, die zakelijk de tekst benaderde in zijn uitlegging van de
Psalmen en in zijn verklaring van de brieven van Petrus. Ook bood Amesius
een analytische verklaring van de Catechismus. Daarmee was zijn onderwijs
getypeerd: eenvoudig, praktisch en op de ambtelijke dienst in de gemeente
gericht, met een sterke belangstelling voor de vragen van het geloofsleven.
Een proeve van geleerdheid leverde Amesius in zijn weerlegging van Bellarminus, de theoloog van de Contra-Reformatie, wiens werk door verscheidene theologen van naam werd bestreden. Amesius droeg het zijne bij in de
Bellarminus enervatus, een werk waarin de tegenstander op de voet werd gevolgd en al zijn argumenten gewogen en te licht bevonden werden. Het verscheen in vier delen (1625-1629). Amesius bezorgde zelf in 1630 een geheel
herziene druk. Zij is van betekenis om het theologische uitgangspunt te leren
kennen, dat hem in al zijn arbeid voor ogen stond. De strijd tegen Arminius
biedt ons daarin inzicht, maar van een andere kant nu ook dit verweer tegen
Rome. Alle belangrijke geloofsartikelen komen erin aan de orde.
Intussen stond het conflict met de Anglicaanse kerk geen moment buiten
zijn aandacht. Ook daaraan hebben wij een paar traktaten te danken. Zij
overtuigen ons ervan dat Amesius' theologie niet los te denken is van zijn
kerkelijke inzichten. Wie daaraan zou twijfelen kan zijn Puriteinse geschriften ter hand nemen. Naast het werk uit 1610, Puritanismus Anglicanus, komen hier in aanmerking A Reply to Dr. Mortons Generall Defence of Three
Nocent Ceremonies (1622) en A Reply to Dr. Mortons Particular Defence of
Three Nocent Ceremonies (1623). Hoezeer deze zaak hem bezig hield blijkt
uit het geschrift dat in zijn sterfjaar het licht zag: A Fresh Suit against Human Ceremonies in Gods Worship (1633).
Naast deze uitgaven dienen vooral vermeld te worden die geschriften,
waarin hij de wijsbegeerte van Ramus toegankelijk trachtte te maken voor
zijn studenten. Een aantal daarvan is opgenomen in zijn verzamelde werken
onder de naam Philosophemata. Het eigenaardige van deze uitgaven is niet
gelegen in oorspronkelijkheid van denken. Amesius bewoog zich hier op een
terrein, dat hem zeker vertrouwd was, maar dat ten diepste zijn wezenlijke
interesse niet gold.
Intussen nam hij wél een standpunt in, dat hem in conflict bracht met zijn
collega's uit de wijsgerige faculteit en niet minder met zijn collega proximus,
Maccovius. Deze was een uitgesproken volgeling van Aristoteles. Hij stak
zijn tegenzin tegen de wijsgerige methode van zijn medehoogleraren niet on59

der stoelen of banken. Van beide kanten was er gebrek aan vertrouwen, niet
het minst omdat de levensstijl van Maccovius allerminst strookte met de opvattingen van Amesius. Op 22 juni 1626 werd er een officiële aanklacht ingediend tegen de eerste17, die niet minder dan tien punten omvatte. De zaak
werd door Amesius en eveneens door Meinardus Schotanus en Sixtinus
Amama hoog opgenomen. Gedurende drie jaren werd Maccovius uitgesloten
van de senaatszittingen.
Deze dingen droegen niet bij tot het besef, dat Amesius in Franeker zijn
uiteindelijke levensbestemming had gevonden. In de jaren dertig deed zich
een gelegenheid voor om het verblijf aldaar te beëindigen18. Daartoe zal het
feit, dat zijn tweede vrouw een Engelse was, die in Friesland moeilijk kon
aarden, mede hebben bijgedragen. Hij werd in 1632 beroepen in een congregationalistische gemeente te Rotterdam, waar Hugh Peters voorganger was.
Men was van plan daar een eigen school voor Engelse predikanten te stichten, waaraan Amesius ook verbonden zou zijn. En achter deze plannen lag
het vooruitzicht, om vanuit Rotterdam over te steken naar de nieuwe wereld.
Daar had het Congregationalisme volle vrijheid om zich naar eigen ideaal te
ontplooien. Cotton Mather twijfelde er niet aan, toen hij de geschiedenis van
de nederzettingen aldaar beschreef, of Amesius was van zins geweest om zich
naar New-England te begeven19. Deze reis ging niet door. Eind oktober 1633
trad de Maas buiten haar oevers. Het water drong het huis binnen waar
Amesius woonde. Hij vatte kou en stierf reeds op 1 november. Over zijn sterven schreef Nethenus: 'Door woord, geschrift en voorbeeld had hij steeds
zijn naaste gesticht. Ook nu op zijn sterfbed zweeg hij niet, maar getuigde
van zijn levend geloof in Christus, van zijn christelijke hoop en van zijn oprechte liefde jegens God en de naaste, zodat de katholieke arts, die dat zag en
hoorde, de vraag stelde: 'Itane moriuntur Reformati?'20.
Een verblijf van drieëntwintig jaar in Nederland had Amesius niets ontnomen van de idealen van zijn Puriteins verleden en zijn eigen Puriteinse instelling. Zijn invloed reikte ver. Toch staat zijn theologie vrij eenzaam onder die
van zijn gereformeerde tijdgenoten. Zijn gave lag meer op het terrein van de
wetenschap dan op het gebied van het pastoraat: 'his gift was rather Doctorall
then Pastorair, aldus John Paget21. Dat schiep mogelijk wel een afstand tussen hem en zijn Nederlandse collega's, bij wie het omgekeerde veeleer het geval was. Maar er is in zijn theologie ook een eenheid van conceptie, waarvan
de kern niet geheel parallel liep met de gangbare gereformeerde theologie.
Daardoor vooral is er sprake van een zeker 'terzijde' als het gaat over de richting van zijn theologie. K. Reuter formuleerde de kwestie waarover het gaat
als volgt: 'Unter den reförmierten Theologen seiner Zeit überhaupt steht Amesius mit seiner Auffassung der Theologie einzig, wenn nicht einsam da'22. De
vraag is nu, waarin het eigenaardige karakter van Amesius' theologie bestaat.
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THEOLOGIE

Theologische methode
De theologische geschriften van Amesius kenmerken zich door een beknoptheid en duidelijkheid die in zeker opzicht aan Calvijn herinneren. Diens exegetische ideaal van brevitas en perspicuïtas heeft Amesius toegepast niet alleen op zijn exegetische studies, maar ook op de dogmatische en ethische
werken, die hij in het licht zond. Toch is er een opmerkelijk verschil. Calvijns methode is volstrekt aan het object van de theologie ontleend. Vandaar
dat het onmogelijk is een methodisch patroon te ontdekken dat ons zou herinneren aan welke wijsgeer dan ook maar. Amesius daarentegen heeft bewust gekozen voor een methode, die hij kant en klaar vond bij de Franse filosoof en pedagoog Pierre de la Ramée (1515-1572). Hij heeft diens werken gebruikt om het theologisch materiaal te ordenen en op een eenvoudige manier
toegankelijk te maken voor zijn studenten.
Petrus Ramus verwierf bekendheid door zijn sterke verzet tegen de opvattingen van Aristoteles. Hij verdedigde de stelling, die hem bij de Sorbonne
gehaat maakte, dat alles wat Aristoteles ooit gezegd had, op leugen berustte23. Ogenschijnlijk keerde hij daarmee terug tot de these, die Luther in zijn
disputatie tegen de scholastieke theologie inbracht (1517), dat niemand een
goed theoloog kon worden, wanneer hij het niet werd zonder Aristoteles.
Maar Ramus' eigen systeem ontleende intussen wél het een en ander aan
de geschriften van de Griekse wijsgeer. Hij trachtte ze te vereenvoudigen,
door de dialectiek te herleiden tot een simpele manier van logisch denken en
door vooral nadruk te leggen op de rhetorica, die niet allereerst gekunsteldheid had na te streven maar duidelijkheid. Ramus was een leerling van Joh.
Sturm. Hij bezocht diens colleges in zijn Parij se tijd en hij nam niet weinig
van zijn ideeën over. Op zijn beurt stond Sturm in de grote humanistische
traditie, die onder meer terugging op Agricola, die als een van de eersten een
herziening van de theologische methode trachtte te bewerken24.
Zo is het te verklaren, dat een eenvoudige verwijzing naar de theologische
methode van Ramus niet genoegzaam is om de methode van Amesius tegenover die van andere theologen uit zijn tijd te verklaren. Er is een brede
stroom van vernieuwing, die vooral de theologische methode aangaat, maar
die tegelijkertijd weinig zegt omtrent de theologische inhoud van het denken.
Men is niet klaar, wanneer men heeft geconstateerd, dat iemand Ramist is in
zijn denken. Amesius was het. Perkins evenzeer. Maar ook Arminius heeft
de invloed van Ramus ondergaan25. En Arminius behoorde tot de bestrijders
van Perkins' opvattingen omtrent de predestinatie.
Hoezeer de grenzen tussen Aristotelianen en Ramisten vloeiend waren kan
blijken uit het feit, dat Sibr. Lubbertus, een gezworen Aristoteliaan in Frane61

ker, geijverd heeft voor de aanstelling van Cl. Timpier uit Steinfurt, een bolwerk van Ramisme, aan de Friese universiteit in de wijsgerige faculteit26.
Intussen is het wel duidelijk dat Amesius een bijzondere voorliefde koesterde voor de denkwijze van Ramus. Hij werd in het bijzonder aangesproken
door diens gewoonte om overal in tweevoud te denken. Deze dichotomie'
laat zich onmiddellijk herkennen in de uitvouwbladen, waarmee Amesius
sommige van zijn werken voorzag. In één totaaloverzicht ziet men daar zijn
gehele theologie voor zich. Maar deze methode gold niet alleen het totaalbeeld, zij werd tot in kleine onderdelen toegepast. De moderne lezer bemerkt
zo niet terstond, dat hij in een andere sfeer vertoeft dan bij de theologen die
zich door Aristoteles lieten leiden.
Ook op ons maakt dikwijls de uiteenzetting bij Amesius een schoolse indruk. Hij schaamt zich daarvoor ook allerminst. Soms stapt hij zelfs rechtstreeks op de Aristotelische methode over, zo bij voorbeeld wanneer hij de
Remonstranten te lijf gaat in zijn vele polemische geschriften tegen hen.
Maar ook dan is zijn sluitrede eenvoudiger en wordt de conclusie vanuit de
Schrift gefundeerd.
Achter déze vorm van methodische dichotomie gaat de gedachte schuil, dat
men de dingen nooit abstract kan behandelen. Ramus reduceerde veel wijsgerig
materiaal tot de tweeslag: inventio en iudicium. Een sluitrede heeft eerst dan
waarde, wanneer er een rechtstreekse betekenis voor het leven aan ontleend kan
worden. Dit hield verband met zijn theologische opvatting, dat het er altijd en
overal om gaat om goed te leven. De theologie is de doctrina bene vivendi, de
leer die dient om goed te leven, dat wil zeggen om voor God te leven27.
Hier moet opgemerkt worden, dat dit religieuze ideaal eveneens teruggaat
op een brede stroom uit de geschiedenis van kerk en theologie, die we aantreffen bij Augustinus28, Erasmus29, Bucer30, Calvijn31 en vele anderen. Hun
invloed was in Cambridge merkbaar, ook toen Amesius daar studeerde. Het
zedelijk ideaal, waardoor Amesius gedreven werd, moest zich wel gestimuleerd voelen door de aanraking met Ramus, maar het is stellig niet aan hem
ontleend. Daarvoor is zijn gehele theologie te zeer geïmpregneerd met het onversneden calvinisme, dat immers ook niet anders dan praktisch en pastoraal
wilde zijn. Het eigene van de theologie van Amesius, waarvan zonder twijfel
sprake is, komen wij niet op het spoor met een verwijzing naar het Ramisme.
We herkennen er puur Lutherse en Calvijnse motieven in, die echter binnen
een congregationalistische context andere boventonen opleveren.
Daarmee is het Ramisme van Amesius niet ontkend. De presentatie ervan
is te duidelijk. Maar wel menen we met het Ramisme niet het eigene van zijn
theologie naar methode en doelstelling te kunnen aanduiden32. Ramisten waren er in overvloed, ook in de elkaar bestrijdende kampen binnen de gereformeerde traditie33.
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Theologen als Amesius waren er niet zo veel. We constateren bij hem een
rechtstreeks teruggrijpen op de grote stroom van Augustiniaans, reformatorisch, Calvijns denken. Daaraan schrijven wij zijn typisch, eigen karakter
toe: een opvallende zaak een eeuw na de Reformatie.
Men waant zich inderdaad in Luthers tijd terug, wanneer men Amesius'
Disputatio theologica adversus Metaphysicam ter hand neemt34. Amesius
laakt het in de wijsgeren, dat zij de eenvoudige leer twee-, drie-, of zelfs zevenvoudig weergeven. Nog erger is het, wanneer men de werkelijkheid voorstelt als een fictie, een vorm van verbeelding, die geen relatie meer heeft met
wat zich in de realiteit voordoet. Amesius verzet zich hier uit alle macht tegen
een natuurlijke theologie, die zich onafhankelijk opstelt ten opzichte van een
bovennatuurlijke openbaring, die we in de Schrift kunnen vinden35. Het fundament van de ware religie wordt hier weggerukt36. Amesius herinnert hier
aan het bekende gezegde van Iustinus, Augustinus en Origenes, dat er uit de
school van Aristoteles weinigen zijn overgegaan tot het christendom en hij
sluit zich aan bij het gezegde van Melanchthon, dat wie eenmaal met de spitsvondigheden van Aristoteles behept is nauwelijks de wijsheid van Christus
kan ontvangen37. Amesius grenst hier de natuurlijke theologie scherp af tegenover de theologie der openbaring in Christus. De metaphysica van Aristoteles berust slechts op bespiegeling38. Daarom snoeven deze theologen ook
slechts over God, het ontbreekt hun aan de praxis. Amesius weert zich tegen
deze nieuwlichters (neoterici), die slechts een imaginaire theologie weten op
te bouwen39. En deze heeft met de praktijk, met de werkelijkheid niets meer
te maken. De mens wordt afgescheept met een idee omtrent God. God zelf is
niet present. Amesius' theologische methode wil de mens rechtstreeks weer
voor God plaatsen, namelijk voor God die zich in Christus, in zijn Woord
openbaart.
Theologische concentratie
Amesius concentreerde zich in zijn theologie op het gebeuren, dat zich tussen
God en mens afspeelt, wanneer zij elkander werkelijk ontmoeten. Ook daarin worden wij herinnerd aan het puur reformatorische karakter van zijn geloofsdenken.
Vanzelf heeft zijn theologie haar uitgangspunt in de Schrift. Op geen enkel
punt wijkt Amesius' Schriftleer af van die van zijn tijdgenoten binnen het gereformeerde kamp. Maar zijn onbekommerdheid ten aanzien van het
Schrift vraagstuk is typerend voor zijn theologie. Zij herinnert aan de onbevangenheid waarmee Luther, Bucer en Calvijn spraken over het Schriftgezag. Het is ook alsof Amesius aan de problematiek, die in zijn tijd reeds opkwam, en waarover Voetius zich meende te moeten uitspreken, voorbijging40. Tekstkritische vragen spelen voor hem geen rol van betekenis. Wél
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houdt hem het probleem bezig, dat ook het reformatorische denken karakteriseerde, namelijk dat van de verhouding tussen het gezag van de kerk en dat
van de Schrift.
Reeds in 1610 verscheen van zijn hand een Scholastica Disceptatio de Circulo pontificio, et eorum omnium akatalepsiai, qui in scripturis acquiescere
nolunt41. Daarin betoogde hij, dat het ware geloof en de goede consciëntie alleen rust vinden in de Schriften42. Hij beschuldigde de rooms-katholieken
van een cirkelredenering, waarop niemand vat kan krijgen. Mijn geloof berust op de openbaring van de Schrift en niet op het geloof van de kerk, zo
meende Amesius en hij was bereid om zich van deze opvatting veel breder rekenschap te geven in zijn polemische uiteenzetting tegenover Bellarminus.
Deze had in zijn Disputationes de controversiis Christianae Fidei adversus
huius temporis haereticos (1586) uitvoerig aandacht gegeven aan de reformatorische Schriftopvatting, waarbij vooral de gezagvolle interpretatie van de
kerk werd verdedigd: de Schrift is niet zo duidelijk dat zij het zonder deze
uitleg kan stellen. Vanzelf komt bij Bellarminus ook alle nadruk te liggen op
de waarde van de traditie43.
Amesius bracht in zijn weerlegging van Bellarminus de perspicuitas en de
sufficientia van de Schrift ter sprake. Niemand zou ooit willen beweren, dat
de Schrift in alle opzichten even duidelijk en helder is. Zij moet zelfs in de
prediking telkens opnieuw verklaard en uitgelegd worden. Vleselijke mensen
kunnen haar ook niet verstaan. Maar, zo schreef Amesius, 'toch houden wij
staande dat alles wat tot zaligheid noodzakelijk gekend moet worden in haar
geheel duidelijk wordt voorgesteld. En ook dat er in de Schrift geen enkele
onduidelijkheid gevonden wordt, ter oorzake waarvan de eenvoudigen weerhouden zouden moeten worden om haar te lezen, alsof zij er geen enkele
vrucht van zouden kunnen ontvangen'. In de meeste gevallen werden de
duistere plaatsen van de Schrift opgeklaard door de duidelijke. Bovendien
zou men geen enkele interpretatie van de Schrift kunnen toelaten, waarvan
men niet zou kunnen bewijzen, dat zij wat de zin betreft met de Schrift zelf in
overeenstemming was.
Zo kwam de genoegzaamheid van de Schrift te berusten op haar duidelijkheid44. De kwestie zelf werd door Amesius besproken in zijn bestrijding van
Bellarminus' opvatting van de noodzaak van de traditie. Amesius' bezwaar
was hier vooral, dat men op deze manier aan het spreken van kerkvaders en
concilies welhaast een goddelijk gezag moest toekennen. Er zou geen verschil
meer te ontdekken zijn tussen het spreken van de Schrift en dat van de patres: alles zou op een lijn staan: plane absurda et apietateprorsus aliena45.
In deze apologetische situatie tegenover Rome blijkt van een bijzonder
standpunt ten aanzien van de Schrift bij Amesius niet veel. Vergelijken wij
echter zijn Medulla met de theologische systemen van andere gereformeerde
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theologen, dan valt ons op, dat Amesius aan de Schrift een plaats toekent nadat hij eerst gesproken heeft over de buitengewone ambten in de kerk. Niet
aan het begin van zijn dogmatiek, maar in het midden ervan. De Schrift is
geen uitgangspunt, maar neerslag van de zaak waarom het gaat. En die zaak
is niets anders, dan die geopenbaarde wil van God, die de regel is van het geloof en de zeden46. Hier verwijst Amesius naar de inzet van zijn dogmatiek:
Doctrina Deo vivendi. Alles wat daar gezegd is over de leer van het leven, die
door God is geopenbaard, komt op een bijzondere manier samen in de Heilige Schrift. 'Want de Schrift is niets anders dan déze leer waaraan dan de manier van het opschrijven is toegevoegd. En over die manier kon niet in het begin maar eerst op deze plaats gesproken worden'47. Op een typerende wijze
schrijft Amesius vervolgens, dat zakelijk gezien de doctrina, van Godswege
geopenbaard, aan de kerk voorafgaat. Maar letten we op de modus, waarin
deze doctrina tot ons komt, namelijk schriftgewijs, dan komt zij later dan de
vroege kerk48. Het is eigen aan Amesius om bij het omgaan met de Schrift de
doctrina als zodanig te laten prevaleren.
Men kan zich daarvan overtuigen door kennis te nemen van zijn exegetische werken. Na zijn dood werden zijn colleges over de Psalmen en over de
brieven van Petrus uitgegeven. Eerst geeft Amesius veelal een analyse van
de tekst, waarbij hij gebruik maakte van logica en rhetorica, op dezelfde
manier als waarop men ook anderszins teksten pleegt te lezen. Vervolgens
werd in grote lijnen de hoofdwaarheid van de tekst weergegeven en voor
het gebruik van de gelovige toegespitst naar de vragen van de praktijk: een
doctrina Deo vivendi. Daar ligt inderdaad zijn interesse. Hoe leeft de gelovige?
VOORBEREIDENDE GENADE

De theologie van Amesius is geloofstheologie. Zij beschrijft het leven voor
God, dat zich naar zijn wil voegt. Het bene vivere verdient de voorkeur boven het beate vivere, omdat het laatste minder de eer van God op het oog zou
kunnen hebben49. Wij zouden ons geluk kunnen bedoelen. Hoger dan dit
gaat de eer van God. Een mens moet tot dit bene vivere vernieuwd worden.
Hier spreekt Amesius over de voorbereidende genade, een onderwerp, dat
hem in conflict zou brengen met Maccovius.
In een aparte disputatie brengt Amesius de argumenten bijeen, die hem in
de overtuiging versterkten, dat de genade van God in het leven van de zondaar zich een weg zoekt, die in de ervaringswereld van de ziel nagetekend kan
worden. Zijn opvatting hangt samen met zijn geloofsbegrip, waarin aan de
menselijke wil prioriteit werd toegekend in de eigenlijke geloofsdaad. Vanzelf diende Amesius zich te verdedigen tegen de idee, dat het hem te doen zou
zijn om een Remonstrantse opvatting van de voorbereidende genade. Dit
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deed hij, door te verzekeren, dat het slechts om die voorbereidingen ging, die
afhankelijk waren van de roeping door het Woord en daaruit voortkwamen50. Amesius wilde beslist geen discussie voeren over de verdienste, waarover de scholastiek had gesproken in termen van meritum ex condigno vel ex
congruo51.
Daar was geen kwestie van. Men bespeurt veeleer een psychologische belangstelling voor het vraagstuk, ingegeven door motieven van pastorale aard.
Op die manier had Perkins voor hem over deze dingen gesproken in The
whole treatise of the casis ofconscience52. Deze onderscheidde tweeërlei gave
van genade, waarvan de eerste een viertal stadia omvatte, die ook de verworpenen eigen konden zijn: de uiterlijke prediking van het Woord, de bediening van de wet, een zekere vrees voor de zonde en een wettische angst voor
het gericht. Na dit viertal 'voorbereidingen' (they are onely workes ofpreparation going before grace) somt Perkins wezenlijke vruchten van de genade
op, die echter alle nog behoren bij de eerste genade. Daarnaast is er sprake
van een tweede genade, die de eerste onderhoudt, zodat de mens werkelijk
volhardt in het geloof. Bij gebrek aan brandstof gaat het vuur uit. Maar genade levert voedsel, zodat het vuur niet geblust wordt53.
In dezelfde geest spraken de theologen uit Engeland op de Dordtse synode
over uiterlijke en innerlijke werkingen, die aan de wedergeboorte voorafgaan54. Het onderwerp zou vooral binnen het Puritanisme bijzonder geliefd
blijven55. Daartoe heeft ongetwijfeld Amesius het zijne bijgedragen. De verwijzing naar de betekenis van de wet en haar functie had zonder meer een
zuiver reformatorisch karakter. Ook Luther en Calvijn hebben deze functie
van de wet beschreven. Maar de vraag is vanzelf, wat de betekenis is van déze
voorbereiding. Ook Amesius kwam niet verder, dan de mogelijkheden die
hem de vergelijking van het hout en het vuur boden. 'Zoals het hout door de
droogte meer geschikt wordt voor het vuur, zo heeft de toebereiding van de
zondaar de strekking om het ontstaan van de levensvonk te vergemakkelijken'.
Amesius stuitte met deze gedachten op verzet van de kant van Maccovius.
Hij besprak de stellingen van Amesius en wees ze radicaal van de hand. In de
wedergeboorte is de mens louter passief. De gedachte van de voorbereiding
voor de wedergeboorte deed tekort aan het feit, dat de natuurlijke mens niet
verstaat wat van de Geest van God is. Begint hij er wél iets van te verstaan,
dan is er geen sprake van voorbereiding, maar van wedergeboorte. Maccovius had niet veel woorden nodig om het spreken over voorbereidende genade af te wijzen: 'Er bestaan geen voorafgaande schikkingen in onwedergeboren mensen tot de wedergeboorte, die de oorzaak van onze wedergeboorte
zouden zijn'56. Met die stelling moest Amesius het ook wel eens zijn. Oorzaken voor genade zijn op geen enkele manier bij de mens te zoeken. Men mag
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Amesius dan ook niet van Remonstrantisme verdenken. Wél valt bij hem de
psychologisch- pastorale benadering in het oog, die echter in geen enkel opzicht in mindering kon worden gebracht op een goed gereformeerd theologisch denken. Ook voor Amesius was er geen sprake van, dat het heil van
God een causale voorbereiding in de mens zou aantreffen. God schept de
nieuwe mens. Vandaar dat de strijd tussen Amesius en Maccovius op dit
punt ons irreëel aandoet. Wilden zij elkaar wel verstaan?
Anderzijds is het merkwaardig, dat juist deze twee theologen dit tegenovergestelde standpunt huldigden. Lag het niet veel meer voor de hand, dat
Maccovius met zijn opvatting van het geloof, sterk cognitief ingesteld, zou
gesproken hebben van een voorbereiding, die gelegen zou kunnen zijn in de
kennis der waarheid? En leek het niet veel meer voor de hand te liggen, dat
Amesius, met zijn nadruk op de actie van de wil in de daad van het geloof,
aandacht zou vragen voor een onmiddellijk werk der genade?
We nemen aan, dat er van een werkelijk theologisch diepgaand verschil
tussen beide theologen, althans op dit punt geen sprake was en dat inderdaad
de zorg voor de enkeling, het pastorale motief derhalve, Amesius deed spreken gelijk hij deed.

HET WEZEN VAN HET GELOOF

Met grote zorgvuldigheid heeft Amesius zijn geloofsbegrip uiteengezet in de
Medulla51. Op zichzelf bevreemdt de plaats reeds, die hij aan het geloof toekent. Zij vormt de inzet van zijn dogmatiek. Vrijwel zonder prolegomena
valt Amesius met de deur in huis. Theologie is voor hem de leer om voor God
te leven. Dit leven is slechts mogelijk door het geloof, dat zich uit in de observantia, de geloofsgehoorzaamheid jegens God. Van meetaf is het ethisch aspect aanwezig en het verdwijnt nimmer, bij welk onderdeel van de theologie
ook. Voor Amesius vloeit het tweevoudig karakter van de theologie voort uit
de eigensoortigheid van het geestelijke leven. Dit laatste vormt het proprium
van de theologie58.
Met deze aanduiding van het geestelijke leven als het feitelijke object van de
theologie neemt Amesius een bijzondere plaats in onder de gereformeerde
theologen. In aansluiting aan Thomas van Aquino omschreven zij de theologie
meestentijds als sermo de Deo59. God is het object van de theologie. Nu het
geestelijke leven voor Amesius in eigenlijke zin het object is geworden, ligt het
voor de hand, dat het principe van dit geestelijke leven, namelijk het geloof allereerst de aandacht vraagt. Amesius merkt als in het voorbijgaan, dat deze opstelling meebrengt, dat de wijsgerige metafysica en ethiek daarmee voorgoed
van de baan zijn. De gevolgen daarvan zijn in heel zijn theologie merkbaar.
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Ook het geloofsbegrip vertoont een geheel eigen karakter. We wijzen
daarbij op twee belangrijke aspecten. Allereerst op Amesius' aanduiding van
het geloof als vertrouwen. En in verband daarmee vervolgens op de plaats
van de wil, als eigenlijke zetel van het geloof. 'Het geloof is het rusten van
het hart in God, zowel als de Schepper van het leven alsook als de bron van
het eeuwige heiP60. Als zodanig veronderstelt het geloof de kennis van het
evangelie. Maar deze kennis zou op zichzelf niets kunnen verschillen van de
wetenschap, die zij hebben, die nimmer zalig worden. De daad van de wil,
die zich aan God overgeeft, vormt de eigenlijke daad van het geloof. De kennis van het geloof is van haar afhankelijk en ook de toestemming van het geloof is eerst dan ten volle krachtig, wanneer de wil zich aan God heeft overgegeven, om in Hem te rusten en om voor Hem te leven: 'In God te geloven
wil derhalve zeggen, dat wij gelovende, ons aan Hem vastklemmen, op God
leunen, in God rusten, als Degene die voor ons leven en heil volkomen genoegzaam is'61.
In de drieslag: kennis, toestemmen en vertrouwen als verschillende aspecten van het geloof, komt de prioriteit toe aan het vertrouwen. De toestemming, dat wil zeggen daad van het overnemen van de waarheid, vloeit voort
uit de overgave van het hart aan God in Christus62. De intellectuele daad van
de toestemming der waarheid leidt dan ook niet tot vereniging met God, de
unio cum Deo, Deze komt slechts tot stand door de wilsacte63. Van een verdeling van het geloof over het verstand (intellectus) en de wil (voluntas) is bij
Amesius geen sprake. Sommigen huldigen weliswaar deze opvatting, maar
dit berust op een minder nauwkeurige wijze van spreken64, 'Ook leert de ervaring, dat deze bijzondere verzekering van het verstand bij sommigen ontbreekt, terwijl zij echter wél het ware geloof intussen in hun harten verborgen hebben'.
Ook in de verklaring van de catechismus legt Amesius op het vertrouwen
van het geloof de nadruk. Wij moeten wel met ons verstand alles wat God
ons heeft geopenbaard toestemmen. Maar deze daad van het verstand heeft
niet de kracht in zich om ons te rechtvaardigen. Het geloof richt zich op
Christus, die in de belofte ons tot zaligheid wordt voorgesteld. En deze belofte werkt het geloof in Christus. Zo is het geloof de band, die ons met Christus verenigt. Van Christus uit gezien is de Geest de band met Hem. Maar van
ons uit gezien is het geloof het middel, terwijl de liefde en de hoop uit het geloof voortvloeien, zodat wij ons geheel aan Christus toewijden. Kort en
krachtig stelt Amesius vast: 'Het rechtvaardigend en zaligmakend geloof bestaat eigenlijk gesproken niet in een bepaalde kennis, maar in een vast en zeker vertrouwen'65. De zekerheid is een daad en een vrucht van de ervaring
van het geloof (actus et fructus experientiae fidei). Het gaat maar niet om het
toestemmen van deze of gene waarheid, maar om 'die daad van de wil en van
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het hart, die eigenlijk een keuze genoemd wordt, waardoor wij op Christus
leunen, steunen of rusten en Hem aanhangen als een geschikte, genoegzame
Middelaar, opdat wij door Hem behouden zouden worden'. Deze dingen
kan men niet toeschrijven aan het verstand, aan de kennis of aan het toestemmen hetzij in het algemeen, hetzij in een bijzondere zin opgevat. Zij
vloeien voort uit de daad, of uit de gesteldheid van de wil en van het hart,
waardoor wij met Christus worden verenigd. Gevolg van dit vertrouwen van
het geloof is de volle overtuiging (persuasio) van de vergeving der zonden.
Maar ook zonder déze overtuiging kan er van geloofsvertrouwen sprake zijn,
zoals de ervaring leert. De persuasio volgt op het vertrouwen. En dit vertrouwen is het wezen van het geloof, niet de kennis en evenmin een zeker oordeel
van het verstand.
Amesius meende op deze manier de roomse opvatting van het geloof (fides
implicita) het best te kunnen bestrijden. Maar in één adem voegt hij aan deze
argumentatie toe, dat wij weliswaar de kennis der waarheid moeten zoeken,
die noodzakelijk is voor het geloof en de zaligheid, maar tegelijk dienen te
bedenken, dat wij in een naakte kennis (nuda cognitio) geen rust mogen vinden. Eerst dan mogen wij gerust zijn, wanneer we ons met ons ganse hart aan
Christus overgeven.
In zijn weerlegging van Bellarminus behandelde hij hetzelfde probleem
nog eens opnieuw van alle kanten. Ook hier valt de nadruk op het vertrouwen van het geloof, waardoor wij gerechtvaardigd worden66. Het wekt geen
bevreemding, wanneer Amesius zich op deze manier opstelt tegenover Bellarminus. Maar deed zijn geloofsbegrip wel recht aan datgene wat de Reformatie, en in het bijzonder Calvijn bedoelde, toen deze sprak van een vaste en
zekere kennis van Gods welwillendheid jegens ons. En deed Amesius niet
werkelijk te kort aan de omschrijving van de catechismus, waarin kennis en
vertrouwen naast elkaar staan?
Op dit punt gingen in de Nadere Reformatie de wegen uiteen. Voetius
wijdde in een disputatie over de rechtvaardiging een vrij uitvoerige bespreking aan de opvatting, dat het geloof als rusten van het hart in God moest
worden opgevat. Vanzelf lag daarachter zijn afwijzing van het Ramisme,
waarbij hij voorzichtig ook de naam van Amesius noemde67. Maar beslister
nog was Voetius in het pleit voor de kennis van het geloof, als wezenlijk constituerende factor in de rechtvaardiging van de zondaar. Hij onderscheidde
een drietal opvattingen: eerst die van hen die de zetel van het geloof in het
verstand zochten. Daarnaast degenen die haar alleen in de wil plaatsten. Van
deze kende hij er slechts één: Amesius, die dit standpunt exprofesso verdedigde. Maar de meesten spraken van een algemene toestemming van het geloof, die een speciale toepassing vereiste; een zaak van het verstand met daarnaast het vertrouwen van de wil. Het voert te ver, wanneer we hier de inge69

wikkelde psychologische opvattingen van Voetius tegenover die van Amesius
zouden plaatsen68. Zo veel is wel duidelijk, dat de laatste door de keuze om
het object van de theologie in het geestelijke leven te plaatsen, gemakkelijk
tot dit standpunt kon komen. De geestelijke ervaringen van de gelovige ontvingen alle aandacht. En daarbij met name die ervaring, die zich het gemakkelijkst in de belevingswereld van het gevoel liet registreren. Zonder het te
bedoelen werkte deze theologische concentratie, waarin zonder twijfel zeer
oorspronkelijke reformatorische gedachten meeklonken, een zekere reductie
van de geloofswaarheid in de hand die bij een man als Voetius overkwam als
een versmalling van de theologie.
Oorspronkelijk reformatorisch is bij Amesius de aandacht voor de gemeenschap met Christus69. Calvijn schreef daarover: 'Ik ervaar haar meer
dan dat ik haar begrijp,7°. Ook hij sprak erover in termen van de experientia.
Maar bij Amesius is het centrale Calvijnse begrip opgenomen in een psychologisch kader, dat weliswaar niet te schematisch is en daardoor systeemvormend werkt, maar waarin de bredere context wél is verdwenen. De theologie van Amesius heeft een compactheid, niet alleen in de vormgeving, maar
vooral in de theologische conceptie. Deze is zonder meer toe te schrijven aan
een grote kundigheid, die hem terecht de naam van 'the learned Doctor' bezorgde. Zijn ontleding van het geestelijke verkreeg daardoor iets klassieks.
Sterker echter dan de analyse en de vormgeving van zijn theologie is haar inhoud, haar eigen spiritualiteit, die we niet klassiek kunnen noemen, omdat
zij het stempel van de eigen tijd draagt en van de eigen levensomstandigheden van Amesius. We noemen haar authentiek Puriteins in haar concentratie
op het geestelijke leven, pastoraal van aard, gelijk blijkt uit Amesius' belangstelling voor de stadia, die de gelovige in zijn relatie met Christus doormaakt.

STADIA IN HET GEESTELIJKE LEVEN

Amesius beschrijft de ontwikkeling van het geestelijke leven onder het aspect
van de verhoging van Christus. Ook in dit opzicht staat hij in de gereformeerde traditie, waarin Bucer en Calvijn hem voorgingen. De verhoging aan
het kruis betekende een overwinning. De theologie van het kruis heeft een
ander karakter gekregen dan zij oorspronkelijk bij Luther bezat. Toch is het
kruis een doorgangsfase naar een nog heerlijker overwinning, zoals de triomf
op het slagveld verschilt van de tocht in de zegewagen71. Zo loopt de verwerving van het heil uit op de toepassing, die niets anders is, dan de effectuering
van het koninklijke priesterschap en het profetische koningschap72. In zijn
sacerdotium neemt Hij onze zaken waar. In zijn profetische koningschap
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zendt Hij zijn Geest, stuurt Hij zijn gezanten en verzamelt Hij de zijnen.
De toepassing van het heil staat in het teken van de overeenkomst tussen
God en Christus, die als een zekere voorafgaande toepassing van ons heil te
beschouwen is aan onze Borg, en daarin ook aan onszelf. De samenhang tussen de applicatio salutis aan Christus in de eeuwigheid en die aan ons in de
tijd is tweevoudig. Wat in de eeuwigheid aan Christus geschiedde is niet alleen een voorbeeld voor ons, maar het is ook de kracht die achter de toepassing schuil gaat, zoals deze aan ons wordt voltrokken. Verwerving en toepassing van het heil strekken zich even ver uit, zodat Amesius kan zeggen, dat
Christus slechts voor hén heeft voldaan, die door Hem worden behouden,
ofschoon men met het oog op de genoegzaamheid van de genade die Christus
verwierf zou kunnen zeggen, dat Hij voor allen heeft voldaan. 'En aangezien
deze raadsbesluiten van God voor ons verborgen zijn, is het in overeenstemming met de liefde, om van een ieder het beste te oordelen, ofschoon men
van allen tesamen niet zou kunnen zeggen, dat Christus gelijkelijk voor een
ieder van hen pleit bij de Vader'73.
Opmerkelijk is de plaats die Amesius toekent aan de predestinatie. Hij
plaatst haar tussen het verbond der genade en de roeping door het evangelie,
dat wil zeggen dat zij onder beheersing komt te staan van de toepassing van
de verlossing. Daardoor wordt ongetwijfeld een abstracte behandeling ervan
voorkomen. Amesius brengt een aantal redenen ter sprake, om de ongelijkheid (disparitas) aan te geven tussen verkiezing en verwerping. Men bemerkt,
dat hij meer belang heeft bij de voortgang van het heilswerk van Christus.
In dit stuk van zaken herinnert hij ons opnieuw aan Calvijn. De toepassing
van het heil bestaat uit de eenheid met Christus en dan ook uit de gemeenschap met al zijn weldaden. De roeping dient om de mystieke eenheid met
Christus tot stand te brengen. Hier plaatst Amesius de roeping en de verkiezing vlak naast elkaar: ze hebben vrijwel dezelfde betekenis voor hem74. Zo
wordt het ook begrijpelijk, dat hier het schema uiterlijk/innerlijk tevoorschijn komt. Christus wordt weliswaar uiterlijk, objectief, aangeboden.
Maar slechts de uitverkorenen hebben deel aan de innerlijke aanbieding.
Toch voert dit bij Amesius niet tot een opsplitsen van de beloften: 'De beloften worden zonder onderscheid aan allen aangeboden, tegelijk met het bevel
om te geloven. Toch worden zij niet aan allen vervuld, aangezien niet allen
beantwoorden aan de voorwaarde waaraan voldaan moet worden. Aan de
uitverkorenen echter wordt de voorwaarde geschonken, zodat de beloften
vervuld kunnen worden'75. Bij hen voltrekt zich de aanbieding van de beloften als het ware door het innerlijke Woord en zo wordt Christus met de mens
verenigd en de mens met Christus. Roeping en wedergeboorte en bekering
vallen hier samen. De wil wordt vernieuwd, omdat hier voornamelijk de zetel
is van deze genade. Zo ontstaat de actus fidei, waardoor degene die geroepen
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wordt zich geheel aan Christus overgeeft. Het geloof wordt altijd vergezeld
van het berouw, dat dezelfde oorzaken en beginselen heeft als het geloof: geloof en bekering worden op hetzelfde moment gewerkt (ingenerantur). Het
verschil ligt in het object. Het geloof richt zich op Christus en door Christus
op God. Het berouw richt zich op God, die voorheen door de zonde vertoornd was. Het geloof zoekt de verzoening. Het berouw zoekt de gelijkvormigheid met de wil van God. In het berouw is er ook sprake van een zekere
voorbereiding, waarin ook de ongelovigen het tamelijk ver kunnen brengen.
Maar tot waarachtig geloof komen zij niet.
Alleen het geloof dat zich aan Christus toevertrouwt, heeft de kracht om
ons te rechtvaardigen.
Ook in dit verband wijst Amesius het geloof naar zijn cognitieve zijde als
ongenoegzaam terug. Het verbindt ons niet werkelijk met Christus en het
geeft ons derhalve ook geen reële gemeenschap aan zijn weldaden. Niet het
toestemmen van de waarheid van een aantal axioma's schenkt ons de gerechtigheid, maar het rusten in Christus. Amesius maakt onderscheid tussen fiducia en persuasio. De eerste kan aanwezig zijn, zonder dat de ervaring, het
gevoel er weet van heeft. Op dit punt bestaat er een samenhang tussen de gradaties, die de bevinding van de aanneming tot kinderen kan omvatten. Naar
de mate er de overtuiging (persuasio) van de rechtvaardiging is, naar die
mate is er ook sprake van de troost der aanneming. Of anders gezegd: de zekerheid van het heil valt niet samen met het rechtvaardigend geloof, het is er
een vrucht van.
Tot nu toe heeft Amesius gesproken over de toepassing van het heil voorzover dit betrekking had op de rechtvaardiging en de aanneming. Hij beschouwt deze weldaden als aanduidingen van de verandering in de relatie,
waarin wij tot God staan. De heiliging raakt de werkelijkheid. Zij betekent
niet een verandering van staat, maar van toestand76. Amesius spreekt over
een kwalitatieve verandering (alteratio qualitatum). De verandering die het
geloof en de bekering teweeg bracht is van een andere orde. Het geloof betreft voornamelijk de verhouding tot Christus. Het is een relationeel begrip.
De bekering moet men zien als een verandering in dispositie, een ander voornemen, een andere bedoeling. In de heiliging echter gaat het om een werkelijke verandering van kwaliteiten én dispositie. Zij voltrekt zich als een wonder
van Gods scheppende kracht. Zij wordt in dit leven nimmer volkomen. Wij
worden in een geestelijke strijd gewikkeld, die ons dringt tot dagelijkse bekering. Eerst de verheerlijking zal de voltooiing brengen van de werkelijke verandering van de gelovigen. Zij betekent de vervulling van al Gods beloften.
Daarvan kunnen de gelovigen, ook zonder een bijzondere openbaring, vandaag reeds verzekerd zijn, door het geloof, namelijk daar waar men een recht
verstand heeft van het verbond der genade, en daar waar een goed geweten
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heerst. Zo ontstaat de christelijke troost, de vrede van het hart, de vreugde in
God, het vertrouwen op de Vaderlijke voorzienigheid, kortom de zekerheid
dat alle dingen moeten medewerken ten goede.
Men kan de uiteenzettingen van Amesius over de stadia van het geestelijke
leven opvatten als een poging om aan de werkelijkheid van Gods genade, in
haar tweevoudig karakter recht te doen. Welbeschouwd gaat het immers ook
hier telkens om een tweedeling: verwerving én toepassing, toerekening én
verandering, benevolentia én beneficentia. Is dit Ramistische dichotomie, of
ook weergave van het spreken van Calvijn over een duplex iustificatio? Een
herinnering aan Bucers hanteren van de iustitia Dei als donum én als opus?
In ieder geval heeft Amesius de werkelijkheid van het geloofsleven willen tekenen om daaraan ook leiding te kunnen geven.

THEOLOGIA PRACTICA

Zonder twijfel ligt de kracht van Amesius' theologie in haar gerichtheid op
de praktijk. Wat dit betreft staat hij in de traditie van de Puriteinen, die zich
van meetaf hebben ingezet voor een voltooiing van de reformatie van de kerk
van Engeland naar het voorbeeld van Zürich en Genève77. Tegen deze achtergrond dienen wij ook het werk te zien, dat in bijzondere mate ons herinnert
aan Amesius' De Conscientia et eius iure vel casibus™, namelijk dat van Perkins A Discourse of Conscience, en The whole Treatise of cases ofconscience.
Perkins lijkt zonder enig bezwaar terug te stappen naar de theorie en de
praktijk van de middeleeuwse casuïstiek, die zich met toewijding verdiepte in
de gewetensgevallen, die een mens in verwarring kunnen brengen wanneer
het gaat om de vraag, of hij in de staat der genade of die der zonde is. Het
onderscheid tussen vergeeflijke zonden en doodzonden speelde daarbij een
rol van betekenis. Bijzondere bekendheid verwierf het werk van Raymond de
Pennaforte Summa Confessorum en Summa de casibus conscientiae, ontstaan tussen 1220 en 124579. Met steeds verfijnder apparatuur trachtte de
biechtvader in te dringen in de ziel van de confessor. De pastorale literatuur,
die bijzonder uitgroeide, bedoelde hem daarbij leiding te geven.
Toch vergissen we ons, wanneer we Perkins, Amesius en na hen ook Baxter als grote casuïsten in déze traditie plaatsen. De Engelse achtergrond dienen wij niet uit het oog te verliezen. De non-conformisten zagen zich voor de
vraag geplaatst hoe zij een zuiver geweten konden bewaren, wanneer zij aan
de wetten van de koning wilden blijven gehoorzamen, terwijl de bijbel van
hen een radicale houding verlangde; *God beveelt het ene, de magistraat precies het tegenovergestelde. Welk bevel moet in dit geval worden gehoor73

zaamd? Eer God, of: eer de magistraat?'80. De inhoudsopgave van Perkins'
werk verraadt déze speciale Puriteinse achtergrond. De houding die Perkins
zelf in de kerkelijke kwestie had ingenomen dwong niet ieders respect af.
Hij wist niettemin een element in zijn casuïstiek in te brengen, dat blijkbaar boven de kerk vraag uitging. Het was de kwestie van de heilszekerheid,
van het goede en geruste geweten. Perkins schafte raad in de vraag, hoe een
mens tot genade kon komen en gered kon worden81. Wat Perkins in dit opzicht had te bieden treffen we ook bij zijn leerling Amesius aan. Maar hij
vertoont de kenmerken van zijn eigen situatie: het Puritanisme, dat een goed
geweten moet hebben en houden in het land van zijn vreemdelingschap.
Amesius gaat op zijn eigen manier in op de vragen, die men ook bij Perkins
behandeld vindt. Breder komen nu de kwesties van de persoonlijke heilszekerheid aan de orde. In zekere zin zijn het de themata van de dogmatiek, die
ook in de Medulla werden besproken, maar nu vanuit de gezichtshoek van de
ommekeer die iedereen moet doormaken, zal hij een goed geweten hebben.
De dogmatiek vertoont bij Amesius een ethische inslag. De ethiek staat geheel onder het teken van de ervaring, die wij in ons geweten registreren, wanneer het om de keuzes gaat die we hebben te maken. Dat daarbij de kerkvraag een centrale plaats krijgt, blijkt uit de specifieke behandeling van
kwesties als de roeping tot het ambt, de doop, het avondmaal, de kerkelijke
tucht, de liturgie etc: die onderwerpen, die het eigenaardige congregationalistische standpunt van Amesius lieten doorschemeren. Hier presenteerde
zich niet slechts een pastorale ethiek, die raad wil schaffen in het concrete geval maar hier is ook de congregationalist aan het woord, die in volkomen onafhankelijkheid zijn beslissingen neemt, zelfstandig, ten overstaan van zijn
omgeving niet minder dan ten opzichte van het gehele theologische klimaat,
dat in zijn omgeving de toon aangaf. Zelfs tegenover zijn leermeester, Perkins, stelde Amesius zich in vrijheid op.
Dit laatste geldt vooral Amesius' opvatting van het geweten als zodanig.
Bij Perkins is sprake van het geweten, niet als theoretisch inzicht, maar als
'practicall understanding'. Het geweten valt niet onder het zielsvermogen
van de wil, maar onder dat van het verstand, maar dan zodanig, dat door dit
vermogen iedere afzonderlijke daad wordt beoordeeld82.
Amesius beschouwt het geweten als het oordeel van de mens over zichzelf,
in overeenstemming met het oordeel van God. Hij hanteert de begrippen, die
de scholastieke theologen hadden gebruikt, maar die door Luther vooral terzijde waren geschoven: de begrippen synteresis en syllogisme. Onder het eerste verstond Amesius een habitus intellectualis\ waardoor wij de mogelijkheid hebben om in te stemmen met moraalprincipes, die ons van huis uit eigen zijn. Amesius verklaart het woord uit het Grieks, waarin het 'bewaren'
betekent. Ook na de val is er in het verstand van de mens een zekere kennis
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overgebleven van hetgeen wij hebben na te streven en van wat we moeten nalaten. De synteresis verschilt daarom niet wezenlijk, slechts in wijze van
functionering van de wet van God, die ons is ingeschapen. In een bredere zin
opgevat kan men haar beschouwen als het orgaan, waarmee bij hen die door
de Geest verlicht zijn, de praktische waarheden uit de Schrift normatief
functioneren in ons leven. Hier is de geopenbaarde wil van God de regel,
waaraan wij ons, om een goed geweten te hebben conformeren. Amesius verzwijgt niet, dat hij op dit punt afwijkt van zijn leermeester Perkins, die aan
het geweten een plaats onder de ziels vermogens toekende. Voor Amesius is
het geweten niet een facultas, ook niet een habitus, maar een daad van het
praktische oordeel83. Maar het werkt met een praktisch syllogisme. De kracht
en de natuur van het geweten wordt gevormd door zo'n sluitrede: Wie in de
zonde leeft, zal sterven.
Ik leef in de zonde
Derhalve zal ik sterven.
Amesius houdt vast aan de twee delen, die niet tegenover elkaar staan in het
vormen van een praktisch oordeel: aangeboren morele principes en daarnaast de bijzondere bekendmaking van Gods wil. Beide rekent Amesius tot
de geopenbaarde wil van God84. Slechts God kan derhalve ook het geweten
verplichten, het is rechtstreeks aan Hem onderworpen: 'Het kan zich aan
geen enkel schepsel onderwerpen zonder dat het zich schuldig maakt aan afgoderij'. God kan ook alleen oordelen over de innerlijke bewegingen van het
geweten. Hij alleen kan een wet opleggen en het geweten tot het onderhouden ervan verplichten.
Door deze these is er bij alle scholastiek-casuïstieke benadering van ethische problemen toch van een zekere vrijheid sprake. De mens staat tegenover
God. Hij is aan God verantwoording schuldig en aan de mensen slechts in
zoverre als zijn gehoorzaamheid jegens de Here er niet door bedreigd wordt.
Tegelijk is er een eeuwigheidsernst in deze ethiek, die dikwijls tot in onderdelen toe een stempel zet op de uiteenzettingen.
En dit verrast ons enigszins, omdat Amesius, als het er op aankomt de gehele natuurlijke ethiek radicaal afwijst. Hij neemt daarin een standpunt in,
dat hem een eigen plaats geeft binnen de gereformeerde traditie. Zijn afwijzing van Aristoteles strookte niet geheel met wat in grote lijnen de theologie
van zijn dagen kenmerkte: een poging om de wijsgerige ethiek weer ingang te
doen vinden. In ieder geval gebruikte men Aristoteles voor het geven van colleges, die weliswaar de bijbelse uitgangspunten dienden te onderstrepen,
maar die tegelijk weer ingang verleenden aan een moraliteit, die maar moeilijk rechtstreeks met het evangelie te verbinden viel. Petrus Martyr, Andreas
Hyperius, Rivetus, Walaeus en vele anderen gingen op deze manier te werk85.
Amesius wees, zonder hun namen te noemen hun streven af in een afzonder75

lijke disputatie, waarin de volmaaktheid van de Heilige Schrift werd aangetoond en haar genoegzaamheid om de goddelijke wil bekend te maken, voorzover deze betrekking heeft op het bene beateque vivendum. Zo is de Schrift
een richtsnoer om ernaar te leven (canon vivendi)86. Elke vorm van traditie,
die van de rabbijnen en die van de roomse kerk, wijst Amesius af. Maar in
dezelfde lijn verwerpt hij ook de natuurlijke theologie, zoals deze door de
metafysici wordt voorgedragen87. De filosofische ethiek is slechts in staat tot
burgerlijke deugden. Zij dringt niet door tot in de diepten van het hart. Zij
maakt de mens niet vrij van zichzelf88. De theologie daarentegen leert ons
onze armoede, dwaasheid en zwakheid kennen. De wijsgerige ethiek blijft
staan bij een nuda virtutum actio. Zij dringt niet door tot het beginsel. Zij
vraagt niet naar het doel. Het geloof en de eer van God ontbreken er aan. 'Iedere theoloog zegt, dat de deugden van de heidenen blinkende zonden zijn'.
Op deze manier werd met Aristoteles afgerekend, maar ook met de theologen, die al te positief dachten over de menselijke mogelijkheden tot de deugd.
Reeds in de Medulla had Amesius zich niet anders uitgelaten. Hier viel de
nadruk op de menselijke wil, waar de deugd geboren moet worden. Daar is
het eigenlijke subject van de theologie89. De ratio recta is nergens anders te
zoeken dan in de Heilige Schrift, zij verschilt niet van de wil van God, die is
geopenbaard tot de bestudering van heel ons leven90. De beoefening van de
deugd is daarom een onderwerp van de theologie en niet van de filosofie.
Amesius prijst Petrus Ramus, omdat deze de kinderen liever onderwezen zag
door iemand die in het evangelie bedreven was, dan door een wijsgeer die
met Aristoteles te werk ging. 'Een kind leert veel goddeloosheden uit Aristoteles'. Daaronder rekende Ramus vooral de gedachte, dat het beginsel van
het geluk in de mens zelf schuilt en dat het doel ervan door de mens bepaald
wordt. God stond daar buiten en de goddelijke providentie was geheel uit het
schouwspel van het leven verdwenen. Er was geen sprake meer van gerechtigheid Gods91. Weg daarom met Aristoteles en met alle wijsgerige ethiek!
Zo werd het ethische programma van Amesius een bijzonderheid binnen de
Nederlandse gereformeerde theologie. Voetius prees zijn vroomheid. Maar
met de diepste intenties ervan wist hij geen raad. In Leiden stond men zeer
welwillend tegenover zijn ethisch concept92. Maar Rivetus was evenwel van
oordeel, dat men de ethiek niet los van de Schrift zelf mocht behandelen: de
praxis pietatis moest bij de exegese ter sprake komen93.
Achter Amesius' verwerping van de wijsgerige ethiek staat zijn overtuiging
van de onmisbaarheid van Gods openbaring en van het werk van de Geest in
het hart van de mens. Amesius mocht in verband met zijn gedachten over het
geweten zich positief uitlaten over de betekenis van hetgeen na de val in de
mens is overgebleven, hij werkte niet met die gedachte. En de synteresis
functioneerde beslist niet als een soort aanknopingspunt.
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Toch is het opmerkelijk, hoe de voorbereiding voor de ontvangst van
Gods genade binnen deze sfeer haar werk kan doen, zoals bij Voetius de kennis van het geloof een zekere vooronderstelling vindt in het historisch geloof.
Zo ontmoetten zij elkander toch. Amesius als theoloog van de ervaring, die
volstrekt orthodox is, en Voetius als theoloog van de orthodoxie, die alle
aandacht heeft voor de praxis pietatis. Het verschil, waardoor de laatste een
man is van de Nadere Reformatie en de eerste de theoloog van het Puritanisme, zoeken wij dan ook niet in de visie op de praxis pietatis of in een meerdere of mindere mate van orthodoxie van een van de twee, maar in de visie op
de kerk, op de congregatio.
Niet het Ramisme staat tussen beide, ook is Aristoteles niet degene die de
scheidingslijn ten diepste markeert. Het is de context van de theologie die de
accenten anders plaatst en waardoor het verschil tussen de Nadere Reformatie en het Puritanisme méér is dan dat van een Ramistisch of Aristotelisch
uitgangspunt.
Het Puritanisme bracht Amesius naar Nederland. Het is het land van zijn
vreemdelingschap gebleven. In Franeker was het koud, te koud voor hem in
meer dan één opzicht. De Nederlandse situatie miste voor Amesius de mogelijkheid om te zijn, wat hij in wezen was: Puritein. Want het Puritanisme is
meer dan praxis pietatis, hoe consciëntieus ook opgezet. Het Puritanisme is
theologie van het geestelijke leven, gegoten in de vorm van een congregation.
Het heimwee daarnaar deed Amesius Franeker verlaten. Was hij niet gestorven, geheel onverwachts, dan had zijn Puritanisme hem naar Amerika
gebracht: New England: Magnalia Christi Americana.
In april 1633 schreef Thomas Hooker vanuit de gemeente van Hugh Peter
te Rotterdam, waar Amesius beroepen was, aan John Cotton. Het rapport
over de toestand van de kerk binnen de Provinciën was zeer negatief: miserable. 'Het beste deel houdt zich, wat de bevindelijke godsdienst betreft tevreden met een vormendienst, maar de kracht van de godzaligheid kennen zij
niet, voorzover ik kan zien'. Hooker spreekt de vrees uit, dat als het er op
aan zou komen de bevindelijke godsdienst op hevig verzet zou stuiten94. Dit
dreef de Engelse Puriteinen weg uit Nederland.
Ervaringstheologie gedijt op de duur niet, dan in de theocratische vorm
van het Congregationalisme. Zij doet het minder goed binnen de theocratie
van de volkskerk. Op dit punt gingen de wegen uiteen. Een verschillend oordeel over het voluntarisme, een andere waardering van het 'burgerlijk goed':
het zijn niet de kwesties, die het zwaarst wogen. Het was de visie op de kerk
en haar structuur, waarin een meer betekenisvol onderscheid aan het licht
trad, ofschoon het niet zo expliciet werd gezegd.
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THEOLOGIE VAN HET CONGREGATIONALISME

Van meer dan één zijde horen we de verzekering, dat er tussen de gereformeerden in Nederland en hun congregationalistische broeders in Engeland en
Amerika geen verschillen bestonden in de leer, maar wel in de opvattingen
omtrent de kerkelijke structuur95. Ofschoon men op deze verschillen geen
sterke nadruk wilde leggen en daarin zéker van de kant van de gereformeerden geen oorzaak werd gezien van een scheiding, bleken zij in de praktijk wel
aanleiding te geven tot een verschillende opstelling omtrent praktische vragen. Zo lang de Engelse geloofsgenoten zich in zelfstandige gemeenten konden organiseren behoefden de moeiten die met een volledige integratie verbonden zouden zijn geweest ook geen rol te spelen. Maar intussen bleef het
ideaal van een kerkelijk leven, geheel opgezet naar de beginselen van het
Congregationalisme hen wel toespreken. Ongetwijfeld was dit ook bij Amesius het geval. De eerste publikatie, die hem in zijn vaderland mede in moeilijkheden had gebracht omvatte dit thema. De laatste publikatie, na zijn
dood uitgekomen richtte zich op dezelfde problematiek. En wat in zijn
hoofdwerken, de Medulla, de Conscientia, en evenzeer in zijn Bellarminus
Enervatus te berde werd gebracht over de kerk en haar structuur, ademt geen
andere geest.
Reeds het eerste geschrift, dat we van zijn hand kennen, beweegt zich rond
deze thematiek. Weliswaar was dit geschrift Puritanismus Anglicanus (1610)
een vertaling van een werk van William Bradshaw. Maar Amesius voorzag
het van een woord vooraf, waaruit zijn congenialiteit met de auteur bleek. In
1660 werd de uitgave in zijn geheel nog weer op de markt gebracht, omdat
het een duidelijk inzicht verschafte in het wezen van het Congregationalisme,
dat zich distantieerde van het halfslachtige van het Anglicanisme, maar tegelijk van het radicale separatisme van Browne en Robinson. In het stuk van
Bradshaw staat de kerk centraal. Zij wordt opgevat als de vergadering van de
gelovigen, die gewoonlijk bijeenkomen tot de ware dienst van God. Dit is de
ware zichtbare kerk. Daarom spreekt men op een oneigenlijke manier over
de kerk, en ook zonder dat men zich daarvoor op de Schrift kan beroepen,
wanneer men daaronder synodale bijeenkomsten verstaat, en dergelijke uiterlijke verbanden96. Ook de andere onderwerpen, die Bradshaw ter sprake
brengt hebben betrekking op haar structuur. Amesius voorzag zijn vertaling
van een interessante Praefatio, waarin hij vooral zijn tevredenheid betuigde
over het feit, dat de Puriteinen niet alleen voor de leer zich op de bijbel beriepen, maar ook voor wat de regering van de kerk aangaat: zij moet geheel uit
het Woord van God worden verkregen97.
We herkennen hier gemakkelijk het standpunt van Calvijn, die op de eerste Puriteinen een grote invloed heeft uitgeoefend. Maar de situatie in Enge78

land bracht mee, dat de zelfstandigheid van de plaatselijke kerk tegenover de
grote half-gereformeerde staatskerk een bijzondere nadruk ontving. Amesius heeft deze inzichten niet losgelaten, toen hij in Nederland vertoefde. Telkens heeft hij in zijn uiteenzettingen omtrent het wezen en de structuur van
de kerk zich uitgesproken op een wijze, die het voor de Congregationalisten
in Engeland én in Amerika duidelijk maakte, dat hij hun man was. Op hem
beriepen zij zich bij voorkeur. Toen John Norton's antwoord op de vragen,
die Apollonius in Nederland had gesteld in 1648 van de pers kwam kon ieder
zich overtuigen van de congenialiteit die men met Amesius terecht meende te
hebben. De laatste is de voornaamste getuige, die telkens wordt opgeroepen98. Op zijn gezag verdedigt Norton het congregationalistische standpunt
omtrent de zelfstandigheid van de gemeente, de betekenis van de gemeenteleden als zodanig, de waarde van het covenant door de gelovigen aan te gaan
bij het vormen van een gemeente, de betekenis van de geïnstitueerde kerk, de
betekenis van de ambten en de kerkelijke macht, de roeping van de dienaren
en hun bevoegdheden, de plaats en functie van classes en synoden.
En niet alleen Norton maakte zich sterk met een verwijzing naar Amesius,
ook John Cotton hanteerde dezelfde methode in zijn belangrijke geschriften
over de principia, waarnaar het kerkelijke leven moet worden georganiseerd". Het verbond der genade moest op de een of andere manier weerspiegeld worden in het verband dat gelovigen met elkaar aangingen, wanneer zij
een gemeente vormden. Dit verbond betekent éérst de band die de gelovige
met God heeft, maar vervolgens ook de relatie waarin hij tot de andere gelovigen staat.
Het was dit kerkelijk ideaal, dat Amesius naar Rotterdam trok. Hij kwam
er, zoals Hugh Peters verklaarde, 'because of my Churches Independency'100.
In zijn laatste geschrift bepleitte Amesius nog eens uitdrukkelijk de noodzaak van een zuivere en zelfstandige dienst van God binnen de onafhankelijke gemeente. In deze Fresh Suit Against Ceremonies™1 sloot zich de cirkel.
Zijn onverwachte dood maakte een einde aan een ideaal, dat wenkte vanuit
Amerika: een kerkelijk leven, dat niet alleen in dienst staat van het geestelijke leven van de gelovige, maar dat er ook de uitdrukking van is, de vorm
waarin het geloof zich als gemeenschap presenteert. Dit beeld van de kerk als
levensgemeenschap met Christus en met degenen die van Christus zijn had
zich in de kleinere Engelssprekende congregaties in Nederland kunnen vormen. Maar het moest ook op grotere schaal toepasbaar zijn. Er moest een samenleving gevormd worden die geheel en al onder de kracht van het Woord
zou buigen: zichtbare kerk en zichtbare heiligen102.
Maar deze idealen konden slechts verwerkelijkt worden in de intieme gemeenschap van de vreemdelingengemeente, of in de beslotenheid van de
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vreemdelingschap in een vreemd land, waar de kerk op een nieuwe wijze zou
kunnen worden geïnstitueerd, in een soort van niemandsland tussen conformatie en separatie103, tussen alles of niets104.
Het kerktype zoals het Amesius voor ogen stond correspondeert geheel
met zijn theologie. Men aarzelt, wanneer de vraag van de prioriteit gesteld
wordt. Maar ook daarin was Amesius goed gereformeerd, dat bij hem de
theologie een locus binnen de kerk is en niet omgekeerd. Déze kerkopvatting
vroeg om déze theologie. Daar ligt uiteindelijk de reden, dat zijn theologie
slechts als van terzijde heeft ingewerkt op die van de Nadere Reformatie. De
laatste stond in correlatie met een gereformeerde kerk, die binnen de samenleving haar eigen plaats had ontvangen, ofschoon deze niet onbestreden was.
En de theologie van de Nadere Reformatie hechtte zeker grote waarde aan de
ervaring van het geloof, aan de bevinding, ook al schreef Hooker, dat hij
deze in Nederland maar moeilijk onder de vormendienst kon terugvinden.
Maar deze theologie leunde toch ook sterk op de orthodoxie, die geenszins
afkerig was van een wijsgerige bewijsvoering, zoals de kerk maar al te graag
aanleunde tegen de gereformeerde staat, waar plaats zou komen voor een natuurrechtelijke opvatting van haar bevoegdheden.
Amesius' theologie kon vanwege haar gesloten karakter geen sterke invloed verkrijgen binnen de Nederlandse omgeving. Maar in de nieuwe wereld
beheerste zij vele jaren aaneen de kerk en de samenleving. In haar eigenaardige compactheid bevat zij menig element, dat opnieuw tot leven gebracht
zou kunnen worden. Haar verwerking van de ervaring van het geloof zou
voor de moderne mens in zijn roepen om ervaring iets kunnen betekenen.
Haar aandacht voor de gemeente der gelovigen in een geseculariseerd niemandsland, zou ons van dienst kunnen zijn in ons zoeken naar vormen van
kerkzijn, die recht doen aan het diepste geheim van de gemeente, aan het oerreformatorische gegeven van de verkiezende genade Gods en van de waarachtige gemeenschap met Christus. Maar zijn theologie zal die betekenis alleen kunnen hebben voor ons, wanneer wij met Amesius de overtuiging hebben, dat God in de Schriften tot ons komt en ons door dit middel zelf brengt
tot het geloof, dat de wereld overwint en tegelijk mensen wint: CHRISTO
ET ECCLESIAE105.
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Godefridus Udemans (1581/2-1649)
Drs. K. Exalto

Godefridus Cornelisz Udemans, die men houdt voor een der voornaamste
vertegenwoordigers van de beweging van de Nadere Reformatie in ons land
en tevens van het vroege (Zeeuwse) Piëtisme, heeft tot op heden toe nog niet
zijn eigenlijke biograaf gevonden. De man die zijn eerste schreden gezet had
op het pad van het schrijven van een academisch proefschrift over Udemans,
A. Vergunst, heeft dat werk niet kunnen voleindigen. Wij zullen het moeten
doen met een brochure die ooit van zijn hand verscheen over Udemans en
een van diens boeken dat bestemd was voor de zeevaarders1. Daarnaast hebben wij nog enkele schetsen van biografische en historische aard, van de
hand van P. J. Meertens2, B.W. Steenbeek3 en W. Fieret4. Het wachten is dus
nog steeds op een uitvoerige studie over Udemans. Dat hij zulk een studie
verdient is zonder meer duidelijk, alleen al als wij in ogenschouw nemen de
omvang van het literaire werk dat hij ons heeft nagelaten.
Wat door ons in dit opstel beoogd wordt ligt niet op het eigenlijke biografische vlak. Wij zullen in dat opzicht steunen op hetgeen anderen ons geboden hebben; al zal dat wel hier en daar door ons wat worden aangevuld of
nader gepreciseerd. Maar onze eigenlijke bedoeling is veel meer de lezers in
te leiden tot de geloofs- en gedachtenwereld van Udemans. Zijn theologische
en praktische inzichten zullen beschreven worden. Ook zullen wij trachten,
zo ver het ons mogelijk is, hem te situeren in de tijd waartoe hij behoord
heeft, zodat hij een eigen gezicht voor ons krijgt.

I. LEVENSLOOP

Ik ben een zoon van Cornelis!5 Die woorden heeft Udemans, in de hitte van
een discussie waarop wij nog nader zullen terugkomen, zich eens laten ontvallen. Zijn vader heette dus Cornelis. Soms heeft Udemans, naar oud-Hollands gebruik, in het tekenen van zijn eigen naam de naam van zijn vader opgenomen, zodat het werd Godefridus Cornelisz Udemans, maar in even veel
of meer gevallen deed hij dat niet.
Udemans' geboortejaar staat niet geheel vast. Men houdt het er op dat het
1581 of 1582 is geweest. 1581 Lijkt mij waarschijnlijker dan 1582. Hoewel
zijn geslacht, naar alle waarschijnlijkheid, stamde uit het Zeeuwse Schouwen, werd hijzelf geboren in het (tegenwoordig) Brabantse Bergen op Zoom.
Volgens zijn eigen getuigenis had zijn vader eertijds in deze stad Gods ge87

meente 'helpen planten'6, wat erop wijst dat deze al in een vroeg stadium tot
de Calvinisten ofwel Gereformeerden heeft behoord.
Reeds op 19 april 1599 werd Udemans proponent; hij was dus toen op z'n
hoogst 18 jaar oud. Ruim een halfjaar daarna, 12 december 1599, deed hij
zijn intrede in de gemeente te Haamstede op Schouwen-Duiveland. 5 Jaar later, in 1604, verwisselde hij deze gemeente met die te Zierikzee. Hier is hij gebleven tot aan zijn dood, 20 januari 1649.
Hoe Udemans zich het leven van een predikant heeft voorgesteld weten wij
uit zijn boek Hemelsch-Belegh, door hem geschreven toen hij zelf ruim 33
jaar in het ambt stond. In dat boek vermaant hij de studenten, candidaten en
jonge predikanten, dat zij tegelijk zorg moeten hebben als predikant voor de
kudde èn studeren moeten. Hij geeft hun de raad de voormiddag door te
brengen in de studeerkamer, om daarna, gedurende de namiddag, de plichten jegens de kudde waar te nemen7. Gezien de geleerdheid die Udemans zelf
zich eigen heeft gemaakt, waarvan zijn werken sprekend getuigenis afleggen,
kunnen wij niet anders vermoeden dan dat hij ook zelf zich aan deze regel gehouden heeft. Udemans getuigt in ditzelfde boek dat hij reeds als jong predikant veel profijt had gehad van een handleiding voor de theologiebeoefening
die geschreven was door de gereformeerde theoloog te Marburg Andreas Hyperius, een man die door hem 'een hooggeleerde man Gods' wordt genoemd8. Udemans verbindt hieraan het vermaan: Laten studenten en jonge
predikanten dit boek ernstig en vlijtig lezen en herlezen, opdat zij weten hoe
en wat zij bestuderen moeten.
Nadrukkelijk heeft Udemans zijn Qongé) ambtsbroeders voorgehouden
zich toch niet in hun ambt en studie te laten belemmeren door zich teveel te
bemoeien met tijdelijke dingen of met allerlei politieke zaken. Het ambt van
een herder is zwaar en bevat zoveel dat het de hele mens opeist. Is hij thuis,
dan heeft hij genoeg werk met bidden en studeren en het overleggen van hetgeen het welzijn van de kudde bevordert. Ook met financiële zaken moet hij
zich niet teveel ophouden, zelfs niet met diaconale taken. De apostelen hebben het diaconaat van zich afgeschoven, er kwamen daarvoor speciale ambtsdragers, zodat zij zich geheel konden concentreren op de bediening van het
Woord Gods. Het werk van een herder is te waken over het welzijn der zielen,
dat is het voornaamste, daar moet hij zich in zijn arbeid op concentreren.
Houdt hij dat voor ogen, dan heeft hij genoeg te doen. Heel nuchter voegt
Udemans hier evenwel aan toe, dat de predikant toch ook zijn ontspanning
nodig heeft. Enige tijd voor 'rust en verkwikking' moet er overblijven9.
Udemans in conflict met de Doopsgezinden
Evenals in heel de Republiek bevonden zich in het begin van de 17e eeuw ook
in Zeeland vele Doopsgezinden10. Udemans was nog maar 5 jaar predikant te
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Zierikzee of hij begaf zich tot disputen met de doopsgezinde gemeente aldaar. Hijzelf heeft ons daarover het een en ander meegedeeld. Zelfs beschikken wij dank zij Udemans' zorg, over de Notulen van de gesprekken die gevoerd zijn.
Omdat in de biografische schetsen van Meertens en anderen over dit onderwerp maar heel weinig verhaald is, nemen wij de vrijheid om over dit niet
onbelangrijk onderdeel van Udemans' werkzaamheid te Zierikzee wat uitvoeriger te zijn.
In totaal hebben er 3 disputen plaatsgevonden, één op 4, één op 6 en één
op 23 september 1609. Het gesprek van 4 september viel op een vrijdag, dat
van 6 september - zoals Udemans zelf ons verhaalt - op een zondag, en dat
van 23 september op een woensdag. Het mag merkwaardig heten dat Udemans, die een ijveraar is geweest voor strenge sabbatsheiliging, toch op een
zondag, geheel vrijwillig, een twistgesprek met Doopsgezinden heeft willen
voeren11. Dank zij de genoemde Notulen kunnen wij ons een uitstekend beeld
vormen van de hele gang van zaken en van wat er verhandeld is.
Op de 4e september 1609 was de doopsgezinde gemeente te Zierikzee in
een kerkdienst bijeen. De gemeente stond onder leiding van de 'vermaner'
Frans de Knuyt, maar in deze dienst berustte de leiding bij een 'bisschop'
(predikant) van elders, Jan van Voorden, die te Utrecht werkzaam was. Er
was trouwens nog een 'bisschop' als gast aanwezig, Cornelis de Cuyper, verbonden aan de gemeente te Haarlem.
Onaangekondigd traden, al in het begin van de dienst, de gereformeerde
predikanten van Zierikzee, onder wie ook Udemans, de samenkomst binnen.
Als dienaren van de 'bevoorrechte Kerk' hadden zij daartoe het recht. De
Doopsgezinden werden in de Republiek getolereerd, meer niet.
De aanleiding tot dit plotselinge bezoek is ons door Udemans zelf verhaald. Hij zegt dat de Doopsgezinden te Zierikzee 'met hun mooie woorden'
onrust hadden gebracht 'onder enige van onze lidmaten'12. Van elders is ons
bekend dat de Doopsgezinden het niet altijd bij 'mooie worden' lieten, maar
dat zij door hun armenzorg meer dan eens arme Gereformeerden tot zich
lokten13. Of dat ook te Zierikzee zo is geweest, is ons onbekend. Een stimulans voor de gereformeerde predikanten van Zierikzee om juist op dit tijdstip
gebruik te maken van hun recht om doopsgezinde bijeenkomsten te bezoeken en daar dan te disputeren, lijkt ons gelegen te zijn in het feit, dat juist
twee gerenommeerde 'bisschoppen' van elders de gemeente te Zierikzee bezochten. Zij zullen daarin een uitdaging hebben gezien; zij zagen niet op tegen een confrontatie met zelfs de belangrijkste doperse leidslieden.
Wij geven nu een kort verslag van wat er gebeurd en gezegd is. Jan van
Voorden begon het samenzijn met een 'vermaning' (preek). Daarna knielde
hij 'met zijn broeders en zusters midden in het gezelschap en deden zij een
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stil gebed'14. Vervolgens legde Van Voorden een uitvoerige geloofsbelijdenis
af. Toen dat gebeurd was werden enige volwassen mensen gedoopt. Dat
moeten wel mensen geweest zijn die 'overgekomen' waren tot de doperse gemeente. Hoe irriterend voor de gereformeerde predikanten om dit mee te
maken!
Hierna kondigde Hendrik Brand15 die al 30 jaar predikant in Zierikzee was
het doel van het bezoek van de predikanten aan, en vroeg hij om een gesprek.
De doopsgezinde broeders bleken daar niet veel lust toe te hebben, zij pruttelden tegen. Zij vroegen of de predikanten hiertoe wel verlof hadden ontvangen van de magistraat. Brand antwoordde dat de heren van de magistraat
het hen zeker niet kwalijk zouden nemen. Wij hebben, zei hij vervolgens,
grote bezwaren tegen uw leer en uw praktijk, ook tegen hetgeen wij zojuist
uit de mond van Jan van Voorden gehoord hebben omtrent de menswording
van Christus16.
Nu ontspint zich een hele discussie, waarin ook Udemans, De Cuyper en
De Knuyt zich mengen. Vooral de christologie verdeelde de disput anten. De
doopsgezinde leiders bleken allen te staan op het eigenaardige standpunt van
Menno Simons, die het op zijn beurt ontleend had aan Melchior Hoffmann,
dat de Zoon van God niet vlees en bloed zou geworden zijn uit de maagd Maria, maar zijn lichaam vanuit de hemel zou hebben meegebracht, zodat Hij
slechts door Maria zou zijn heengegaan17.
Letten wij speciaal op de rol die Udemans in dit dispuut gespeeld heeft.
Hij blijkt een scherp en scherpzinnig debater te zijn geweest. Zijn verwijt aan
De Cuyper is: U gaat op onze argumenten niet in... Christus heeft uit Maria
zijn substantie, anders had Hij ook buiten haar om geboren kunnen worden,
gelijk de engelen over wie wij lezen in Genesis 19... Er is maar één Zoon,
maar er zijn twee aspecten aan Christus' Zoonschap: ten aanzien van zijn
Godheid is Hij de Zoon van God, ten aanzien van zijn mensheid is Hij zoon
des mensen... En dan neemt Udemans een voorbeeld: Gelovigen heten zonen
van hun ouders èn zonen van God; ik ben een zoon van Cornelis èn ik ben
een kind van God... De Cuyper zegt dan: Dat zijn maar wereldse redeneringen. En De Knuyt voegt eraan toe: Uw vergelijking gaat niet op. Udemans
repliceert hierop: Neen, wij redeneren niet werelds als wereldse mensen,
maar de hele zaligheid is ermee gemoeid dat wij belijden dat Christus zijn
mensheid heeft uit Maria... Intussen is het 8 uur in de avond geworden. Udemans houdt nog een korte meditatie, en de conferentie wordt verdaagd18.
Zondag 6 september vindt het tweede dispuut plaats. Twee Zierikzeese
predikanten, Udemans en Laurentius Boenaert begeven zich naar de vergadering van de doopsgezinden. De kerkdienst was afgelopen, alleen De Knuyt
en nog enkele anderen worden ter plaatse aangetroffen. Udemans zegt: Laten wij het dispuut voortzetten. De Knuyt voelt er echter niet veel voor, hij
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zegt: Van disputeren komt toch niet veel goeds, en bovendien Cornelis de
Cuyper is er niet. Ook de andere doopsgezinden stribbelen tegen. Desondanks ontspint zich opnieuw een gesprek over het oude thema van Christus'
menswording. Udemans heeft de conferentie met gebed gesloten19.
Op woensdag 23 september opnieuw een dispuut. Het gerucht had zich
verspreid dat doopsgezinde 'bisschoppen' van elders in de stad waren gekomen. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Onder hen bevond zich de bekende
Jacques Outerman. Udemans zelf verhaalt: Daarom gingen wij weer naar
hun vergadering, waar wij het volk bijeenvonden om het avondmaal te vieren op hun wijze. De preek werd gehouden door Claes Jansz, die 'bisschop'
was te Alkmaar. De predikanten liepen niet zo maar binnen, zij bleven buiten wachten tot de dienst was afgelopen. Daarna, toen zij eenmaal binnen
waren, zei Udemans: Het gaat ons om de eenvoudigen, daarom zijn wij gekomen. Weer pruttelden de doopsgezinden tegen. Claes zei: Een conferentie
komt mij niet gelegen, ik moet op reis naar een ander eiland. Udemans op
zijn beurt: U moet u verantwoorden. Ook De Knuyt verzette zich. Maar ten
slotte zegt hij: Ik zal rekenschap geven van mijn geloof, maar het is onder uw
pressie; u kunt rekenen op de steun van de overheid, en wij niet20. Wij merken hierbij op: deze laatste woorden leggen bloot de pijnlijke kant van de religieuze en kerkelijke verhoudingen in de Republiek in de 17e eeuw. Het ging
hier om vreedzame Dopers, wier opvattingen niet staatsgevaarlijk waren.
Mag men die met overheidssteun dwingen tot geloofsverantwoording?
Dan begint opnieuw het dispuut. Weer over de christologie. Maar ook
over enkele andere thema's. Zo verweet men elkaar over en weer innerlijke
verdeeldheid. Op een ogenblik zegt De Knuyt: Praat niet over onze verdeeldheid, want die is er bij u ook, denk maar aan de toestanden in Gouda, Hoorn
en elders. Wat was Udemans' antwoord? Hij zegt: Herman Herbertsz (Gouda) en Cornelis Wiggertsz (Hoorn) en Arminius zijn particuliere personen,
en niet kerken. Al is Wiggertsz van ons gescheiden, daarom is nog niet onze
kerk verscheurd. En Herbertsz en Arminius hebben wel een 'bijzonder'
(apart) gevoelen op bepaalde punten, maar zijn toch nog bij ons gebleven en
hebben verklaard dat zij niet tegen de Heidelbergse Catechismus en tegen de
Belijdenis zijn. En wat de brownisten betreft, die wijken van ons af alleen op
het punt van het verbond21.
Zo sprak Udemans in 1509. De strijd met de Remonstranten had zich nog
niet toegespitst. Als dit gesprek 10 jaar later zou hebben plaatsgevonden, zou
hij in ieder geval over Arminius anders gesproken hebben. En al waren de gereformeerden niet zo verdeeld als de dopers, op eenheid hebben zij zich niet
kunnen beroepen.
Udemans' conflict met de Doopsgezinden heeft nog een vervolg gehad.
Frans de Knuyt, zijn plaatselijke doopsgezinde collega, gaf later een Korte
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Bekentenisse uit, een boekje waarin hij, zoals Udemans heeft aangetoond,
heel veel letterlijk had overgenomen uit werkjes van zijn geestverwanten
Cornelis de Cuyper en Jacques Outerman. In 1620 heeft Udemans hierop gereageerd met zijn boek Schriftmatige Aanmerkingen. Het boek is in 1646
herdrukt. Udemans behandelt in dit boek diverse controversen met de Dopers, omtrent de menswording van Christus, de kinderdoop (het genadeverbond), de eed en enkele andere zaken. Het voert ons hier te ver dit alles op te
halen.
Gebleken is ons nu dat Udemans beslist anti-dopers was. Heel wat gereformeerde theologen in de 16e en 17e eeuw hebben tegen de Dopers geschreven.
Udemans was een van hen. Hij onderkende de gevaren die van die kant
dreigden. Zaken als Christus' menswording uit Maria en de kinderdoop en
de houding ten aanzien van de overheid waren hem geen onverschillige zaken. Udemans heeft niet alleen voor de orthopraxie, het rechte leven geijverd, maar niet minder voor de orthodoxie, de rechte leer. Hij zag het een
met het ander verbonden.
Udemans in conflict met de Remonstranten
Al spoedig na het intreden van het Twaalfjarig Bestand is Udemans verwikkeld geraakt in de remonstrantse twisten. In juli-augustus 1616 woonde hij,
samen met Herman Faukelius, predikant te Middelburg, als gedeputeerde
van de Provinciale Synode van Zeeland een 'schaduwsynode' bij22. Hier ontmoette hij mannen als Petrus Plancius, Johannes Bogerman, die voorzitter
was, en vele anderen uit het hele land die de naam van Contraremonstranten
droegen. Verscheidene van hen zou hij later, op de Dordtse Synode, opnieuw
ontmoeten.
In 1617 werd hij op verzoek van prins Maurits een tijdlang aan de gemeente van 's-Gravenhage uitgeleend. Het 'uitlenen' van predikanten gebeurde in
die tijd herhaaldelijk. Het jaar daarop diende hij gedurende twee maanden
de gemeente van Utrecht, waar hij in de Domkerk preekte, om er de contraremonstantse invloed te versterken23.
Op de Dordtse Synode was hij één van de zes Zeeuwse afgevaardigden. Hij
trad al dadelijk op de voorgrond in die zin dat men hem verkoos tot vicepraeses24. In deze functie heeft hij echter maar weinig behoeven te doen, Bogerman behield als praeses de leiding.
Dit wil overigens niet zeggen dat Udemans niet op allerlei wijze op de
Dordtse Synode bepaalde bijdragen zou hebben geleverd. Hij heeft dat bepaald wel gedaan. Het is ons bekend dat aan hem tal van belangrijke taken
zijn opgedragen. Zo was hij het die samen met Walaeus en Trigland de vijf
verschilpunten met de Remonstranten op schrift heeft moeten zetten25.
Maar minstens zo belangrijk achten wij het Advies dat Udemans, samen
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met zijn mede-afgevaardigden uit Zeeland, Hermannus Faukelius, predikant
te Middelburg, Cornelius Regius, predikant te Goes, Lambertus de Rijcke,
predikant te Bergen op Zoom, en de ouderlingen Josias Vosbergen (Middelburg) en Adrianus Hofferus (Zierikzee)26 gegeven heeft tijdens de 18e zitting
van de Synode, op zaterdag 1 december 1618, voormiddags, omtrent de
vraag 'hoe degenen die naar het predikambt staan, tot zodanige bediening
behoren voorbereid te worden'27. Wie de moeite neemt dit Advies in z'n geheel door te nemen, wordt toch wel heel sterk herinnerd aan wat Udemans
zelf later, in 1633, over dit thema schrijven zou in zijn Hemelsch-belegh. In
alles verraadt dit Advies de hand van Udemans. Niet voor het minst daar aan het slot - waar gezegd wordt, dat het te wensen zou zijn dat in de colleges
en op de Academies de theologische studenten de theologia practica zou worden ingeprent en dat zij onderricht zouden worden in de verschillende casus
conscientiae (gewetensgevallen)28. Hier horen wij een geluid wat heel in het
bijzonder te verwachten was van de piëtistisch-gezinde leden van de Synode.
Amesius, de particuliere secretaris van de voorzitter, die later, in 1631, zijn
boek De conscientia et eius iure, vel casibus (Over het geweten, haar recht en
haar gevallen) het licht zou doen zien, heeft wis en zeker met het Advies van
de Zeeuwse broeders ingestemd. Het behoeft dan ook niet te verwonderen
dat hij zijn zojuist genoemde boek in 1631 opgedragen heeft aan de Staten
van Zeeland, en dat hij in deze Opdracht de gemeenten in Zeeland prijst omdat daar meer dan elders door de herders de leer der godzaligheid (doctrina
pietatis) krachtig tot beoefening (in praxin) zou worden gepredikt en door de
gemeenteleden zou worden beoefend29.
Het spreekt voor zichzelf dat de Zeeuwse afgevaardigden, en dus ook Udemans (men trad steeds op als een collectivum) de remonstrantse gevoelens
omtrent de predestinatie, Christus' zoendood, de bekering en de volharding
der heiligen hebben afgewezen. Evenals de vertegenwoordigers van de andere Provinciale Synoden hebben de Zeeuwen steeds bij elk punt hun eigen Iudicium (Oordeel) uitgebracht. Steeds stemde het inhoudelijk met de andere
Iudicia (oordelen) overeen. Udemans kan gerekend worden tot de 'Dordtse
vaderen'.
Relaties
Udemans is rijk aan persoonlijke relaties geweest. De Dordtse Synode en ook
al de daaraan voorafgaande bredere kerkelijke vergaderingen hebben daar
het hunne toe bijgedragen. Toch willen wij enkele personen met wie hij in relatie stond met name noemen.
Udemans moet op vertrouwelijke voet hebben geleefd met zijn ouderling,
Adrianus Hofferus, die in 1618 schepen en raad van de stad Zierikzee was,
en die Udemans vergezelde naar de Dordtse Synode. Reeds in Udemans' eer93

steling, zijn Christelijcke Bedenckingen, 1608, schreef hij een Lofdicht.
Hoezeer Udemans zich aan de Teellincks, die in Zierikzee hun vaderstad
hadden, verwant heeft gevoeld, blijkt uit de vrij uitvoerige Voorreden waarmee hij zijn uitleg van het Hooglied van Salomo opgedragen heeft aan Eeuwout Teellinck, een oudere broer van Willem Teellinck, de ontvanger-generaal van de Staten van Zeeland, maar woonachtig in Zierikzee. De Voorrede
is gedateerd 18 februari 1616. Udemans schrijft daarin: 'Soo hebbe ick hier
mede (d.w.z. dit boekje) willen versegelen onse oude Christlicke vrientschap,
die over de 13 jaren tusschen ons geweest is, ende die ons menighmael heeft
occasie (gelegenheid) gegeven om te spreken van onse gemeene saligheyt,
ende de hope die ons in de Hemelen is wech geleyt...'30. Op grond van deze
uitspraak kan men komen tot de conclusie dat Udemans al vóór zijn vertrek
van Haamstede naar Zierikzee vertrouwelijke omgang genoot met de familie
Teellinck.
Een andere man uit die tijd die zich met Udemans eensgeestes heeft geweten, was de bekende Jacob Cats, ook een Zeeuw, afkomstig uit Brouwershaven, de latere raadpensionaris van Holland. Cats kende een aantal Engelse
Puriteinen persoonlijk, onder andere William Perkins, en evenals Udemans
waardeerde hij hun geschriften. Op Udemans' Laetste Basuyne is door Cats
een Lofdicht geschreven.
De vriendschap die bestaan heeft tussen Udemans en Voetius vereist enige
speciale aandacht. Ook Voetius was op de Dordtse Synode, daar moeten zij
beide dus elkaar in ieder geval ontmoet hebben. En ook Voetius was niet alleen een zeer orthodox man, maar ook een ijveraar voor de 'preciesheid', wat
vooral tot uitdrukking is gekomen in zijn ijver voor de sabbatsheiliging.
Udemans en Voetius zaten op één lijn. Ook buitenstaanders hebben dat zo
gezien. Daarvan getuigt een hekeldicht dat op hen beide en op nog twee andere predikanten in 1630 het licht zag. De vier predikanten werden aan de
kaak gesteld als 'gheusen', ja als 'nieu Philisteynsche reusen'31. Zij hebben
dit te danken gehad aan hun gezamenlijk optreden te 's-Hertogenbosch,
waar zij ijverden voor de invoering van de gereformeerde religie.
In de strijd tegen de lange haardracht bij mannen hebben Udemans en
Voetius zij aan zij gestaan. Jacobus Borstius, predikant te Dordrecht heeft
zich daar nog bijgevoegd. Onder de schuilnaam Irenaeus Poimenander
schreef Udemans in 1643 zijn boek Absaloms Hayr32. In dit boek spreekt
Udemans over 'vliegende hayrtrossen' en 'af-hangende hayr-locken, die in
onsen tijdt, van allerley mans- en de vrouw-personen, soo veyl ende sonder
achterdencken (gewetensbezwaar) gedragen worden'33. Als men nu bedenkt
dat een veile deern een vrouw is die haar lichaam te koop biedt, dan behoeft
men niet te vragen hoe scherp Udemans geweest is in zijn oordeel over dit
modeverschijnsel; een mode die hij toch niet heeft kunnen keren, maar waar94

aan weldra ook geestverwante pruikdragende predikanten zich schuldig hebben gemaakt. Voetius had hij echter in ieder geval mee. Zijn boek heeft Udemans opgedragen aan de gehele gemeente van Jezus Christus te Utrecht en in
het bijzonder aan haar ambtsdragers. Udemans wist: daar heb ik mijn medestanders! In de kerkeraadsvergaering van 20 februari 1643 heeft Voetius zozeer was hij met dit boek ingenomen - aan alle 36 medebroeders er een present-exemplaar van gegeven. En er ging van hem een brief naar Zierikzee
waarin hij Udemans hartelijk bedankte voor zijn ijver en zijn werk34. Nog
enkele andere brieven van Udemans en Voetius wederzijds zijn ons bewaard
gebleven35, maar de inhoud daarvan zullen wij laten rusten.
Laatste jaren en sterven
Udemans heeft meer dan eens een beroep gehad naar de gemeente te 's-Hertogenbosch, maar hij sloeg het steeds af. Wel is hij er in de jaren 1630-1632
tot tweemaal toe als geleend predikant werkzaam geweest36. Ook de laatste
maanden van zijn leven is hij, als voorzitter van een kerkelijke vergadering,
na de Vrede van Munster, er actief geweest.
Udemans was getrouwd. Zijn vrouw kwam uit Brouwershaven, zij was de
dochter van een burgemeester. Zij overleed in 1662 en is bijna 80 jaar geworden. Uit Udemans' huwelijk met haar, sinds 29 januari 1613, is in 1620 een
tweeling geboren, een jongetje en een meisje. Volgens Meertens is de zoon,
Cornelis, waarschijnlijk jong gestorven, de dochter, Janneke, is later getrouwd met Rochus Hoffer, raad, thesaurier en burgemeester van Zierikzee37.
Omtrent Udemans' laatste dagen en sterven zijn wij geïnformeerd door
een brief die na zijn overlijden geschreven is door Martinus Bruynvisch38,
predikant te Zierikzee, de zoon van een zuster van Udemans. De brief is van
23 maart 1649 en geschreven aan de Theologische Faculteit te Utrecht. In
deze brief verhaalt Bruynvisch het overlijden van zijn oom. Na thuisgekomen te zijn en het zware werk van de reformatie van de Meierij, voorzover
dat tot zijn taak behoorde, te hebben volbracht, op 2 januari 1649, is hij een
paar weken daarna, op 20 januari 1649, overleden39.
Wij weten thans echter ook wat de eigenlijke doodsoorzaak is geweest.
Udemans had op de terugweg naar huis Dordrecht aangedaan, had ten huize
van zijn vriend Jacobus Borstius de maaltijd gebruikt en was daarna scheep
gegaan naar Zeeland. Maar onderweg vatte hij kou en dat is zijn dood geworden. Tot dusver was Udemans nog steeds gezond en fris geweest, en had
hij zelfs nog zonder bril kunnen lezen49.
Volgens zijn neef, Martinus Bruynvisch, is Udemans 'seer godtsalichlijck
in den Heere ontslapen'. Bruynvisch voegde eraan toe: 'tot groote schade
niet alleen van Godts kercke int gemeen, als wel sonderlinge van onse kercke
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(= gemeente van Zierikzee) int bijzonder, die hij over de 45 jaren seer getrouwelijck heeft geweijdet'41. Naar wij menen zal dit niet alleen het gevoelen
geweest zijn van dit familielid, maar ook van zeer velen zowel in als buiten de
gemeente van Zierikzee.

II. UDEMANS ALS THEOLOOG EN PRACTICUS

In het zojuist afgesloten gedeelte kwamen reeds diverse theologische inzichten van Udemans aan het licht. Deze en andere willen wij nu nader onder
ogen zien.
Ongetwijfeld mag Udemans een bekwaam theoloog heten. Wie zijn werken leest, wordt steeds weer getroffen door zijn brede belezenheid en grote
kennis van zaken. De werken die hij aanhaalt, en dat zijn er velen, zijn door
hem ook werkelijk gelezen, dat blijkt gedurig. De rijke bibliotheek die hij bij
zijn dood heeft nagelaten42, moet hij intensief benut hebben.
Dat Udemans gestaan heeft in de reformatorische, nader gesproken in de calvinistische traditie is onmiskenbaar. Toen hij zijn ambtelijk werk begon stond
hij op de grens van de 16e naar de 17e eeuw, ook dat is merkbaar. Hij wortelde
in de theologie van Calvijn, Beza, Bucer en Petrus Martyr. Er is weleens opgemerkt dat hij van aristotelische en scholastieke invloeden geheel vrij zou zijn geweest43, maar dat lijkt ons een te sterk oordeel. Udemans was ook een orthodox
theoloog, in de zin waarin ook de andere Dordtse vaderen dat waren.
Opvallend is dat Udemans, voorzover wij konden constateren, in tegenstelling tot zijn tijdgenoot en geestverwant Willem Teellinck44, te Middelburg, nergens zich ten aanzien van de 'eerste reformateurs' kritisch heeft uitgelaten. Hij heeft dichter bij hen gestaan dan Teellinck en andere vooral latere mannen van de Nadere Reformatie. De invloed van het puriteinse Piëtisme
op Udemans, die door Meertens is ontkend45 en door Op 't Hof46 sterk is benadrukt, is in ieder geval niet zo groot geweest dat zij hem van de reformatoren heeft vervreemd.
In Udemans zijn allerlei theologische lijnen bij elkaar gekomen die zich,
niet zonder spanningen, in hem verenigden: de reformatorische, de orthodoxe, de puriteins-piëtistische en ook wel die van de middeleeuwse devotie, met
name die van Bernard van Clairveaux.
Udemans tussen de partijen
Wij willen nu eerst Udemans' positie te midden van de kerkelijke groeperingen en partijen van zijn eigen tijd nader situeren.
Udemans' plaats was er allereerst een, zoals hij zelf heeft gezegd, tussen
'papisten en mennisten'47.

96

De paus was voor hem zonder meer de Antichrist. Udemans heeft dat ontelbare malen herhaald. Al in zijn eerste boek, Christelijcke Bedenckingen,
schrijft hij: De paus te Rome heeft vele christenen gedood, de vroomste en
de zuiverste, volgens de profetie van Openbaring 17:6, waar wij lezen dat het
grote Babyion, de moeder der hoererijen, dronken zal zijn van het bloed der
heiligen. Hoevelen in ons land, zegt Udemans, zijn niet op aanhitsen van de
paus om het leven gebracht48. Spijtig merkt hij op: Nog leven velen onder het
juk van de Antichrist49. Bij deze mening is Udemans gebleven.
In zijn Leeder van Jacob zegt hij: Te Rome heeft de Antichrist zijn stoel
geplaatst50. Elders zegt hij: De paus is de ware Antichrist51. Wel heel scherp is
Udemans in zijn Hemelsch-Belegh, want daar zegt hij dat de paus als de Antichrist de oudste zoon van satan is52.
Wat Udemans de paus verwijt is niet alleen dat hij de ware gelovigen vervolgt, maar ook, dat hij zich stelt boven de Heilige Schrift, dat hij wil heersen over het geweten en het geloof der christenen, dat hij zich Christus' stedehouder op aarde noemt, en dat hij de kerk veranderd heeft in een werelds
koninkrijk53.
Udemans' kritiek heeft niet alleen het pausdom betroffen, maar tegelijk
heel de kerk van Rome. De kerk van Rome is de leer der genade kwijt, zij
mist nu het ware geloof54. Deze kerk heeft haar voet gezet in de schoen der
farizeeën55. Trente heeft genade en vrije wil willen verenigen. Wij zouden gerechtvaardigd worden door een ingestorte gerechtigheid, zo vermengt Rome
rechtvaardigmaking en heiligmaking. Rome verwijst ons naar onze eigen gerechtigheid en naar onze verdiensten56. De papisten zoeken hun zaligheid bij
engelen, heiligen, pausen, biechtvaders, monniken, eremieten, nonnen en
begijnen met hun verdiensten; ook bij missen, kruisen, geloften, rozenkransen en bedevaarten57. Onder het pausdom is het arme eenvoudige volk een ijzeren juk opgelegd, en is dat volk bedrogen58. De roomse kerk geeft zich uit
voor de bruid van Christus, maar dat is zij niet59. Extra heeft Udemans het
voorzien op de religieuzen. Het afleggen van de kloostergeloften noemt hij
eigenwillige godsdienst60. De religieuzen leven in de waan dat hun zogenaamde overtollige goede werken anderen ten goede kunnen komen; daarop rust
het instituut van de aflaat61.
Ook tegen de Maria-verering in de kerk van Rome heeft Udemans zich gekeerd. Wat van Christus geldt, dat Hij een Ladder naar de hemel is, dat heeft
men aan Maria toegekend. Udemans verwijst hiervoor naar het middeleeuws
gebedenboek Rosarium Mariae, waarin Maria inderdaad Hemelladder wordt
genoemd62. Een andere titel voor Maria, die van 'Poort des hemels', wordt
door Udemans eveneens gewraakt63.
Als Udemans roomse auteurs bestrijdt dan noemt hij er vooral twee, het
meest de bekende roomse controvers-theoloog Robertus Bellarminus64,
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wiens folianten Udemans grondig blijkt bestudeerd te hebben en vervolgens
Cornelius Jansenius, de vader van de zogenaamde Jansenisten die eens een
boek tegen Voetius schreef dat door Udemans herhaaldelijk aangehaald en
weersproken wordt65.
Van veel belang is ook Udemans' beoordeling van de middeleeuwse devotie. Hebben over het algemeen de mannen van de Nadere Reformatie daar
vrij positief over gesproken, Udemans zeker niet. Ettelijke malen noemt hij
deze devotie schijn66. Hij noemt haar ook eigen willige godsdienst67. Udemans heeft ook ingezien dat velen van deze devoties gepleegd werden 'voor
of aan de doden', met andere woorden, dat zij in verband stonden met de
heiligenverering68. Maar wel het allerzwaarste verwijt dat hij ze gemaakt
heeft is dat zij 'zonder een waar geloof in Christus' beoefend werden69. Een
middeleeuws gebedenboek, bron van devotie, Hortulus animae genaamd,
waarmee reeds Luther overhoop kwam te liggen, wees Udemans af, omdat
daarin de 'verdiensten der heiligen' gevierd worden70.
Op één punt schijnt Udemans met dit alles in strijd te zijn geweest: zijn
waardering van Bernard van Clairveaux. Gezien het geheel van Bernards opvattingen lijkt deze waardering wat vreemd te zijn. Hij noemt Bernard een
'godzalig en hoogverlicht man Gods'71. Hij heeft ijverig gebruik gemaakt
van Bernards preken op het Hooglied van Salomo. Het meest treffende oordeel van Udemans over Bernard kwamen wij tegen in zijn Laetste Basuyne.
Daar zegt hij: Bernard leefde in een verdorven eeuw, maar hij heeft voortreffelijk over de genade Gods gesproken. In deze troostvolle leer heeft hij geleefd en is hij gestorven. God heeft in de duisternis van die tijd nog enig licht
laten schijnen; zie zijn preken over het Hooglied72.
Het komt ons voor dat Udemans Bernard toch wel met een reformatorisch
gekleurde bril op gelezen heeft. In de citaten die hij zelf uit Bernards werken
geeft en die zijn bewering moeten staven is er uitgerekend niet één waarin
werkelijk over de vrije genade Gods gesproken wordt. Udemans blijkt trouwens over het hoofd te hebben gezien dat juist Bernard krachtig bevorderd
heeft die Mariaverering73 die hijzelf, terecht, gewraakt heeft, en dat Bernard
niet minder dan andere middeleeuwse theologen de paus de stedehouder van
Christus op aarde heeft genoemd74. Maar Bernard redeneerde subtiel. Van
hem is de uitspraak dat de hoogste verdienste van de christen is van geen verdiensten te willen weten75. In zo'n uitspraak lijkt het dat van alle verdienstelijkheid der werken is afgezien, maar is de werkelijkheid dat zij op een hoger
niveau des te nadrukkelijker terugkeert. Dit is typisch voor de mystici. Bernard is dan ook niet de enige middeleeuwer geweest die zo sprak, wij vinden
het later bij Eckhart, Tauler en Heinrich Suso terug.
Duidelijk is nu wel dat Udemans anti-rooms is geweest. Hij stemde, zoals
hijzelf betuigd heeft, van harte in met een boek als de Biencorfvan Marnix
98

van St. Aldegonde, waarin de kerk van Rome ongezouten op de korrel wordt
genomen76.
Intussen heeft dit Udemans toch niet verhinderd om in de kerk van Rome
niet allen over één kam te scheren. Meer dan eens spreekt hij van eenvoudigen die hij 'dwalenden' noemt, en die hij gaarne tot kennis der waarheid zou
willen brengen77. Opmerkelijk is ook wat hij zegt in zijn Hemelsch-Belegh,
namelijk dat er in het pausdom velen hebben geleefd die in de grondstukken
van de zaligheid met ons overeenkomen. Volgens Udemans zou er ook in zijn
eigen tijd in Brabant, Vlaanderen en Henegouwen, ja in Spanje, Italië en
zelfs in Rome onder het pausdom nog de onzichtbare kerk van Jezus zijn,
met andere woorden zouden er nog ware gelovigen zijn78.
Ook tegen de Dopers heeft Udemans zich gekeerd. We hoorden daar al
eerder van, maar geven nu een aanvulling.
Het heeft Udemans uitermate hoog gezeten dat de Mennisten en vele anderen onder de Doopsgezinden weigerden te erkennen dat Jezus Christus zijn
vlees heeft uit de maagd Maria. Hij besefte dat daarmee in feite heel ons heil
tot wankelen wordt gebracht. Heeft Gods Zoon niet mijn vlees aangenomen,
uit de maagd Maria, hoe kan Hij dan mijn Heiland en Verlosser zijn?79
Maar Udemans had nog meer op zijn hart als de Mennisten ter sprake
kwamen. Hij verweet hen, uiteraard, hun afwijking van de kinderdoop, en in
verband daarmee hun gemis aan het rechte inzicht in het verbond der genade
en hun laatdunkend spreken over het Oude Testament. Zij halen, zegt Udemans, Oude en Nieuwe Testament uit elkaar. Een gevolg daarvan is, dat ze
zeggen: De sabbat gaat ons niets aan!80
De Mennisten beweerden ook: Alle kinderen die jong sterven, ongeacht of
het kinderen van christenen, joden, moslims of heidenen zijn, worden zalig81. Ook dat wees Udemans af. Maar er is nog meer. De Dopers leerden volgens Udemans een 'vrije wil' en in dat verband noemt hij ze in één adem met
de Remonstranten82. Zij waren volgens Udemans ook niet geheel vrij van hypocrisie; want als reders wilden zij niet hun schepen van geschut en soldaten
voorzien, zij meenden immers dat een christen niet overheidspersoon of militair kon zijn, zij beleden de 'weerloosheid', maar intussen lieten zij toch wel
hun schepen varen onder de convooien van gereformeerde reders, opdat zij
in hun bescherming zouden delen wanneer hun schepen werden aangevallen
door vijanden of zeerovers83.
Ook de rigoreuze tuchtoefening van de Doopsgezinden heeft Udemans afgekeurd. Als goed gereformeerd predikant bepleitte hij de kerkelijke tucht,
maar tegelijk wees hij op haar grenzen. Wanneer zij, zoals bij de Dopers het
geval was, doorgetrokken wordt tot in het huwelijksleven, zodat de ene partner in bepaalde gevallen de ander zou moeten 'mijden', dan wordt een grens
overschreden84.
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Het exclusivisme van de Doopsgezinden zat Udemans niet minder hoog.
Alle buitenstaanders werden gehouden voor maar 'wereldse mensen'. Welk
een hoogmoed, zegt Udemans85.
Udemans was goed op de hoogte van de doperse literatuur. Hij kende de
werken van Menno Simons, citeert menigmaal uit het Hand-boecxken van
Dirk Philips en uit andere doperse werken86.
Merkwaardig is dat de praktijk onder de Mennisten om naast de Psalmen
ook 'menniste liederen' in de samenkomsten der gemeente te zingen, Udemans verlokt heeft tot het geven van zijn visie op het zingen van Gezangen.
Hij bepleit het zingen van Psalmen en van liederen die letterlijk aan de
Schrift zelf ontleend zijn87.
Wij komen nu tot Udemans' oordeel over de Remonstranten. Op 3 punten
vooral heeft Udemans hen bestreden. Het eerste is dat het in de macht van de
mens zelf zou liggen om zich op Gods genade voor te bereiden en haar aan te
nemen88. Het tweede is dat de gelovigen na genade te hebben ontvangen die
genade ook weer kunnen verliezen. Zo laat men de afloop van het christenleven, zegt Udemans, afhangen van 's mensen zogenaamde vrije wil89. Er is
dan geen enkele geloofszekerheid meer. Op dit punt noemt Udemans de
Roomsen en de Remonstranten in één adem. Hij vraagt hen beide: Waarom
laat men de mensen op stelten lopen? Gods kinderen, zegt hij, zijn geen
koorddansers!90 Het derde punt waarop Udemans de Remonstranten en met
name Uytenbogaert, een van hun voormannen, bestreden heeft is, dat zij de
kerk wilden brengen onder het juk van de overheid91.
Over de Luthersen vindt men bij Udemans niet zo veel. Hun avondmaalsleer ziet hij geheel in het licht van de roomse transsubstantiatieleer, welke hij,
vanzelfsprekend, afwijst92. Ook laakt hij het in de Luthersen dat zij tekort
doen aan Christus' hemelvaart93. Verder zegt hij dat in de Republiek hun
godsdienstoefeningen 'oogluikend' worden toegestaan, en hij schijnt daarmee in te stemmen94. Dat is dezelfde Udemans die overigens van het tolereren
van de roomse en andere vreemde erediensten niet weten wilde, niet alleen in
de Republiek maar ook niet in de beide Indien95.
Er zijn nóg enkele religieuze categorieën die, terloops, door Udemans genoemd worden, en dan in negatieve zin: de Davidjoristen, en de volgelingen
van Hendrik Niclaes96. Hij noemt ook weleens de naam van Ochino, en een
enkele keer die van Jan van Leiden97. Hij is op hun persoon en leer niet diep
en breed ingegaan. Als hij de Brownisten noemt is het niet in negatieve zin,
en hetzelfde geldt van de Puriteinen98. Wij kunnen echter ook niet zeggen dat
hij ergens voor hen een bepaalde voorkeur heeft uitgesproken. Een man als
Perkins staat als zijn zegsman naast vele anderen. In de werken die Udemans
met instemming en soms zeer breed aanhaalt, ligt het overwicht bij de geschriften van de hervormers van de 16e eeuw.
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Verbond, Woord en Sacrament
In de strijd met de Dopers heeft Udemans, gelijk te verwachten valt, de leer
van het genadeverbond sterk naar voren gebracht. Bij die gelegenheid heeft
hij dat méér, en naar ons gevoelen ook wat anders gedaan dan in zijn overige
werken. In zijn Schriftmatige Aenmerkinghen op de Korte Bekentenisse van
Frans de Knuyt zegt hij tegen zijn opponent: U kunt de kinderdoop niet loochenen of u moet ook het fundament ervan, namelijk het verbond der genade, loochenen. God heeft met de gelovigen en hun zaad zijn verbond opgericht. Alle kinderen moeten gedoopt worden, want zij behoren tot het verbond der genade. De doop is het teken van hun inlijving. Zij behoren tot de
gemeente Gods en ook dat is een reden waarom zij gedoopt moeten worden.
Sterven de kinderen der gemeente jong dan hebben wij geen reden om aan
hun zaligheid te twijfelen. Wij vertrouwen er vast op dat hun het koninkrijk
der hemelen toekomt. Naar de aard der liefde rekenen wij hen tot de gelovigen. Al hebben zij niet de daad des geloofs, zij hebben wel het zaad des geloofs, dat wil zeggen de Heilige Geest".
Wij zouden niet willen beweren dat Udemans deze verbondsopvatting in
later tijd of in andere geschriften geheel heeft prijsgegeven, maar wel wordt
het duidelijk dat een heel andere verbondsopvatting haar meer dan eens
doorkruist heeft. Die opvatting vinden wij vooral tot uitdrukking gebracht in
zijn Verclaringe over het Hooge-Liedt Salomo. Hier zijn het niet meer de gelovigen en hun zaad met wie God zijn genadeverbond opricht, maar de uitverkorenen. Het is niet onmogelijk dat Udemans hierin invloed heeft ondergaan van Beza, wiens naam door hemzelf genoemd wordt onder degenen
wier werken hij geraadpleegd heeft voor het schrijven van zijn boek100.
Het geestelijk huwelijk waarover naar Udemans' oordeel in het boek
Hooglied gesproken wordt, wordt door hem gezien als een beeld van het genadeverbond. Hij schrijft aan Eeuwout Teellinck, in de Opdracht die gedateerd is 18 februari 1616: Onder alle grondstukken van onze christelijke religie is er geen dat overvloediger is van lering, vermaning en vertroosting voor
een oprecht kind van God dan het verbond der genade, dat is dat wonderlijke, geestelijke huwelijk dat God de Vader in Christus heeft gesloten met zijn
uitverkorenen. Even verderop zegt hij: De partijen die dit verbond aangaan
zijn enerzijds God en anderzijds de uitverkoren gemeente, Gods volk101. In
zijn Hooglied-uitleg zélf zegt Udemans vervolgens: De bruid (in het Hooglied) is de katholieke vergadering van alle uitverkorenen uit joden en heidenen102. Maar heel vreemd, inconsequent is het dat Udemans een paar regels
verder zegt: Soms wordt zij (deze bruid) gezien als bestaande 'uyt enckel uytverkorene, somtijts als vermenght onder de Hypocrijten ende Valsche Broeders'103. Wij vragen ons af: hoe zit het nu, behoren de geveinsden en valse
broeders nu tóch tot het genadeverbond en de gemeente Gods, ja of neen?
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Hier lopen bij Udemans twee lijnen door elkaar heen: het genadeverbond
omvat alleen de uitverkorenen èn het genadeverbond omvat ook anderen.
Tegenover de Dopers - en dat is veelzeggend - heeft Udemans onomwonden
uitgesproken dat het genadeverbond de gelovigen en hun zaad, dus ook de
niet-uitverkorenen, alle kinderen der gemeente omvat. Udemans zou ook tegenover de Dopers geen enkel principieel verweer hebben gehad indien hij
hun had voorgehouden dat alleen de uitverkorenen tot het genadeverbond
behoren. Immers, dan zouden zij onmiddellijk hebben kunnen zeggen: Dan
moet u de doop reserveren voor alleen maar die uitverkorenen, en die zullen
om tekenen daarvan te geven dat zij uitverkoren zijn, eerst tot volwassenheid
moeten zijn gekomen.
Vervolgens, staande in de reformatorische traditie, heeft Udemans hoge
waarde toegekend aan de Heilige Schrift, het Woord Gods, de bediening van
het Woord Gods en ook aan de sacramenten.
De Heilige Schrift, zegt hij, is de grond en het enige fundament der Reformatie104. Vooral in zijn Hooglied-verklaring benadrukt Udemans dat heel de
Heilige Schrift door Gods Geest is ingegeven. Dat betekende voor hem: óók
het boek Hooglied! Udemans keert zich hier tegen hen die van oordeel waren
dat het niet paste om dit boek voor de gemeente uit te leggen, omdat het,
naar zij beweerden, zo duister is en de manier van spreken in dit boek door
vleselijke mensen gemakkelijk verkeerd uitgelegd en misbruikt kan worden.
Volgens Udemans waren er zelfs 'vele gereformeerde mensen' die zo spraken. Maar hij was het met hen beslist niet eens. Wel erkent hij dat het boek
Hooglied verklaring behoeft, maar dat men het terzijde zou moeten schuiven, daar wilde hij niet aan. Deze schat mag niet begraven worden, zegt hij.
Wij mogen niet wijzer willen zijn dan God zelf, die de Heilige Schrift in haar
geheel, inclusief het boek Hooglied, aan de gemeente heeft toebetrouwd105.
Wat verderop komt Udemans op de kwestie nog eens terug. Hij legt een tegenspreker in de mond de woorden: Dit Lied is vol amoureuze spreekwijzen!
Maar dat geldt van zovele Schriftgedeelten, antwoordt Udemans dan en hij
verwijst naar Psalm 45, Hosea 2, enz. En dan neemt Udemans een hermeneutisch gezichtspunt dat wij ook al bij Calvijn kunnen aantreffen, te hulp
en zegt: De Heilige Geest babbelt met ons zoals een voedster met haar
kind106. Overigens, wij moeten zeggen dat Udemans het boek Hooglied op
een zeer ingetogen wijze uitgelegd heeft. In geen van zijn boeken vindt men
zoveel over de kerk als juist in dit boek. Het gaat voor hem in Salomo's
Hooglied primair om de verhouding van Christus tot de gemeente. De verhouding van Christus tot de enkele ziel staat bij hem dan op de achtergrond107.
Reeds anderen hebben geconstateerd dat Udemans' uitleg van het boek
Hooglied soms tot in de woordelijke tekst toe is opgenomen in de kantteke102

ningen die de Statenvertalers bij dit boek geplaatst hebben. Toen Udemans
in 1643 zijn Verklaring opnieuw uitgaf, 27 jaar na de eerste druk, heeft hij
dat zelf met voldoening geconstateerd108.
Héél de Heilige Schrift is dus voor Udemans Gods Woord geweest, alle
bijbelboeken; Wet en Evangelie. Opmerkelijk is dat hij aan de beloften van
het Evangelie in zijn werken zeker niet minder aandacht heeft besteed dan
aan de eisen van de Wet. Niet van alle mannen van de Nadere Reformatie
kan dat worden gezegd. Het geloof is gericht op het hele Woord Gods, maar
toch wel in het bijzonder op de beloften van het Evangelie. In zijn Ladder Jacobs behandelt Udemans tweeërlei soorten van aanvallen van Satan. Eén van
die soorten is dat de duivel tegen ons zegt: Gods beloften staan wel vast,
maar zij gaan u niet aan, vanwege uw onwaardigheid en zonden. In zo'n geval, zegt Udemans, moeten wij ons beroepen op Gods goedheid en barmhartigheid in Jezus Christus, en moeten wij tegenover de Wet stellen de woorden
van het Evangelie: Jezus Christus is het Lam Gods dat de zonden der wereld
weggedragen heeft109. In zijn Geestelijck Roer bespreekt Udemans onder andere het werk van ziekentroosters; zij moeten, zegt hij, als matrozen of andere zeevarenden ziek worden, hun Wet en Evangelie voorhouden; en de roeping van de zieken is Christus aan te nemen in het geloof en dat geloof ook te
belijden110.
In Udemans Pracktijcke vinden wij hetzelfde. Hij zegt daar: Het geloof is
het enige instrument waardoor wij Christus ingelijfd en behouden worden.
Dan vraagt hij: Wat is dat geloof? Zijn antwoord is, in overeenstemming met
de Heidelbergse Catechismus, dat het bestaat in kennis, toestemming en vertrouwen. Vervolgens gaat hij nader in op het vertrouwen en zegt dan dat het
bestaat 'in een zekere toeëigening van de beloften Gods aan onze zielen'. Op
de wet kunnen wij niet vertrouwen. Wij kunnen dat alleen op het Evangelie.
Daarom moeten wij onze toevlucht nemen tot de beloften van het Evangelie,
deze beloften met een vast vertrouwen aangrijpen en ons toeëigenen111.
Tegelijk echter maakt Udemans nadrukkelijk onderscheid tussen dit vertrouwen op Gods beloften èn een ijdele vermetelheid. Verderop in zijn boek
spreekt hij ook over 'voorwaarden' die in de mensen aanwezig moeten zijn,
willen zij de beloften van het Evangelie mogen aannemen112. Soms lijkt Udemans het Evangelie onvoorwaardelijk aan allen te hebben willen verkondigen, soms neemt hij dat toch ook weer terug. Zijn innerlijk verdeelde verbondsleer, die ten dele wel en ten dele niet door de predestinatie is beheerst,
zal daar debet aan zijn geweest.
Van groot belang achten wij hoe door Udemans gezien is de verhouding
van het Oude Testament en haar beloften tot het Nieuwe Testament en de
vervulling van die beloften. In zijn Laetste Basuyne heeft hij aan dit thema
tamelijk brede aandacht geschonken. Uitgangspunt is hier dat het rijk van
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Christus een geestelijk rijk is. Joden en chiliasten hebben er een geheel verkeerde voorstelling van. Er is geen sprake van dat er vóór de Jongste Dag
hier op aarde een gelukstaat, een triumferende kerk zal zijn. De Heere heeft
de zijnen hier beneden in deze wereld niets dan verdrukking voorzegd. Wij
moeten onze ogen opwaarts heffen. Wel is het waar, zegt Udemans, dat er in
het Oude Testament vele beloften zijn die spreken van een gelukkige staat
van het rijk van Christus, maar de joden hebben dat verkeerd uitgelegd, door
te beweren dat het rijk van de Messias met uiterlijk gelaat zal komen. De Zaligmaker zelf heeft ons geleerd dat zijn rijk geheel geestelijk is113.
Hoe moeten dan de beloften van het Oude Testament uitgelegd worden?
Udemans zegt: Vanuit het Nieuwe Testament! Christus en de apostelen zelf
hebben dat zo gedaan, en zij zijn de beste ja enige ware uitleggers van de profeten. Al wat in het Oude Testament beloofd wordt aangaande het rijk van
Christus moet men niet 'naar de letter' maar op 'een geestelijke wijze' verstaan. Doet men dat niet, dan komt men tot ontelbare ongerijmdheden, als
bij voorbeeld dat er in de tijd van het Nieuwe Testament weer levietische
priesters en altaren zullen zijn, dat de tempel te Jeruzalem zal herbouwd
worden, dat het Loofhuttenfeest weer zal worden gevierd; en dat alles in
strijd met de eigen verklaringen van Christus en de apostelen. Udemans citeert nu ettelijke teksten uit het Nieuwe Testament om dat te staven. God de
Heere trekt onze harten naar boven, naar het hemelse Jeruzalem dat ons aller
moeder is114.
Zo constateren wij bij Udemans een nauwe binding aan de Schrift en een
hermeneutiek (uitlegkunde) die aan de Schrift zelf ontleend is.
Toch was Udemans niet wat wij noemen een biblicist. Tot zijn hermeneutiek heeft ook behoord dat het wettig is uit het getuigenis van de Schrift gevolgtrekkingen te maken. Maar ook dan steunt hij op de Schrift zelf. Wij
hebben daarvan een voorbeeld in zijn verdediging van de kinderdoop tegenover Frans de Knuyt en de zijnen. Die beweerden: Het moet met zoveel
woorden in de Schrift staan! Deze al te simpele redenering, die zij ook zelf
niet hebben kunnen handhaven, is door Udemans weerlegd. Hij verwijst hen
naar Hebreeën 7:12 waar door de schrijver van de Brief aan de verandering
van het priesterschap verbonden wordt de consequentie van een verandering
van de wet. En zo mogen wij nu ook, aldus Udemans, op grond van allerlei
Schriftgegevens concluderen tot de wettigheid van de kinderdoop115.
Intussen wil dit niet zeggen, dat Udemans op speculaties gesteld zou zijn
geweest. Integendeel! Geen kerkvader heeft hij hoger geacht dan Augustinus, en wellicht is door hem in zijn werken geen enkele auteur, de hervormers hierbij inbegrepen, veelvuldiger door hem geciteerd dan Augustinus, en
toch heeft Udemans zich kritiek op hem veroorloofd en wel juist op dit punt.
Met het oog op Openbaring 17 zegt Udemans: Bij Augustinus vindt men om104

trent dit gezicht 'enige subtiele speculaties', maar die hebben meer 'subtiliteit' dan vastigheid116.
Wij komen nu tot Woord en Sacrament. Menigmaal worden zij door Udemans op een directe wijze met elkaar verbonden. De gelovigen, zegt hij,
groeien op door de bediening van Gods Woord en de heilige sacramenten117.
Met het 'wijnhuis' in Hooglied 2:4 zijn volgens hem Woord en Sacrament
bedoeld18. Toch kwamen wij over de christelijke doop bij Udemans maar betrekkelijk weinig tegen. Hij sprak over dit onderwerp - maar dat lag geheel
in de rede - toen hij disputeerde met De Knuyt en andere Doopsgezinden.
Verder kwamen wij bij hem alleen tegen dat het Avondmaal gegeven is tot
een vernieuwing van onze doopbelofte119. Is de doop in Udemans' prediking
en onderwijs wellicht geen zelfstandig thema geweest? Heeft zijn ambivalente verbondvisie hem misschien ook daarin parten gespeeld?
Over het Avondmaal heeft Udemans geschreven in zijn boekje De Noodzakelijkheyd des H. Avondmaels120. Het boekje telt nauwelijks 16 bladzijden
en het is geheel op de praktijk gericht. Twee vrienden, Theophilus en Urbanus voeren samen een gesprek over het Avondmaal. Urbanus komt steeds
met uitvluchten als het gaat over deelname aan dit sacrament, Theophilus
tracht hem te overreden tot gebruik. Theophilus (Udemans zelf) legt een verband tussen Doop en Avondmaal en houdt verder Urbanus het bevel van
Christus voor: Doet dit tot Mijn gedachtenis! Als Urbanus klaagt over gebrek aan berouw over zijn zonden, houdt Theophilus hem voor, dat hij zichzelf bezien moet in de spiegel van Gods Wet. Dan zegt Urbanus: Waaruit kan
ik weten of mijn geloof oprecht is? Theophilus bemoedigt hem dan met de
woorden dat een oprecht geloof toch wel een zwék geloof kan zijn, en hij
verwijst dan Urbanus wel ook naar de kenmerken der genade, die hij echter
heel kort en eenvoudig houdt, maar evenzeer naar de beloften van het Evangelie met de woorden: 'Gy moet de beloften Godts in Christo Jesu wel leeren
verstaen, die ons geopenbaert zijn door 't H. Euangelium'121. Het mag gezegd worden dat de indruk die dit boekje als geheel op ons maakt niet is dat
de mensen zoveel mogelijk van het Avondmaal worden geweerd, maar dat ze
juist behoedzaam tot het gebruik van het Avondmaal worden aangemoedigd.
Kerk en Zending
Udemans onderscheidde wat hij noemde de zichtbare en de onzichtbare
kerk, en al stelde hij beide niet geheel tegenover elkaar zijn onderscheiding
was wel scherp. Onder de 'onzichtbare kerk' verstond hij de algemene katholieke kerk, de kerk der uitverkorenen, de kerk van het Apostolicum, voor het
grootste deel, zegt hij, reeds triumferend in de hemel122. Spreekt Udemans
over de 'zichtbare kerk' dan heeft hij de plaatselijke kerken op het oog. Een
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landelijk georganiseerde kerk komt in zijn terminologie als zodanig niet
voor.
De zichtbare kerk is voor Udemans een gemengde kerk, zij bevat gelovigen
maar ook ongelovigen en geveinsden123. Toch heeft dat gezichtspunt er Udemans niet toe verleid om zelf te gaan schiften, en met name de hypocrieten
als het ware met de vinger aan te wijzen. Hij stond op het reformatorische
standpunt dat men niet kan en mag 'oordelen'. In zijn Basuyne zegt hij: Wij
willen over niemands geweten oordelen, want dat staat alleen onder God.
Verderop stelt hij de vraag 'hoe dat wy connen versekert zijn, dat yemant een
broeder Christi is, overmidts dat daer vele valsche broeders zijn?' Zijn antwoord is: 'Wy en connen niet anders oordeelen/dan van het uyterlijcke/te
weten/of sy de stemme Christi gaerne hooren/ende daer na poogen te
doen'124. Nergens kwamen wij in de door ons geraadpleegde werken van
Udemans tegen dat hij een bepaalde bekeringsweg uitstippelt, die dan als
norm de gemeenteleden wordt aangelegd. De maatstaf was: belijdenis en
wandel! Maar tegelijk - wat daarmee niet in strijd is - het vermaan, dat het
behoren tot de zichtbare kerk nog niet een garantie is dat men een levend lid
is van de gemeente van Christus.
Udemans' onderscheiding van zichtbare en onzichtbare kerk heeft hem,
zeiden wij, er niet toe verleid die beide van elkaar te scheiden en daardoor te
komen tot een onderwaardering van de kerk in haar zichtbare gedaante. Telkens spreekt hij over de zichtbare kerk als over dé kerk. In aansluiting aan
kerkvaders en hervormers zegt hij: Men kan God niet tot Vader hebben als
men de kerk niet tot moeder heeft125, en dan vermaant hij zijn lezers zich bij
die kerk aan te sluiten. Udemans was een voluit kerkelijk man. Conventikels
heeft hij nergens aanbevolen, wèl dat christenen onder elkaar geestelijke gesprekken zouden voeren.
Udemans maakte ook onderscheid tussen de ware en de valse kerk. Opvallend is dat hij in dat verband spreekt van valse kerken126. Hij dacht dus niet
exclusief aan de kerk van Rome. Plaatselijke kerken, zegt hij, kunnen ten
prooi vallen aan tirannie, ketterij of scheuring; dat is al van oude tijden af
het lot van de kerk. Op de ene plaats, aldus Udemans, is de kerk zuiverder
dan op de andere127. Er zal in de kerk dan ook tucht moeten zijn. Die tucht
noemt hij de zenuw van orde, vrede en eenheid. De kerkelijke tucht is even
nodig als een haag om een lusthof128. Toch wil Udemans niet dat men om allerlei zonden en gebreken in de kerk zich van haar zal afscheiden. Er waren
er in zijn tijd die dat wel deden en zich, naar ik vermoed, aansloten bij de
Dopers, maar Udemans noemt hen 'splinter-kijckers'. Pas wanneer in de
kerk de fundamenten omvergeworpen zijn zullen wij de gemeenschap met
die kerk moeten opzeggen129.
De meeste ketterijen ziet Udemans opkomen uit de filosofie. Hij keurt de

106

filosofie als zodanig niet af, maar zij mag in de theologiebeoefening niet
meer dan 'hulpmiddel' zijn, anders bederft zij de kerk130. Herhaaldelijk
spreekt Udemans in zijn werken over ketterijen, dwalingen en scheuringen.
Soms noemt hij ook enkele namen, als die van Montanus, Marcion, Arius en
Pelagius. Udemans was een uitgesproken orthodox man.
Udemans' onderscheiding van zichtbare en onzichtbare kerk heeft hem in
staat gesteld om op een eigen wijze klaar te komen met de geschiedenis van
de kerk. Van de kant van Rome werd hem en alle reformatorische christenen
de vraag gesteld: Waar was uw kerk vóór Luther? Udemans' antwoord is:
Zij was er ook toen, maar als koren onder het kaf131. De middeleeuwen zag
hij als een 'wintertijd' van de kerk. Hij past op de situatie van de kerk in die
tijd toe de woorden uit Openbaring 12 waar wij lezen dat de vrouw die het
mannelijke kind gebaard had 'een tijd, en tijden, een halve tijd' - volgens
Udemans 1260 jaren - in de woestijn verkeerde. Met Wyclif en Hus, die hij
'liefelijke boden' noemt, heeft Udemans een betere tijd, een lentetijd voor de
kerk zien aanbreken. Maar het eigenlijke licht ging op in de 'vorige eeuw' en
dan noemt hij de namen van Luther, Melanchton, Bugenhagen, Jonas, Cruciger, Bucer, Calvijn, Beza en anderen132.
De algemene kerk, de kerk van het Apostolicum, kan, aldus Udemans,
nooit van de waarheid afvallen. Niet dat hij ontkent dat ook de uitverkorenen kunnen dwalen, evenwel niet ten aanzien van het eigenlijke fundament
der zaligheid. Met de zichtbare kerk is het anders, hoewel: wij belijden, zegt
Udemans, dat ook zij nooit zó in verval kan raken of de Heere behoudt nog
altijd een 'heilig zaad' van hen die Hem recht kennen en dienen, en dan wijst
hij op de 7000 ten tijde van koning Achab133.
De eerste tijd na Pinksteren was voor Udemans de bloeitijd van de kerk.
Ook zegt hij wel, dat de eerste 6 eeuwen van de christelijke kerk de beste waren. Toen kwam het pausdom, dat alles bedierf134.
Udemans was niet alleen een orthodox man, maar ook een practicus. De
onzichtbare kerk laat hij samenvallen met het Rijk van Jezus Christus, dat
geestelijk is, en waartoe wij alleen door geloof en bekering behoren kunnen.
Wij moeten ware leden van de kerk zijn, zegt Udemans herhaaldelijk. In de
gemeente zijn ook hypocrieten, bastaard-christenen; zij behoren evenmin als
de goddeloos levende leden niet eigenlijk tot de kerk. En dan gebruikt Udemans een paar beelden, hij zegt: Zij zijn niet meer dan waterloten aan een
wijnstok, en dan een houten been aan een lichaam135. Om een waar lid van de
kerk te zijn en zalig te worden is meer nodig dan alleen maar door een openbare belijdenis tot de zichtbare kerk te behoren.
Udemans was ook een man van de zending. In zijn Geestelyck Roer is de
zending onder de heidenen een steeds weerkerend thema. Wij zijn schuldig,
zegt hij, het rijk van Christus onder de heidenen te verbreiden. Nóg is de vol-
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heid der heidenen niet ingegaan. Wij zullen de heidenen moeten lokken tot
het ware geloof. Al in 1492 is Amerika ontdekt en nog kent men daar het
Evangelie niet. Zovele miljoenen in Oost en West hebben in de duisternis gewandeld. Het Rijk van Christus moet verbreid worden. De jezuïeten bedrijven missie, maar zij bevorderen slechts het rijk van de antichrist. Laat hun ijver voor ons een aansporing zijn om Christus' rijk te bevorderen136.
Dit bevorderen van Christus' rijk zou volgens Udemans een van de belangrijkste motieven zijn geweest bij het oprichten eerst van de Oost-Indische en
later van de West-Indische Compagnie. Zij was het voornaamste doel bij 'het
beste deel der participanten'. De heren Bewindhebbers hebben dat ook bewezen, want zij ijverden ervoor dat er studenten zouden worden opgeleid tot
predikant om eenmaal uitgezonden te worden, en zij zonden ook metterdaad
op last van de Compagnie predikanten uit137.
De reden waarom Udemans zelf en, zoals hij zegt, 'de liefhebbers van de
gereformeerde religie' in het algemeen zozeer geïnteresseerd waren in de Nederlandse zeevaart en handel was dat daardoor het rijk van onze Heere Jezus
Christus zou kunnen worden bevorderd, de gelegenheid werd geboden om de
arme blinde mensen ver weg het zaligmakende geloof en de kennis van onze
Heere Jezus Christus in te planten138.
En toch was Udemans over hetgeen bereikt was niet tevreden. Het seminarie te Leiden voor de opleiding van zendingspredikanten is voortijdig gestopt139. De heren Bewindhebbers hadden moeten doorzetten. Hun ijver is
niet altijd zo groot geweest als wel nodig was. De Commandeurs, de goede
niet te na gesproken, hebben de predikanten die uitgezonden waren, lang niet
altijd naar behoren behandeld, want zij deden alsof die predikanten hun ondergeschikten waren140. Het eigenlijke zendingswerk is menigmaal geremd
door het slechte voorbeeld dat gegeven werd door de matrozen. Niemands
fouten en zonden ook van de hooggeplaatsten heeft Udemans willen verontschuldigen141.
Maar de schuld lag ook dichter bij huis. De kerk heeft ook niet altijd haar
taak verstaan. Onder de predikanten die meegingen naar Oost en West bevonden zich vaak 'losse' predikanten, waar bleven de goede en bekwame predikanten?142 Er zijn proponenten die liever 10 jaar op een beroep wachten
dan dat zij mee uitvaren om elders het Evangelie te verkondigen143. Udemans' voorstel was dat de kerkelijke vergaderingen hier meer werk van zouden maken. Laat elke Synode, zegt hij, jaarlijks een ervaren predikant leveren ten dienste van elk der beide Compagnieën. Het moeten mannen zijn die
ervaren, vroom, sterk en moedig zijn. Laten zij in de Oost of in de West een
paar jaar werken en dan naar huis terugkeren144.
Udemans zegt: Het gaat om godzalige mannen, maar zij moeten ook grondig onderwezen zijn, en dan noemt hij naast de theologie de volgende vak-
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ken: talen, geschiedenis, filosofie, astronomie, cosmografie en geografie.
Deze predikanten moeten er maar op rekenen dat zij voor moeilijke gevallen
zullen komen te staan en daarom moeten zij ook ervaren zijn in de regering
van de kerk145.
Curieus is het te horen hoe Udemans zich het zendingswerk van deze predikanten heeft voorgesteld. Het doel zou moeten zijn de heidenen de kennis
en het geloof in Christus in te planten. Maar blijkbaar zag Udemans ook de
noodzaak van een daaraan voorafgaand werk. Hij zegt namelijk dat de zendingspredikanten ook logica en fysica zouden moeten studeren, 'om de Heydenen, die de Authoriteyt van de H. Schriftuere noch niet en kennen/uyt de
Scheppinge der werelt te overtuyghen/dat Godt is: datter maar één Godt is:
dat de zielen der menschen onsterffelijck zijn: dat Godt door zyne voorsienicheydt, Hemel, Aerde, Zee, met al dat daer in is, onderhoudt ende regheert'.
Zo zouden de heidenen, volgens Udemans, de 'eerste fundamenten vande
ware Religie' moeten worden bijgebracht. Om hierin geoefend te zijn zouden
volgens Udemans alle predikanten, en met name de zendingspredikanten op
hun duimpje moeten kennen het boek van de Franse schrijver Philippe de
Mornay, De la verité de la Religion Chrestienne, overgezet in het Nederlands
onder de titel Bybel der natuere146. Zo blijkt dat Udemans wat wij heden een
'natuurlijke theologie' noemen niet versmaad heeft, maar er een apologetische waarde aan heeft toegekend.
Udemans zou niet geweest zijn die hij was, als hij niet grote nadruk had gelegd op het léven in de kolonieën. De kerkdiensten moeten er in ere worden
gehouden. De overheden moeten er voor zorgen dat allen, zowel heidenen als
christenen, die kerkdiensten bijwonen. Goddeloze christenen, die daar geen
lust in hebben moeten eerst worden vermaand en als dat niet helpt door de
overheid gedwongen worden, want er staat in Lucas 14:32: 'Dwingt ze om in
te komen'. Neen, dat is, zegt Udemans, geen inquisitie, maar niet meer dan
'liefdedwang'147.
Dat de overheden in de koloniën er ook voor zorgen moesten dat de zondag niet zou worden ontheiligd, sprak voor Udemans vanzelf.
De papisten (Portugezen) zouden daar evenals in het thuisland slechts in
die zin getolereerd mogen worden, dat hun gewetensvrijheid werd veroorloofd, maar niet godsdienstvrijheid148.
Openbare hoeren zou men moeten verbannen. En de Nederlanders die
zulk een vrouw zouden hebben bezocht zouden gestraft moeten worden met
hen minstens enige dagen 'op brood en water' te zetten149. Zouden de Nederlanders mogen trouwen met heidense vrouwen? Jawel, maar dan moeten die
vrouwen eerst onderwezen zijn in de ware religie en daar belijdenis van hebben gedaan. Overigens, Udemans kan dergelijke huwelijken, al zijn ze niet
ongeoorloofd, toch niet toejuichen. Hij spreekt over de aangeboren 'zwarti109

cheyt ende vuylicheit' van de inlanders, en zegt dat de kinderen die uit zulke
gemengde huwelijken voortkomen toch niet échte Nederlanders zijn. Niettemin: deze kwestie, zegt hij, raakt niet het geweten, en daarom mogen zulke
huwelijken toch wel plaatsvinden. Liever zag hij echter dat blanke vrouwen
uit het moederland naar de koloniën werden overgebracht, en dat de kolonisten met die vrouwen, bij voorbeeld meisjes uit de Nederlandse weeshuizen,
zouden trouwen150.
Aan de kinderen in de koloniën wijdt Udemans ook de nodige aandacht.
Er moeten scholen worden gesticht. Op die scholen zouden de jongens moeten blijven tot zij 14 jaar zijn geworden en de meisjes totdat zij 12 jaar zijn
geworden. De jezuïeten hebben de kinderen gelokt met 'leuke prentjes en afbeeldingen' en deelden onder de ouderen 'mooie boeken' uit. Udemans besefte: Er zal door de gereformeerde christenen, overheden en predikanten
ook wat gedaan moeten worden. Hij zegt: Het geloof en de ware religie kunnen niet worden voortgeplant tenzij de kinderen van jongsaf goed onderwezen worden151. Al is Udemans niet zélf gegaan naar Oost of West, hij was
toch wel een zendingsman!
Geloof, rechtvaardiging en heiliging
In zijn Ladder Jacobs heeft Udemans een definitie gegeven van het geloof,
zij luidt als volgt: 'Het geloof is een vrucht van de Heilige Geest, waardoor
wij ons vertrouwen stellen op God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
onszelf toeëigenende de vergeving der zonden en het eeuwig leven om Christus' wil'152. Het opvallende in deze definitie is de nadruk die valt op het vertrouwen. Met dat woord lijkt het wezen van het geloof bij Udemans tot uitdrukking te zijn gebracht. Wel spreekt hij elders ook over de kennis, maar
van haar zegt hij alleen maar dat zij noodzakelijk moet vooropgaan, immers
hoe zou iemand, zegt hij, zijn vertrouwen kunnen zetten op iemand die hij
niet kent?153 Het blijft hier in het duister of Udemans de kennis tot het ware
zaligmakende geloof gerekend heeft of er slechts een voorstadium in heeft
gezien. Vermoedelijk het laatste want wat verderop zegt hij dat het vertrouwen alleen aan het zaligmakend geloof eigen is154. Met andere woorden: de
kennis (en de toestemming) kunnen ook het deel van de tijdgelovigen zijn.
Ontegenzeggelijk heeft Udemans aan het geloof grote waarde toegekend.
Hij heeft er de zaligheid aan verbonden. In zijn Hemelsch-Belegh zegt hij:
Het geloof staat voorop, want het is de moeder van alle andere deugden.
Even lijkt het er nu op of voor Udemans het geloof 'slechts' een deugd was,
zij het een belangrijker deugd dan de andere, omdat hij haar een moeder
noemt. Toch schijnt dat zijn bedoeling niet te zijn geweest, want vrijwel onmiddellijk laat hij hierop volgen dat door het geloof Christus in onze harten
woont155. Daarmee is dan het unieke van het geloof tot uitdrukking gebracht.
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Dat unieke vinden wij trouwens ook daar verwoord waar Udemans
spreekt over geloof en rechtvaardiging. In zijn Pracktijcke zegt hij: Wij
trachten onze schapen in te planten een geloof dat door de liefde krachtig is;
wij leren dat de mens gerechtvaardigd wordt door het geloof zonder de werken der wet. Het geloof, zegt Udemans verder, is het enige instrument waardoor wij in Christus worden ingelijfd. Elders keert Udemans zich tegen de
roomse leer dat het een ingestorte gerechtigheid is die ons rechtvaardigt voor
God. De rechtvaardigmaking is niet anders dan een vrijspraak. Zij mag niet
verward of vermengd worden met de heiligmaking. De heiligmaking is het
die ons ingestort wordt. Evenals voor Calvijn is ook voor Udemans de 'heiligmaking' een ander woord voor de 'wedergeboorte'156. Nergens kwamen
wij bij hem tegen de scholastische onderscheiding van een wedergeboorte in
engere èn in ruimere (heiliging) zin.
Udemans heeft dus nadrukkelijk rechtvaardiging en heiliging van elkaar
onderscheiden. Niet gescheiden! Wie gerechtvaardigd is, is meteen, zegt hij
geheiligd. Het is wel het geloof alleen dat ons rechtvaardigt, maar dat geloof
is nooit alleen; het is nooit 'sonder geselschap', het gaat gepaard met hoop,
liefde en goede werken157. Wie niet de heiligmaking heeft, mist ook de
rechtvaardigmaking. Het is met name op dit punt dat volgens Udemans de
wegen van de ware gelovigen en van de hypocrieten zich scheiden. In uiterlijke dingen hebben de hypocrieten veel met de ware gelovigen gemeen, zoals
een comediant kan gelijken op een koning, toch gaapt er tussen beide een
diepe kloof, want de hypocrieten missen een geloof dat door de liefde werkzaam is, zij hebben uiteindelijk slechts een 'blote kennis', een dood geloof158.
Aan de rechtvaardiging door het geloof alleen heeft Udemans niet tekort
willen doen. Aan de heiligmaking evenmin. Als man van de praktijk der godzaligheid was hem met name aan de heiligmaking veel gelegen.
Er zou een aparte bijdrage te leveren zijn over Udemans' ethiek. Wij doen
daaruit slechts een greep. Meer niet omdat toch al in zovele geschriften en
opstellen over de mannen van de Nadere Reformatie zoveel over dit thema
geschreven is.
Bij Udemans is wel bijzonder opvallend zijn hartelijke betrokkenheid bij
de Nederlandse zeevaart en handel. Intensief leefde hij mee. Hij bestudeerde
reisjournalen, octroyen en al wat er mee te maken had. Naar zijn vaste overtuiging lag de zenuw van de vrijheidsstrijd die met Spanje gestreden werd op
de zee159. Het sluiten van een Bestand in 1609 heeft hij afgekeurd160. Wilde de
Republiek zich kunnen handhaven tegenover Spanje dan moest zij de vijand
op zee en in de koloniën aantasten. Udemans zegt: Wij moeten de vijand
aantasten waar hij het meest kwetsbaar is, en dat is in Indië, want daar haalt
hij zijn schatten vandaan161. De zeevaart en handel beschouwde Udemans als
noodzakelijk. Om twee redenen. Omwille van de oorlog die gevoerd werd.
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De Republiek zou spoedig uitgeput zijn en de strijd, en die was voor Udemans primair een strijd om de ware religie, verliezen als er geen inkomsten
meer waren uit de handel. En vervolgens, in de Republiek zelf stonden honderden mannen gereed om scheep te gaan. Terwijl bovendien een groot deel
van de bevolking op allerlei wijzen een bron van inkomsten had in de zeevaart en de handel162.
Het was voor Udemans geen kwestie of de vrijheidsstrijd wettig was of
niet. Ettelijke malen heeft hij de Apologie van Willem van Oranje aangehaald. Hij had voor Oranje grote waardering163. Wat de Staten-Generaal gedaan hebben, zegt hij, ten aanzien van de koning van Spanje is wettig geweest. Rebellie en opstand van onderdanen tegen een wettige overheid is een
gruwelijk kwaad, maar heel anders wordt het als een vorst een tiran wordt,
zich niet aan zijn eed houdt en de wetten en privileges schendt, en 'sub-alterne Overigheden' zo'n vorst daarin weerstaan. Souvereine overheden mogen
niet alles doen wat zij willen. De lagere overheden zijn er ook nog. Wij vinden hier bij Udemans een duidelijke zinspeling op hetgeen Calvijn en ook
Beza geschreven hebben over het recht van verzet. Nadrukkelijk heeft Udemans gesteld dat particuliere personen dit recht niet hebben164.
Al stond Udemans positief tegenover zeevaart en handel, dat sluit niet in,
dat hij niet ook de gevaren ervan ingezien heeft. Hij heeft de rijke en soms
steeds rijker wordende kooplui op het hart gebonden niet aan overdaad en
weelde zich over te geven. Steeds grotere huizen bouwen en die schitterend
inrichten, zich steeds weeldiger gaan kleden, naar de nieuwste moden, copieuze maaltijden laten aanrichten, het kreeg alles van hem een vermanend
woord. Hij waarschuwde ook tegen grootdoenerij. Zet geen groot zeil, zei
hij, op een kleine schuit. Huizen moeten net als schoenen niet te groot zijn
want dan sloffen zij en niet te klein want dan knellen zij. Ook een sociaal
motief speelde bij Udemans mee, hij dacht aan de vele armlastigen. Wie veel
geld heeft moet aan het vaderland denken, dat nog steeds in strijd is, maar
ook aan de armen165.
Ten aanzien van de slavernij nam Udemans een genuanceerd standpunt in.
Christenen zullen nooit christenen als slaven mogen hebben. Maar hoe is het
met buitgemaakte vijanden en met heidenen? In ieder geval zullen zij als zij
slaven zijn geworden goed behandeld moeten worden, en men zal, als zij
goed oppassen hen op de duur de vrijheid niet mogen onthouden166.
Er zijn enkele tientallen problemen waarover Udemans zijn licht heeft laten schijnen. Hij noemt ze gewetensgevallen. De meeste zijn ethisch van
aard. Als pastor heeft hij getracht ze op te lossen.
In zijn werken komen wij vele 'regels' tegen. De overheden, die hij 'voedsterheren' van de kerk noemt, de predikanten, de ouderlingen, de diakenen,
de mannen, de vrouwen, de kinderen, de schippers, de vissers, de matrozen
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en nog vele anderen krijgen allen beurt. Allen wordt op het hart gebonden
godzalig te leven, allen krijgen zij te horen wat elk van hen in eigen positie te
doen en te laten heeft.
Ook het thema van het kruisdragen heeft Udemans niet overgeslagen. De
weg naar de hemel zegt hij is de 'cruys-strate'167.
Ten aanzien van het gebed keurt hij het gebruik van formuliergebeden niet
af, maar liever is hem dat de christen zo ver vordert dat hij met eigen woorden bidden kan168.
De vraag is weleens opgeworpen en tegelijk ontkend of er bij Udemans
ook mystiek voorkomt. In zijn Ladder Jacobs, maar ook wel op andere
plaatsen in zijn werken vindt men de zogenaamde trappen-theorie. De naam
van Ruusbroec is daaraan verbonden169. Maar Udemans zelf wijst meer in de
richting van Bernard. Naar de vorm hebben wij hier inderdaad met een mystieke theorie te doen, maar als wij zien hoe ze door Udemans ingevuld is, dan
blijkt dat er toch wezenlijke verschillen zijn. Christus zélf is voor Udemans
de ladder, en al is de eerste trede niet het geloof, maar de ootmoed toch gaat
het om het geloof! De ootmoed is namelijk bij Udemans de eerste trap tót het
geloof! Overal in Udemans' werken vindt men de oproep. Ga, zegt hij, met
een ootmoedig en gebroken hart, maar ook met vrijmoedigheid des geloofs
tot Christus. Zelfs bij Bernard is de trappentheorie heel anders uitgewerkt
dan bij Udemans170.
Een punt dat Udemans erg hoog heeft gezeten is de heiliging van de sabbat. In de strijd die in die tijd over dit thema gevoerd is, stond hij zonder
meer aan de kant van Willem Teellinck. Dat betekent dat hij niet alleen aanvaardde dat de sabbat al met de schepping gegeven is en dat het sabbatsgebod zedelijk van aard is, maar ook dat hij een zeer strenge heiliging van de
sabbat eiste171. Op dit punt was hij een typische vertegenwoordiger van de
Nadere Reformatie, overigens een term die wij nergens tegenkwamen in de
boeken die ons van Udemans onder ogen kwamen.
Udemans' eschatologie
Er is reeds door ons geconstateerd dat het chiliasme door Udemans is afgewezen. Dat betekent echter niet dat hij geen bepaalde eschatologische verwachting had. Eerst zou volgens hem de volheid der heidenen ingaan, en dat
was voor hem een machtige stimulans om te ijveren voor de zending onder de
volkeren, dan zouden de joden tot bekering komen en daarna zou het Einde
er zijn. Udemans' boek Laetste Basuyne, hetwelk een brede uitleg bevat van
de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden (Matteüs 25:1-13), is
in z'n geheel aan dit thema van de eschatologische verwachting gewijd.
Omtrent het chiliasme nog het volgende. Verdwaald zijn de chiliasten, zegt
Udemans, die de harten van de kinderen Gods willen binden aan het aardse
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Jeruzalem, terwijl Abraham en de andere patriarchen niet een aards maar
een hémels vaderland zochten. De chiliasten menen dat de Heere Christus
eerst de martelaren zal opwekken en in de buurt van Jeruzalem met hen regeren zal, en dat pas daarna de andere doden zullen worden opgewekt. Zij misbruiken hiertoe Openbaring 20:4-6. Hun mening is regelrecht in strijd met
teksten als 1 Tessalonicenzen 4:17, Filippenzen 3:20 en Kolossenzen 3:1,
waar onze harten omhóóg worden getrokken. Wij moeten zoeken een huis
dat eeuwig in de hemelen is, een hemels vaderland. De vaderen onder het
Oude Verbond hebben niet gedroomd van een aards koninkrijk van 1000 jaren dat door Christus zou worden opgericht; deze opinie behoort tot de onheilige en oudwijfse fabelen, gelijk Paulus spreekt, 1 Timoteüs 4:17172.
Wanneer zal het Einde er zijn? Er is een oud gevoelen zegt Udemans van
een 'zekere Elia' dat de wereld 6000 jaar zal bestaan, 2000 jaar zonder de
Wet, 2000 jaar onder de Wet en 2000 jaar onder de Messias173. Maar Udemans blijkt zeer sceptisch te staan tegenover deze theorie, hij zegt: Deze profetie is niet canoniek, niemand zal kunnen zeggen hoe lang het nog duurt eer
Christus komt, het is in de raad Gods besloten. Drie tekenen aldus Udemans
moeten nog vervuld worden, ten eerste de bekering der joden, ten tweede de
prediking van het Evangelie in de gehele wereld, en ten derde de val van
Rome. De Heere alleen weet wanneer deze tekenen worden vervuld174.
Op meer dan een plaats in zijn werken heeft Udemans er blijken van gegeven dat hij nog een bekering der joden verwachtte. In zijn Geestelijck Roer
zegt hij: Het Evangelie moet door de hele wereld gepredikt worden, dat is de
volheid der heidenen die eerst moet komen vóór de joden bekeerd worden;
maar dat kan nog honderden jaren duren175.
Uit deze verwachting van een bekering der joden heeft Udemans overigens
ten aanzien van de joden in het heden geen andere consequentie getrokken
dan alleen deze, dat ook hèn het Evangelie gebracht moet worden en dat men
moet ijveren voor hun bekering176. Dat de christelijke kerk in de plaats gekomen is van de ongelovige en afvallige joden is voor hem niet een probleem geweest, dat stond voor hem zonder meer vast. Sprak hij over de joden in het
heden, dan was zijn oordeel uitsluitend negatief. Niet vanuit enige rassenhaat, maar vanuit religieus, beter: vanuit christelijk motief.
Talloze malen spreekt Udemans in één adem over heidenen, joden en Turken177. In zijn Christelijcke Bedenckingen rekent hij deze allen zonder enig
onderscheid tot de 'ongelovige en goddeloze mensen'178. In zijn Laetste Basuyne maakt hij wel enig onderscheid tussen deze drie groepen maar dan in
die zin, dat straks op de Oordeelsdag de joden het nog zwaarder te verduren
zullen hebben dan de Turken. Hij zegt daar namelijk: De Turken zullen het
zwaarder hebben dan de heidenen, omdat vele duizenden christenen onder
de Turken leven, van wie zij de kennis van Christus kunnen hebben; maar de
114

joden zullen het nóg zwaarder hebben, want zij verkeren temidden van de
christenen, in ons land temidden van de gereformeerde christenen, zodat zij
niet onkundig behoeven te zijn omtrent het Evangelie. Er is, aldus Udemans,
een schrikkelijk oordeel over de joden gekomen, naar ziel en lichaam beide;
er ligt een deksel op hun hart en al meer dan 1600 jaar zijn ze verstrooid geweest179.
In zijn Geestelijck Roer heeft Udemans de trits: heidenen, joden en Turken aangevuld met 'atheïsten' en 'libertijnen' en hij zegt dan dat men in de
Nederlanden niet na veel strijd de vrijheid verkregen heeft om godsdienstvrijheidteverlenen aan deze zojuist genoemde groepen. Op gewetensvrijheid
mogen zij rekenen, op godsdienstvrijheid niet180.
Wil dat nu zeggen dat wij ons met name om het lot van de joden niet hebben te bekommeren? Neen, dat beslist niet! Al zijn de joden vijanden van het
Evangelie, zegt Udemans in zijn Hooglied ver klaring, naar de verkiezing zijn
zij geliefd om der vaderen wil. Voor Udemans betekende dat laatste dat zij
nog tot bekering kunnen komen, en hij zegt dan ook: Wij moeten zorg hebben voor de bekering der joden, voor hen bidden en hen met vriendelijke vermaningen nodigen tot het geloof in Christus. Degenen die met bitterheid de
joden behandelden zijn door Udemans bestraft181.
Zó bleef Udemans' oog op de toekomst gericht. Treffend zijn zijn woorden en daarmee besluiten wij dit stuk: Een kenmerk van het kindschap Gods
is van harte te verlangen naar de toekomst van Christus182.
Udemans is onder de theologen van het begin van de 17e eeuw waarlijk
niet de eerste de beste geweest. Op velerlei terrein heeft hij zijn licht laten
schijnen. Enkele van zijn opvattingen zullen bij de lezers van nu vragen of
zelfs bedenkingen hebben opgeroepen. Dat is te begrijpen, mits ook die vragen en bedenkingen gefundeerd zijn. Want Udemans sprak niet zó maar. Hij
was een man die wist wat hij zei. Allerlei theologische lijnen kwamen in hem
samen. Wij die op een grote tijdsafstand staan, zien dat beter dan dat hijzelf
het gezien heeft. Wij kunnen niet alles in hem met elkaar in overeenstemming
brengen. Afgezien van de invloed van de patres, met name die van Augustinus en de middeleeuwen, met name die van Bernard, zien wij hem staan op
een drielandenpunt, het trefpunt van Reformatie, Orthodoxie en Piëtisme.
Udemans vertoonde piëtistische trekken, hij was ook een 'orthodox' man,
maar de theologie en vroomheid van de Reformatie, vooral die van Calvijn,
Bucer en enkele anderen was nog sterk in hem vertegenwoordigd. Ondanks
alle diverse krachten die in hem werkten was hij toch een gaaf man, en bovenal: een begenadigd dienaar van het Evangelie.
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Theodorus Gerardi a Brakel (1608-1669)
Dr. T. Brienen

ZIJN LEVENSLOOP1

Dirk of Theodorus2 werd in 1608 te Enkhuizen geboren als zoon van een zekere Gerard of Gerrit, hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit het Brabantse
plaatsje Brakel, ten zuid-westen van Tilburg, die daarom Van Brakel werd
genoemd. Van de naam van zijn moeder weten we (nog) niets. Bij zijn geboorte was zijn vader nog rooms-katholiek; hij ging pas later over tot de Gereformeerde Kerk. Zijn moeder overleed toen hij nog heel jong was. Zijn vader gaf hem, zoals Theodorus later zelf zegt3, een wat algemeen christelijke
en burgerlijke vorming, maar niet gelijk hij wenste te hebben ontvangen.
Weldra komt hij bij zijn oma van moeders kant en wordt door haar verder
opgevoed. Van haar voorbeeldige vroomheid gaat een sterke stimulans uit op
de kleine Dirk. Hij geeft dat zelf zo weer: 'bij welcke ick nog geheel kleyn
eenige tijt was/desen sagh ick geduerigh bidden/en al hoewel ick als een kint
doe daer niet veel verstant van hadde/noch daer soo seer op lettede/soo verweckte het bysonder daer na eenige bedenckingen. Sy gaf my oock eenige
vermaningen. Sy liet my veel voor haer leesen/want ick konde seer vroegh lesen'4.
Zo begon ook Dirk te bidden, te bijbellezen, devote lectuur5 zoals gebedenboekjes door te nemen en te mediteren in de eenzaamheid en hij zou dit
zijn hele leven door op gezette tijden blijven doen. Toen hij in de eenzaamheid eens in zijn Bijbellezen aan 1 Korinte 6:14-16a toekwam, werd dit voor
hem een nieuw begin. Hij scheidde zich meer en meer van zijn vriendjes af en
richtte zijn hart met nog sterker overgave op de Heere en zijn dienst6.
Op 10-jarige leeftijd verbleef hij eens in Vlissingen, waar het predikantengeslacht Van Laren werkte en opgang maakte, en ging er gedurig naar de
kerkdiensten. Nu begreep hij de preken veel beter en zorgde ervoor, vóór in
de kerk te kunnen zitten om de predikant beter te kunnen volgen. Sindsdien
was het kerkgaan hem een vreugde. Weer terug in Enkhuizen begon Dirk van
Brakel de gezelschappen der vromen te zoeken en wat hem verder kon brengen in de godzaligheid. Zo leefde hij voortaan in 'een streng gedisciplineerde
afzondering in meditatie, gebed, kerkgang en conventikelbezoek. In de bedding van deze ascetische levenshouding vervolgde het geestelijke leven van
Th. a Brakel zijn loop'7.
Hij hoorde predikanten vaak spreken over de 'vreugde des Geestes' en 'de
voorsmaak des hemels' en wenste die ook te ervaren. Op een dag kwam hij
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thuis, vond er niemand, knielde neer en smeekte God om deze ervaring en zij
kwam toen in overstelpende kracht8.
In zijn Voorrede van zijn 'Het Geestelijck leven' (1648) aan de 'Edele, Eerentfeste, Hoog-Achtbare, Wyze zeer-Voorziene Heeren, myn Heer, De
Schout, Burgemeesteren, Schepenen en Raden der Stadt Enkhuizen' noemt
hij Enkhuizen dan ook niet alleen 'de stad myner geboorte en opvoeding',
maar ook 'de stadt mynder geestelyke wedergeboorte en opvoeding in het
geestelyke leven'. Hij zal nimmer vergeten 'die heerlijke Predicatien, die ik
daar hebben gehoort, en de zoete vertroostingen, die ik wel eer in Uw kerken
hebbe genooten en de geneuglyke en de vermakelyke 't zamensprekingen, die
ik aldaar wel eer met den gelovigen plagt te hebben: also dat Uwe Stadt is
myn schole geweest, in welke God my heeft geleert'.
In Enkhuizen volgde de jonge k Brakel het onderwijs aan de stedelijke Latijnse school, waar hij zich bezig hield met: Latijn, Hebreeuws en Grieks, en
zich verdiepte in kerkelijke en wereldlijke geschiedschrijvers. Het blijkt, dat
hij zich weldra aangetrokken voelde tot het onderwijzen, want in 1634 vestigt
hij zich als schoolmeester te Leeuwarden. In het Leeuwarder Burgerboek
staat in 1634 vermeld, dat Dirk Gerrit van Enckhuysen - pas later zal hij de
familienaam a Brakel aannemen - tegen betaling van zes oude schilden
( = goudguldens) burger is geworden. Nu was voor het beroep van kosterschoolmeester en van koopman zulk burgerschap vereist9.
Pas 24 augustus 1636, dus op 'gevorderde' leeftijd (28 jaar oud), doet a
Brakel openbare geloofsbelijdenis in de kerk, hoewel hij van zijn prille jeugd
af God gevreesd heeft. J. J. Kalma stelt, dat het waarschijnlijk zijn bevindelijke inslag was, waardoor hij lange tijd wantrouwend tegenover de kerk als
instituut stond, zodat het ons ook niet hoeft te verbazen, dat hij later contact
heeft met Anna Maria van Schuurman, die bij de Labadisten terecht kwam
en te Wiewerd in 1678 zou sterven10.
Zijn intellectuele aanleg en opvallende vroomheid trekken de aandacht
van de Franeker predikant Sixtus Rippertus en van de hoogleraar Meynardus
Schotanus, a Brakels 'sonderlinge Vrient'. Moet hieruit geconcludeerd worden, dat è Brakel te Franeker heeft gewoond, bij voorbeeld van 1637 tot 1638
en er zelfs aan de Academie aldaar heeft gestudeerd, zoals verschillende historici stellen?11 Rippertus en Schotanus, bekend om hun ijver voor rechtzinnigheid en praktische vroomheid, dringen bij hem aan te staan naar het predikambt. Als niet aan een hogeschool afgestudeerde, stond hem alleen de
weg naar art. 8 D.K.O. open en zich te onderwerpen aan het kerkelijk classicaal examen, langs welke weg in die tijd 'idioten' ( = leken zonder academisch examen) predikant konden worden. Dirk Gerrits komt pas tijdens een
hevige nachtelijke worsteling tot de overtuiging, dat God hem werkelijk hiertoe riep12.
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Op 18 juli 1637 verschijnt schoolmeester Van Brakel op de vergadering
van de synodale deputaten te Bolsward, die 'gehoort hebbende sijne propositie over d' woorden Pauli 1 Cor. 10 v. 1,2 etc. hem van den classe Leoverdiana ingestelt, hebben eenparichlijck geordelt dat hy... tot den examen mach
toegelaten werden...'13.
In hetzelfde jaar wordt hij door de classis Leeuwarden geëxamineerd met
het gewenste resultaat en beroepbaar gesteld als zogenaamde 'Duytsche
clerck' dit is als een niet-universitair geschoolde predikant.
Als predikant zal hij dan achtereenvolgens de gemeenten van Beers en Jellum, van Den Burg op Texel en van Makkum en Cornwerd dienen.

ZIJN GEZINSLEVEN

Te Enkhuizen is Dirk Gerrits op 30 januari 1628, wonende bij de Nieuweweg, in het huwelijk getreden met Margaretha Willemsdr. Homma, geboren
ca. 1603, wonende op de Vismarkt en nicht van de gereformeerde predikant
Laurentius Homma, die van 1654 tot 1661 te Enkhuizen zou staan en van
1661 tot zijn overlijden in 1681 te Amsterdam, waar hij in aanzien stond wegens zijn ijver voor levensheiliging.
Margaretha stond bekend als 'een Paarl in Godsvrucht, een sieraad onder
de vrouwen in haren tijd'14. Zo verbond zijn huwelijk hem met een familie
die het piëtistisch levensideaal met hem deelde. Margaretha zal in 1670 te
Makkum overlijden, nog geen jaar na haar man! Uit het huwelijk werden
vijf dochters geboren: Petronella in 1628, Geesje in 1631, Anna in 1632, Lydia in 1636 en Maria, waarschijnlijk in Beers na 1638 geboren, en één zoon:
Wilhelmus in 1635, de man van de 'Redelijke Godsdienst'. De ouders zullen
al hun dochters overleven. Want van 1665 tot 1668 ontving het echtpaar Van
Brakel vijf keer een overlijdensbericht van een dochter. Geesje overlijdt in
1665 aan de tering en terwijl men klaar staat om haar te begraven, brengt een
bode uit Stavoren de tijding, dat dochter Lydia met nog tien anderen is verdronken bij het omslaan van de boot en het heeft een week geduurd, voordat
haar lichaam werd gevonden. Een jaar later sterft Anna, waarschijnlijk aan
een beroerte, een verlamming, waardoor ze haar spraak al had verloren. Het
jaar daarop verliezen ze hun jongste dochter Maria aan de pest. Na enige tijd
volgt het plotseling overlijden van hun oudste en laatste dochter, die gehuwd
was met Wibrandus Reddingius, predikant te Oosterlittens, en die vijf kinderen nalaat. Verdriet en rouw zijn de ouders Van Brakel niet bespaard en hebben veel van hun krachten gevergd15.
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ZIJN AMBTSWERK

De eerste gemeente, die Van Brakel diende, is Beers en Jellum waar hij in
1638 bevestigd wordt en intrede doet. Hij blijft er tot 31 mei 1652, waarna hij
verhuist naar Den Burg op Texel. Dat wordt maar een korte periode van werken, slechts één jaar, want in 1653 gaat hij naar de gemeente van Makkum en
hier staat hij tot aan zijn dood in 1669. Naast Makkum, het Friese havenplaatsje, bedient hij ook de ten Noorden gelegen buurtgemeente Cornwerd.
Daarom hield hij op 20 april 1653 twee intreepreken: 's morgens te Cornwerd
over Efeze 6:17,18 en 's middags te Makkum over Romeinen 10:15.
De titelbladen van de boeken, die hij schrijft, vermelden vanaf zijn komst
te Makkum de naam Theodorus a Brakel.
Te Makkum was a Brakel bij het gewone volk zeer populair en heeft hij
veel mensen getrokken. De kerk werd te klein; men zette een actie op voor
nieuwbouw. De dominee ging er zelf ook voor op stap, bracht 4070 caroliguldens en 4 stuivers bijeen - voor die tijd een groot bedrag! - en wist te bereiken, dat in 1660 de nieuwe kerk klaar kwam. Het kerkvolk droeg de prediker op de handen. Dit was indertijd ook het geval te Den Burg. Daar wilde
men hem eigenlijk niet laten gaan, maar men verloor de strijd. Te Makkum
kreeg a Brakel in 1658 bezoek van de bekende Anna Maria van Schuurman
en haar broer. Dezen raakten zo onder de indruk van hem, mede vanwege
zijn nauwgezette zondagsviering, waarover a Brakel ook zal schrijven in zijn
te Makkum samengestelde boek De Trappen Des Geestelycken Levens, dat
ze alles deden om hem naar Huizen te halen, waar deze familie Van Schuurman grote invloed had. Ze laten een beroep op hem uitbrengen, maar de
vlieger gaat niet op. Een Makkumer kerkvoogd, jonkheer Bonne van Donia,
protesteert heftig, meent zelfs dat a Brakel oneerlijke middelen in de hele beroepingsaffaire gebruikt en weet in elk geval zijn vertrek te voorkomen16.
In de gemeente Makkum wordt a Brakel geconfronteerd met een geval van
hardnekkig volksgeloof in de occulte krachten van de kosmos. Een jonge
man wil graag weten, wie zijn vrouw zal worden; dagelijks gaat hij de morgenster met grote plechtigheid begroeten. Op een keer wordt hem een doodskist vertoond, wat hem zo verbijstert, dat hij binnen twee dagen aan zijn
emoties overlijdt17.
Overigens zijn ons geen schokkende gebeurtenissen uit zijn ambtswerk bekend. Zijn zoon Wilhelmus typeert de prediking en het pastoraat van Th. a
Brakel als volgt: 'Als hy op de Predickstoel bestrafte/vertoonde hy hem te
zijn een Soon des Donders/soo dat een koude schrik de toehoorders door de
leden grilde; als hy troostende/'t was of men een Engels aangesichte sagh. In
de ommegangh was hy deftich ende vriendelijck/weynich sprekende. De ledematen der Gemeynten in welke hy Herder is geweest waren doorgaens als
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lammeren onder hem/ick wete niet dat het oyt gebeurt is/dat Ledematen verschil met malkanderen hebbende/onversoent van hem gegaan zijn. En gelijck de Heere hem geroepen en bekwaem gemaeckt hadde/soo heeft de Heere sijnen dienst ook gezegent in 't bekeren van vele menschen door sijnen
dienst'18.

ZIJN LEVENSEINDE

Een halfjaar voor zijn sterven krijgt a Brakel een ernstige bloedspuwing.
Daarna blijft het sukkelen en houdt hij hoge koorts. Zes weken preekt hij
nog, maar dan wordt hij al zwakker. Zondag 21 januari 166919 preekt hij 's
morgens nog over Openbaring 7:11-17 en 's middags over Zondag 3 van de
Heidelbergse Catechismus. Als hij thuiskomt, zegt hij tegen zijn vrouw: 'Nu
is het gebeurt. Dit was het'. Zijn zoon Wilhelmus, die uit zijn tweede gemeente Stavoren overkomt, voorspelt hij zijn einde over tien dagen. Donderdags neemt hij afscheid van de kerkeraad, die hem in de pastorie bezoekt en
beveelt hen ernstig en bewogen de zorg over de gemeente aan. Daarna bereidt
hij zich voor op zijn sterven. Soms zegt hij: 'O wat zal ik de Heere te zeggen
hebben, als ik bij Hem kom!' Aan zijn zoon vertelt hij, hoe de Heere hem inwendig tot de predikdienst geroepen heeft. Ook verhaalt Wilhelmus, dat zijn
vader sprak over de toekomst der kerk en over de bekering der Joden. Een
dag voor zijn dood schrijft hij nog een afscheidsbrief aan weduwe A. Boelens-Nederlof (te Amsterdam) en zegent hij zijn enige zoon. Op 14 februari
1669, de avondmaalszondag in de gemeente van Makkum - welk avondmaal
door Wilhelmus a Brakel wordt bediend - gaat hij op 60-jarige leeftijd in in
de vreugde van zijn Heere20.

BESTRIJDER VAN DE DOPERSE VISIE

Ds. Th. a Brakel kwam in Friesland sterke invloed van de Doopsgezinden tegen. Menno Simons, afkomstig uit het niet ver van Makkum gelegen Witmarsum, had er in de 16de eeuw een aantal gemeenten gesticht. In 1662 bemoeide de Friese Synode er zich mee en veroordeelde de doopsgezinde leerstellingen.
Ook Makkum kende een doopsgezinde gemeente met als vaste 'vermaner'
(= voorganger) Hessel Ipes. A Brakel bezocht eens met leden van zijn kerkeraad hun bijeenkomst, waar een doopsgezinde 'bisschop' voorging. Hij vertelt zelf, hoe dit plaatsvond. Ze kwamen binnen en kregen een plaatsje. Er
werd gepreekt over Esthers gang naar koning Ahasveros, die haar de gouden
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scepter uitreikte. Na de preek stond a Brakel op, vroeg om stilte en ging toen de
hele preek door en wees aan, waar de 'bisschop' fout ging en wat hij wel aan
zijn hoorders had moeten doorgeven. Daarna vroeg a Brakel, of de 'bisschop'
wilde aangeven, waarover hij wilde handelen om het verschil van de leer aan te
tonen, maar dat wou hij niet en maakte zich er met een praatje van af. Toen zei
a Brakel, dat hij dan van stuk tot stuk zou aanwijzen, waarin zijn leer vals is en
verzocht om stilte, want er was geraas en voetengetrappel. Toen a Brakel zou
beginnen, vroeg de 'bisschop' hem, of hij geloofde dat er een eeuwige praedestinatie is en dat de uitverkorenen niet kunnen vallen, waarop de Makkumer
predikant deze leer zakelijk uit Gods woord uiteenzette. Ondertussen brak het
zweet de doperse 'bisschop' uit en begonnen de anderen a Brakel te overschreeuwen. Deze stelde de 'bisschop' en de andere 'vermaanders' voor naar
een ander huis te gaan om daar verder te spreken, maar zij sloegen dit voorstel
toen af en ook de volgende dag. Desondanks strooide Hessel Ipes het praatje
rond dat hij a Brakel had overwonnen, nadat hij met a Brakel in diens pastorie - door a Brakel daartoe uitgenodigd - ook nog had gesproken over de menswording van Jezus Christus. Kort daarna sprak Ipes op straat a Brakel aan en
beloofde hem over deze zaak in correspondentie te gaan, waartegen a Brakel
niet onwelwillend stond. Zo ontvangt a Brakel dan een brief van de doperse
'vermaner' en dient hem schriftelijk van antwoord.
Deze gang van zaken, mét de brief van de vermaner en zijn eigen antwoord
geeft a Brakel weer in zijn boek: Disputatie ofte Bevestigende de Waarheyt,
Wederleggende de Valscheyt, Toonende de Nutticheyt, DER MENSCHWERDINGE JEZU CHRISTI door Theodorum a Brakel, Bediender des H.
Evangelii in Mackum. Tegen Hessel Ipes Menniste vermaender ter selve
plaetse. 't Amsterdam By Baltus de Wild', Boeckverkooper op de Haarlemmerstraet over de Eenhorens-Sluys, ANNO 166421.
Ipes geeft in zijn brief bewijzen, dat Christus waarachtig Gods Zoon is en
dat Hij ook met zijn mensheid van de hemel is gekomen. Christus heeft hemels vlees en bloed. Hij is dan wel in, maar niet van het vlees van Maria gekomen. Als hij wel Maria's vlees en bloed had, dan was hij 'veel groffer en
vuylder ofte onreyner vleesch en bloedt als Adam was', omdat nu de aarde
geheel verdorven is. Hoe kan dan zo'n zondig mens iemand anders verzoenen. Hoe kon ook Christus wel van een moeder geboren worden en geen persoon des mensen aannemen? Dat is nog nooit voorgekomen. Het spreken in
de Bijbel over 'zade Abraham', 'Stamme Juda', 'wortel Jesse' is een parabool, figuur of gelijkenis, zoals dat ook het geval is met 'Ik ben de deur' enz.
Ook gaan de geslachtsregisters van Matteüs 1 en Lucas 3 terug op Jozef; en
Maria lijkt uit de stam Levi (en niet Juda) te zijn. Christus wordt in Matteüs
22:41vv (vgl. Ps. 110) en Matteüs 16:16 (Petrus' belijdenis) steeds de Zoon
van de levende God genoemd. Wat heeft a Brakel hierop te zeggen?
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Ds. a Brakel vindt, dat de doperse 'vermaner' zich niet heeft geschaamd
Christus' vlees 'so hij het van Maria heeft aangenomen een vervloeckt ende
vermaledijt vleesch te noemen ende scheldt ons te wesen de Antichrist'; daarom kan hij het niet nalaten te antwoorden en Ipes van repliek te dienen.
Hij begint met een duidelijke en brede uiteenzetting van de drieëenheid
Gods naar al de gegevens van de Bijbel. Er zijn geen drie goden, maar iedere
persoon is het goddelijk wezen door een bijzondere manier van bestaan.
Toch is iedere persoon weer onderscheiden door eigenschappen, namen en
werken (blz. 4 vv). De meeste Mennisten ontkennen deze bijbelse drieëenheid
(blz. 12). In Christus zijn nu twee naturen: een goddelijke en een menselijke,
zie: Jesaja 9:5, Johannes 1:1,14, Romeinen 1:3, Filippenzen 2:6,7 en 1 Timoteüs 3:16, doch geen twee personen, want er is maar één Middelaar (1 Tim. 2:
3, Luc. 1:35) en één namelijk goddelijk persoon. Hierin is Christus van alle
andere mensen onderscheiden. De menselijke natuur heeft Hij aangenomen
door een wonderwerk van de Heilige Geest uit moeder Maria. Waar heeft hij
anders ons vlees en bloed vandaan gehaald? Hierop antwoorden de Mennisten niet gelijk. Het gevoelen der Gereformeerde Kerken, 'dat ook het mijne
is', aldus de Makkumer predikant, is het ware (blz. 18). Op grond van onder
andere Genesis 3:15 toont a Brakel aan, dat het onjuist is te menen, dat
Christus het geestelijk zaad is van de geestelijke vrouw (= de kerk), want het
gaat in deze tekst om Eva. Zo is Christus ook het beloofde zaad van Abraham. Op gelijke wijze gaat a Brakel heel het Oude Testament door. In het
Nieuwe Testament wijst a Brakel alle plaatsen aan, waar Maria de moeder
van Christus en Christus het kind en de zoon van Maria wordt genoemd. Hij
heet ook de 'Zoon des mensen' (blz. 22 vv).
In het geslachtsregister van Matteüs blijkt Christus in natuurlijke lijn van
Abraham, David en Maria af te stammen. Naar joodse wijze wordt de afstamming op de man gesteld (blz. 40 vv).
Christus wordt in de Bijbel Zoon van God, maar ook zoon des mensen genoemd. Waarom is Hij dan wel echt God en niet echt mens? Hij is beide wegens zijn twee naturen. Was Christus als mens van God gegenereerd, dan zou
Hij van eeuwigheid zijn, dan zou Hij ook als mens de schepping mede hebben voortgebracht! Was Christus Jezus naar vlees en bloed uit de Heilige
Geest, dan moest ook de Geest tastelijk zijn, vlees en been hebben!
Gods Zoon is ook niet in een mens veranderd, maar Hij heeft vlees en
bloed des mensen aangenomen. Zo moet Johannes 1:14 (vgl. Filp. 2:7 en
Hebr. 2:16) gelezen worden. Christus wordt zelfs niet alleen zoon van Maria
genoemd, maar ook de vrucht van haar schoot. Ipes wil toch niet op grond
van Genesis 1:26, waar staat: 'En God zeide: Laat Ons mensen maken...' beweren, dat Christus door God uit kracht van enig gesproken woord geschapen zou zijn (blz. 53 vv)!
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A Brakel gaat alle door Ipes genoemde Schriftplaatsen langs en geeft een
nauwkeurige exegese, waaruit de onjuiste visie van de dopersen blijkt. Ten
aanzien van Maria's zondige natuur maakt a Brakel onderscheid tussen 'natuur' en 'zonde'. De zonde is geen substantie en niet de natuur zelf. De zonde
kan dan ook uit het vlees worden weggenomen. De Mennisten beweren zelf,
dat kinderen geen erfzonde hebben - ten onrechte - maar waarom zien ze
dan niet in, dat Christus zonder zonde kan zijn ontvangen (blz. 108 vv)?
De Makkumer predikant waarschuwt voor de dwalingen der Mennisten.
Hij wijst ook aan, welke troost er juist voor Gods volk in ligt, dat zij mogen
weten dat de Heiland voor de verzoening van hun zonden de menselijke natuur heeft aangenomen. Want zo is Hij onze Immanuël, de Middelaar Gods
en der mensen. Zo voldoet Hij in onze plaats, als onze Borg. Ook kan Hij zo
met ons medelijden (Hebr. 2:17,18; 4:5). Zo zien we ook, hoe diep Hij zich
voor ons in Zijn ondoorgrondelijke liefde vernederde. Onderzoekt, schrijft a
Brakel, of gij die liefde erkent (blz. 131 vv).
A Brakel heeft in zijn antwoord aan Ipes niets anders gedaan dan de waarheid van Gods Woord aangetoond. Daarom eindigt hij door te schrijven: 'Ik
hebbe, de waarheid van uw bekladding gezuiverd en dezelfde haar natuurlijke glans doen hebben, welke gij zozeer vliet als een nachtuil het licht der zonne'.
In zijn tijd en eigen omgeving heeft a Brakel zich een moedige en waardige
bestrijder van de doperse visie betoond. Hij vertegenwoordigt het orthodoxgereformeerde standpunt inzake de drieëenheid, de twee naturen van Christus, zijn goddelijke persoon en zijn menswording uit Maria tot vervulling
van het verzoeningswerk ten bate van Gods volk. Hij gebruikt daar wel eens
eigenaardige redeneermethoden bij, zoals bij de gedachte van het echt God
en echt mens zijn van Christus; van zijn medewerking aan de schepping en
eventueel het 'tastelijk' zijn van de Geest, van Genesis 1:26 en van het onderscheid van 'natuur' en 'zonde'.

BESCHRIJVER VAN HET GEESTELIJKE LEVEN

Naast een kundige bestrijder van afwijkende meningen heeft Th. a Brakel
zich ook een vaardige beschrijver van het geestelijke leven betoond. Dat
blijkt uit twee boeken van hem. Het eerste draagt de titel: Het Geestelijck Leven, Ende De Stant eens geloovigen Mensches hier op Aerden (G.L.), Leeuwarden 164922 en het tweede heet: De Trappen Des Geestelycken Levens
(7>), Amsterdam 167023. Eigenlijk zijn beide boeken twee bewerkingen van
één thema.
In het geestelijke leven, aldus a Brakel, gaat het om godzaligheid en deze
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bestaat in de rechte gelukzaligheid, die haar hoogste ervaring vindt in de
'zoete gemeenschap ende gevoelende vereeniginge met Godt/ende den Heer e
Christo' (7h, Hfdst. VIII; G.L., Tot den Christelyken Lezer, slot, en blz.
11). Hierin ligt alle accent op het gevoelen van deze gemeenschap24.
Het gaat in deze gemeenschap om de geestelijke gemeenschap van de gelovigen hier op aarde in de staat der genade. Ze zien onze Heere en Heiland
met een geestelijk gezicht, omhelzen Hem door het geloof en de liefde, gevoelen (!) Hem door een innerlijke genade, vergenoeging, vreugde en gelukzaligheid, smaken zijn liefde, leven en wandelen in Hem. De ziel, zo met God
en Christus verenigd zijnde en gemeenschap hebbende door een verborgen
vereniging, wordt geestelijker omdat zij met God, die een volmaakte Geest
is, verenigd is en zijn volheid en genoegzaamheid in haar vloeit, zodat zij met
smeer en vettigheid verzadigd wordt, Psalm 36:6. Hoe meer de ziel dit geniet,
hoe hoger zij opgetogen wordt in deze gemeenschap, die ze al meer wil ervaren. Dikwijls wordt ze met zo'n zonderlijke geestelijke vreugde en gerustheid
overgoten, dat ze gaat roemen met vrolijk zingende lippen, kan noch wil zondigen naar de vernieuwde geest (7r., Dl. 1 Hfdst. II, VII). Deze gevoelige en
gelukzalige gemeenschap nu kan bereikt worden door zekere oefeningen, die
bestaan uit: afzondering voor gebed, vrome en nauwgezette levensvoering,
ascese en vooral eenzame meditaties. Hij noemt de laatste 'hemelse Meditatiën/geestelijke bedenkingen/en alleenspraken met Godt', en wijst op het
voorbeeld van heilige mannen, zoals Daniël, Cornelius, Petrus, de Moorman
en zelfs onze Zaligmaker, die ze ook onderhielden. 'Daerom is 't dan nodig
dat een ieder gelovig mensche/die begeert te genieten de byzondere heimelijkheit onzes Godts/en te smaken dat verborgen hemelse Manna/en zyn
Godt en Zaligmaker dikmaal gemeenzamelijk te genieten en met de armen
des geloofs en der liefde te omvangen/dat hy moet hebben eenige Godsdienstige Oeffeningen/opdat Godt door de middelen hem syn genade mag mededelen/en deelagtig maken'. Ze moeten dagelijks en in goede orde worden
waargenomen, vooral 's morgens vroeg, wanneer 'het gemoet is lediger van
aardsche dingen'. Daarvoor moet men 's avonds niet teveel eten en drinken
en niet te lang opblijven. Zo iemand te zwak is om vroeg eruit te gaan, die
houde zijn oefeningen op bed. Wanneer iemands beroep niet veel tijd toelaat, dan doe men zijn meditaties kort. Maar pas op voor traagheid en luiheid in deze. Schepen we God 't liefst met het minste af! Beijvert u toch 'afgescheiden van de menschen/en tot aller uiren te hygen en te zugten met
groot verlangen na de vreugde van de Goddelijke Contemplatie'. Zo ook 's
middags en 's avonds. Wie met haast bidt, weinig mediteert, zich tevreden
stelt met een uiterlijke godsdienst en burgerlijke wandel, vordert niet in de
gemeenschap met God en in de doorgronding van zijn liefde (G.L., I en II).
A Brakel geeft vervolgens ook aan, hoe de oefening in concreto moet en
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kan geschieden. Begin maar met een kort gebed. Voelt ge Gods liefde, zoekt
er nog overvloediger in te worden. Zijn er bekommeringen en bezwaringen,
stort ze uit voor de Heere. Zijn er hevige aanvechtingen, laat uw oefeningen
niet na! Geloof zonder twijfel, dat God u genadig is en dat gij een kind van
Hem bent. Het niet gevoelen daarvan is slechts tot beproeving van uw geloof. Pas de weldaden van God op uw ziel toe zoals, dat ge van eeuwigheid
als zijn kind bent gekend, dat Hij u in de tijd heeft getrokken, uw zonden
vergeven, en in de stormen bewaard. Lees wat uit de Bijbel of zing een
psalm. Overdenk dan 's morgens vooral het lijden en sterven van Christus
om zó dikwijls met uw liefste Bruidegom Christus verenigd te worden (G.L.,
55), zodat u daarin verslonden wordt en niet weet die te begrijpen en te bedenken. Hier verwijst a Brakel naar de middeleeuwer Bernardus, zoals deze
hierover heeft geschreven (56v). Begin met uw eigen diepe zondigheid te
overdenken, stel daartegenover de liefde van de Vader, de Zoon en de H.
Geest. Overdenk Gods beloften aan verslagen zondaren en hoe de Bruidegom deze laat bezegelen aan zijn Avondmaal. Vervolgens gaat a Brakel heel
de lijdensweg van de Here Jezus in alle onderdelen bemediteren en ook zijn
sterven (G.L., 78-144).
Zo kan het gebeuren, dat men opgetrokken wordt, boven de wereld verheven en ziet, hoe God hem van eeuwigheid heeft liefgehad. Men wordt in deze
liefde opgetogen en als erin verslonden. Dat noemt a Brakel de hoogste trap,
de vaste spijze, waar we later nog op terug zullen komen. Doch niet ieder is
gegeven zover te komen. Wie het wel beleeft, keert node weer terug tot zichzelf. Dan beginne hij weer van onderen op zijn ellende te overdenken. Zo
klimme men steeds op en neer en men zal dan licht zo 'zwijmelig' niet meer
worden als in 't begin, want men gewent eraan vanaf de benedenste trap naar
boven te klimmen. 'Maar dit zijn verborgentheden/niemand verstaat dit/
dan die het gegeven is te verstaan/Mattheüs 13:11' (G.L., VII). God vertroost zijn kinderen echter niet op dezelfde wijze, want er zijn kinderen, jongelingen en vaders in de genade.
Ook voor het verdere verloop van de dag worden oefeningen gegeven.
Deze bestaan in (G.L., X):
1. Gedurige gebeden en dankzeggingen om de gemeenschap met God te behouden.
2. Overpeinzingen en meditaties om zwaarmoedige gedachte te verdrijven.
Zo kan men 's maandags de trappen van Christus' verhoging overdenken,
dinsdags zijn heilige ontvangenis en geboorte, 's woensdags zijn leven (om
uw Zaligmaker in zijn deugden na te volgen, zoveel ge kunt en Hem 'als een
gedurig Patroon van alle deugden' voor u te stellen (G.L., 154)), donderdags
zijn instelling van het avondmaal, vrijdags zijn leden en dood, 's zaterdags
zijn liggen in het graf en 's zondags de hele dag zijn opstanding. 'Als wy dit
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alzo doen/zo houden wy altyd Kerst-feest en Pinkster-feest/om ons te troosten en te verheugen' (156)25.
3. Omgang en goede samensprekingen met godzaligen, vermijding van gezelschap met wereldse mensen, zover het beroep toelaat, en een voorbeeldige
wandel onder hen, die God niet vrezen.
4. Zich wachten voor onnodige wereldse bezigheden: de oren bedwingen
om allerlei nieuwtjes te horen, de tong om over onnodige zaken te preken en
de ogen om ijdelheid te zien.
5. Met een gehoorzaam hart voor God wandelen, gewillig zijn om zijn wil
te doen in alle ootmoed, nederigheid en vriendelijkheid, al halen we hier de
volmaakte gehoorzaamheid niet.
6. Met verzekerheid en rust des gemoeds alles doen of laten, zwijgen en
spreken zoals het God behaagt en voor ons geoorloofd zal zijn.
7. Zich in alles verlaten op Gods voorzienigheid, zowel in voor- als tegenspoed en wat gebeurt aannemen als van de hand van onze hemelse Vader
(vgl. 7V.,blz. 57vv;83vv).
A Brakel wijst ook nog op het profijtelijke van het vasten (G.L., XI). Dit
vasten heeft niet ten doel er iets mee te verdienen, maar om ons meer bekwaam te maken voor het dienen van God. Het vasten dient de mens meer te
vernederen, ons verstand te scherpen om te beter onze ellende te zien, onze
geest als losser en vaardiger te doen zijn om ongehinderd tot God opgeheven
te worden, om te beter onze verdorven natuur te overwinnen. Het vasten zelf
is 'als een stilzwygende belydenisse der zonden' (G.L., 181). Is iemands lichaam voor vasten te zwak of laat zijn beroep het niet toe, dan ete hij.
Door de genoemde oefeningen kan de ziel komen te genieten en te gevoelen de gemeenschap met God en haar Bruidegom Christus Jezus. Dit kan
zelfs aanwassen tot hoge wateren om daar als in te zwemmen. Dan laat men
God in zich werken en men wordt met zoete invloeiingen overgoten, boven
zichzelf uitgevoerd, zodat er niets zoeter is dan deze inwoning van God met
'een gevoelende tegenwoordigheid' (G.L., II 1983), waarvoor a Brakel verschillende woorden uit het Hooglied aanhaalt. Uiterlijke mensen begrijpen
hier niets van en zelfs Gods kinderen kunnen 't niet onder woorden brengen,
wat ze in deze 'contemplatie' allemaal doorleefden, gevoelden en zagen.
Wordt een godvruchtige ziel nu als met Paulus opgenomen in de derde hemel en met de bruid gevoerd in het wijnhuis, zo wordt zij gewoonlijk gebracht tot de overdenking van Gods oneindige, onbegrijpelijke liefde jegens
haar, die des te groter wordt als men daartegenover stelt eigen totale verdorvenheid en eigen blijvende zondigheid, ook in de wedergeboren staat. Dan
wordt men zo vervuld van Gods liefde, dat men de tranen niet bedwingen
kan. Zo wordt de ziel gebracht tot een overmatige blijdschap in God en
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ven. Daartoe is men verheven met de vleugelen der contemplatie boven de tegenwoordige aardse dingen en genegenheden, de ziel is uitgespreid buiten
haarzelf en in de liefde har es Alderliefsten ingeleid, zodat de liefde Christi de
gehele mens en zijn affectie verslindt, de ziel zichzelf vergeet, alleen maar Jezus en wat van Hem is gevoelt. Men moet er wel mee rekenen, dat dit alles
veel van het lichaam vergt en soms ook zwakheden des lichaams bezorgt, opdat men in de hemelse contemplatie, wanneer zij op haar hoogst is, niet te
lang en teveel verblijft (G.L., 215-218; Tr.9 50 vv). Degenen, die zich afvragen of de blijdschap die zij gevoelen de ware is, raadt a Brakel aan te onderzoeken of eigen blijdschap met die van Gods kinderen overeenkomt. Deze
ontstaat veeltijds na bedroefd te zijn geweest over zijn eigen zonden en zwakheden en na een periode dat God zijn aangezicht heeft verborgen. Want dan
komt God zijn kinderen liefelijk troosten! De ware blijdschap komt ook
voort uit de heilige oefeningen zoals gebeden, geestelijke meditaties, horen
van Gods Woord, gebruik van het avondmaal en goddelijke samenspraken.
De ware blijdschap is altijd een blijdschap in God, als men de lieve Zaligmaker in het geloof omhelst en men Hem nog meer wil toebehoren, beminnen
en loven voor zijn goedheid. A Brakel zegt: 'Komt en legget uwe blijdschap
hieraan en examineert haar' (G.L., 224, 226, 228). Ook moet bedacht worden dat het onze God niet belieft om al zijn kinderen even hoge genade der
vertroosting te geven en altijd even groot te laten behouden. Hier wordt verwezen naar het feit, dat Jezus drie van zijn discipelen meenam op de heilige
berg ter verheerlijking (Mat. 17, 2 Petr. 1:17) en dat Paulus als enige van de
apostelen is opgetrokken geweest in de derde hemel (2 Kor. 12:4). Maar hoe
meer genade God geeft, hoe dieper Hij soms zijn kinderen laat verzoeken en
bestreden worden. In dit verband spreekt a Brakel breed over de aanvechtingen van Gods kinderen door satan, door het verdorven vlees en door de wereld; hoe Hijzelf dikwijls met zijn kinderen strijdt en zijn lieflijk aangezicht
van hen afwendt en Zich houdt alsof Hij toornig op hen is; hoe Hij naar hun
gebeden niet schijnt te horen. Ook ontdekken Gods kinderen dikwijls een
vervreemding van God, een afwezigheid van de Geest des gebeds en een hardigheid des harten in zich. Soms hebben zij het gevoel, dat alle zekerheid van
het kindschap Gods verdwenen is. Ze worden aangevallen door kwade gedachten, of eigen zonden komen zo sterk voor hun geest, dat alle blijdschap
wegebt. Ook bedroeven de dagelijkse zwakheden Gods kinderen zeer. Ze
hebben met verzwakking van het geloof te kampen of de dood verschrikt
hen. Zo handelt God wel wonderlijk met zijn kinderen door de troost en
blijdschap weg te nemen (G.L., 239 vv en 7>., 25 vv).
Wat men nu moet doen volgens a Brakel in deze tijden van het lijden van
de ziel, in geestelijke aanvechtingen, benauwdheden en verlatingen? Men
dient drie adviezen ter harte te nemen:
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1. Lezen in de Heilige Schrift om te zien, of er voorbeelden zijn van Gods
kinderen, die ook zo gesteld waren en... die zijn er. Laat dat u troosten, dat
de Bijbel leert dat Gods kinderen de genoemde aanvechtingen, verlatingen en
verzuchtingen kennen.
2. Overdenken welke tekenen van liefde en genade wij tevoren in ons bevonden hebben, zoals het bewenen van onze zonden en verdorvenheden, het
toevlucht nemen en leren vertrouwen op Gods barmhartigheid in Christus,
het ernstig voornemen om de Heere God oprecht en waarlijk toegewijd te
dienen. Ook moet men overdenken, hoe men voorheen zijn Heiland heeft
liefgehad en in liefde menigmaal heeft omhelsd.
3. Onderzoeken, of er nog tekenen van de genade, die Gods kinderen eigen
zijn, in ons zijn overgebleven en die zijn er want als men klaagt over veel
donkerheid en een zich ver van God gevoelen, hoe kan men dat hebben, wanneer men nooit klare kennis en gemeenschap met God heeft beleefd. Ook gevoelt een mens van nature zijn zonden en zwakheden niet en is hij er evenmin
over bedroefd! Laat ons beseffen, dat de aanvechtingen en het lijden van
Gods kinderen hen naar de wil en de raad van God ten beste dienen. God vernedert en verootmoedigt ons daardoor. Ons gebedsleven wordt versterkt,
verinnigd. We mogen de vertroostingen van onze God ook te rijker ervaren.
We leren erdoor ook meer naar de hemel verlangen om volkomen verlost te
zijn. Zo keert God het kwade ons ten goede. A. Brakel eindigt zijn boek met
het volgende ontroerende gebed (G.L., 350): 'o Heere! Laat een einde nemen/al wat my van u is houdende/opdat ik u in eeuwige zekerheid en voller
vreugde mag genieten/laat de donkere nagt ophouden/opdat uwe schoone
dag mag opstaan/de dag der vreugde en der glorie/daar men nog van lijden/
dood/of vijanden/of strijd zal weten te spreken/daar wij het goede zullen
genieten in 't land der levendigen/daar gy alles in allen zult zyn/door Jesum
Christum! Amen!'
We moeten nog op één zaak wijzen in a Brakels beschrijving van het
geestelijke leven namelijk wat hij noemt 'de trappen' daarin. Al had hij in
'Het Geestelijck Leven' daar al even over gesproken (G.L., I VII-IX), in zijn
'De Trappen Des Geestelycken Levens' gaat hij hier breder op in. In het
tweegesprek met zijn zoon Wilhelmus zet a Brakel uiteen, dat Gods kinderen
wel begeren in de gemeenschap Gods toe te nemen, maar dat ze toch niet zo
vorderen als ze wel wilden. Hij toont aan, dat alle kinderen Gods niet op dezelfde hoge trap komen en tevreden mogen zijn en kunnen zijn met hoever ze
komen. Ook komt men niet in korte tijd, niet zomaar vanzelf tot een hogere
trap in de genade en sommigen halen nooit de tweede of derde trap.
Evenals bij een biologisch groeiproces maakt het geestelijke leven een ontwikkeling door, die verloopt via verschillende stadia, trappen. Zo groeit de
geestelijke mens trapsgewijs, met vallen en opstaan. Men wordt eerst kind,
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dan jongeling en tenslotte man en vader. De Bijbel spreekt duidelijk over een
groeien in de kennis van God, in de liefde en tot volmaking der heiligen (Kol. 1:
10, Ef. 4:12 12-15). De apostel Johannes geeft dit aan als hij spreekt over kinderen, jongelingen en vaders, 1 Johannes 2:12-17. Hier wordt volgens Th. a Brakel niet alleen gedoeld op 'jaren ende ouderdom onder de geloovigen, maer bysonder ten aensien van den aenwas der genade/ende wedergeboorte' (Tr., 10)26.
De kinderen in Christus zijn in 't verstand nog niet zo hoog verlicht om
God, zijn werken, weldaden, wil en de rechte godzaligheid des levens te kennen, want zij hebben door gewoonte hun zinnen nog niet geoefend. Ze zijn
ook nog in het begin van de strijd der wedergeboorte en hoewel ze 't goede
willen doen, heeft het vlees nog veel kracht in hen en struikelen zij nog licht.
Ook kunnen ze de hoge stukken van de christelijke godsdienst in hun kracht
nog niet bevatten. Ze zijn nog wat onervaren in de hemelse verborgenheden,
al verlangen ze wel bij de vromen te verkeren en heilige samensprekingen bij
te wonen (Tr., Hfdst. IV).
De jongelingen in Christus hebben de zinnen meer geoefend tot onderscheiding van goed en kwaad, van God en zijn weldaden en van hun plichten.
Ze steunen vaster op Gods belofte en in de zwaardere strijd worden ze meer
geoefend. God leidt hen ook meer in sterke aanvechtingen. Zij ondervinden
dan ook des te rijker Gods versterkingen en vertroostingen (Hfdst. V).
De vaders in Christus kennen nog rijker en gevoelen nog meer de onuitsprekelijke zoetheid van de gemeenschap met God in Christus. De blijdschap
is meer vervuld in hen, hun vlees radicaler gekruisigd en ze staan vaster in de
strijd. Ze laten zich niet licht van het dienen van God afleiden (Hfdst. VI).
In het tweede deel van 'De Trappen Des Geestelycken Levens' vraagt zoon
Wilhelmus naar zijns vaders 'eigen oeffeninge en betrachtinge der Godtsaligheyt' en antwoordt Theodorus, dat hij wel schroomvallig is daarover te spreken en kwade oordelen van vromen vreest, die nog niet zover zijn gekomen,
maar desondanks bereid is ervan te vertellen, gelijk andere heilige mannen
(Job, David, Asaf, Heman, enz., Augustinus en Luther) het ook gedaan hebben. Hij wil zijn aantekeningen van zijn ervaringen, vooral in de derde trap,
niet voor zichzelf houden (blz. 118 vv). Zo gaat hij de genoemde trappen op
autobiografische wijze breed uitwerken. Hij bespreekt achtereenvolgens zijn
eigen bevindingen en oefeningen als kind, jongeling en vader. Hierbij verlopen de lichamelijke en geestelijke ontwikkelingen vrijwel synchroon. Ook
hier komen weer uitvoerig de tijden van de oefeningen ('s nachts, 's morgens,
's middags en 's avonds), de concrete vormen daarvan, de gestalten, aanvechtingen en vertroostingen der ziel daarbij ter sprake.
Een indrukwekkend zelfgetuigenis, waarin a Brakel als vader in de genade,
verslag geeft van zijn buitengewone ervaringen, vindt u in De Trappen des
Geestelycken Levens:
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't Is mij op een zekeren tijd gebeurd, dat mijn geest en gemoed eenigen
tijd zoo was opgetrokken geweest in God en in de begeerte Gods, enz.;
ik heb geen woord waarmede ik mijn zielsbegeerte kan uitdrukken,
maar zal het zoeken te doen zoo goed ik kan met de volgende woorden:
Ik begeerde eenigszins geheel gemeenzaam met God te wezen en zijne heerlijkheid te zien. Zoo was ik laat op in mijn oefening naar mijn
gewoonte eer ik te bed ging, mijn God verheerlijkende en biddende. En
toen ik te bed ging, was mijn geest in het slapen zelfs zoo gemeenzaam
met God, en ik was in Hem met een zoet gevoelende genade en zijne
liefelijke tegenwoordigheid alzoo in Hem opgenomen.
Ik stond geheel vroeg op, als het begon te dagen, toen de dagen op
het langst waren, ik begaf mij op mijne kamer naar gewoonte, mijn
geest was nog als te voren en kon zich niet vergenoegen. Ik wilde met
Mozes Gods aangezicht zien en met de drie discipelen Christus' heerlijkheid. Ik dacht misschien, dat ik mij bezondigde, omdat ik zulke
groote zaken van God begeerde, doch ik onderwierp mij aan Gods wil,
en ik zeide niet verder en niet meer, Heere, als het u belieft. Maar dewijl ik uw gunstgenoot ben, dien Gij liefhebt en ik U liefheb, zoo kan
ik het haast niet uithouden, ik moet uw aangezicht en uwe heerlijkheid
zien, Heere Jezus. En ik verheerlijkte mijn God in de heerlijkheid zijns
wezens, in zijne eigenschappen en in de eenigheid zijns wezens, de drie
Personen, die zag ik zeer klaar en uitnemend, als ook Christus heerlijkheid, dat Hij zoo hoog verhoogd was en alle macht ontvangen had
in hemel en op aarde; mijn ziel was of zij het niet uithouden kon van
begeerte, of ik gestorven zou hebben van begeerte, en zeide ook, ik wil
er wel in sterven, en alzoo mijn God en Zaligmaker verheerlijkende,
zeide ik. Heere, dewijl ik U liefheb en Gij mij uwe liefde geopenbaard
hebt en mij die begeerte gegeven hebt, laat mij toch uw aangezicht en
uwe heerlijkheid zien, nochtans mij onderwerpende aan Gods wil, ik
dacht, Heere, Gij hebt gezegd tot Mozes: Mij zal geen mensch zien en
leven wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zult Gij mijn
achterste deelen zien, mijn aangezicht zal niet gezien worden. O Heere,
laat mij U dan van achteren aanzien, ik wil dit Heere om U nog meer te
verheerlijken. Ik dacht: is 't Gods eere? Ik dacht weder: Heere, als het
niet tot uwe eer is, zoo wil ik ook niet, maar ik zou U dan nog meer de
heerlijkheid kunnen geven; ik zei: Heere is 't niet altemaal uw liefde en
genade, waaruit Gij mij ook dit gegeven hebt, Heere, Gij kent mij immers bij name, en ik heb genade gevonden in uwe oogen, Ex. 33:12. En
alzoo trok mijn God en Zaligmaker mij in Zich op, en Hij bracht mij
zoo hoog in Zich en in zijne tegenwoordigheid, dat ik het, gelijk Paulus niet zeggen kan, 2 Cor. 12. Ik moet daarvan zwijgen, want mijn
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geest en gemeenschap met God kan ik niet op papier stellen, maar ik
was zoo hoog in God en bij mijn Zaligmaker opgenomen in gemeenschap, ik zag Hem zoo klaar, en was zoo een in gemeenschap met hem,
gelijk een vriend met een vriend is of zijn kan. Ik was zoo gansch een
met mijn God en Zaligmaker, en mijn God en Zaligmaker antwoordde
mij, al zeggende sprekende: Is 't niet genoeg, dat Ik u van eeuwigheid
bemind heb, dat Ik u liefheb, dat gij gemeenzaam met Mij zijt? Er was
zooveel antwoord en gemeenzaamheid met mijn God en met mijn ziel,
dat ik onuitsprekelijke woorden hoorde, die een mensch niet geoorloofd zijn te spreken, 2 Cor. 12:4, die wonderlijke zaken en zoete gemeenschap met mijn God kan ik zeggen noch schrijven; en ik zeide: O
Heere, wie ben ik dat Gij mij zoo hoog in U zoudt optrekken, en mij
zulk een genade doen. Mijn ziel wilde nog wel hooger, maar ik was tevreden met Gods wil, en ik zeide: Heere, belieft het U zoover? wel: ik
durfde niet langer aanhouden om hooger te begeeren.
Maar mijn ziel wilde er niet vandaan om God zoo van achteren na te
zien, en Christus heerlijkheid, die wilde er blijven met Petrus in Gods
aangezicht en tegenwoordigheid, en Christus heerlijkheid zien.
En ik bleef alzoo eenigen tijd boven de wereld in mijns Gods en Zaligmakers liefde en gemeenschap, en ik sprak liefelijk met Hem, op 't laatst
hield ik mij alzoo stil, ik liet God in mij werken, en ik was en bleef met mijn
God en Zaligmaker vereenigd, en sprak zoetelijk in liefde met Hem, en
ook dat ik zoo hoog in liefde en genade met Hem was vereenigd. En ik
bleef zoo hoog in de liefde en gevoelende tegenwoordigheid met mijn God
en Zaligmaker, en mijn ziel behield hooge en gemeenzame genade en het
gevoelen van Gods liefde en Christus zoete gemeenschap, ik bleef voor
mijn God en Zaligmaker boven alles verheven, en met mijn gemoed in
God, met een teeder gevoelende genade en tegenwoordigheid. En hoe
hoog ik was opgenomen in mijn God en Zaligmaker, dat ondervond ik bizonder toen ik wederom tot mijzelven keerde, om mijne dankzegging en
gebed waarin ik lag te vervolgen. Dit heb ik zoo hervat als ik het best kon,
ik heb zooveel woorden gebruikt, opdat ik het duidelijk zou uitdrukken,
doch ik kon niet' (naar de uitgave te Leiden 1917, blz. 219-221).

GELEIDER IN DE VORMGEVING VAN HET GEESTELIJKE LEVEN

Als a Brakel, predikant te Beers en Jellum, zijn boek Het Geestelijck Leven
uitgeeft in 1649, dan heeft hij als derde deel daaraan toegevoegd: 'Eenige
Ken-Teeckens, waar uyt een geloovigh mensche hem kan ver seeker en/dat hij
van Godt is bemindt'.
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Dit stuk vond zijn oorsprong in de pastorale bezoeken die a Brakel bracht
aan een ernstig ziek gemeentelid, die worstelde met de vraag of hij wel een
kind van God was. Het gaat dus om een bij uitstek pastorale kwestie, een
stukje sterfbedpastoraat21'.
Ds. Th. a Brakel gaat op de gestelde vraag uitvoerig in. Om zijn zieke
broeder te helpen, te troosten, houdt hij hem voor welke de kenmerken (kenteeckenen) der genade zijn. Toen de zieke hem daarna verzocht dit alles 'in
geschrifte' te mogen ontvangen, kon zijn pastor hem dat niet weigeren28. Zo
ontstond dit boekje en het leert ons a Brakel kennen als leider in de praktijk
van het geestelijke leven. Uitgangspunt voor zijn pastorale verhandeling is
Romeinen 8:29,30.
Op grond van deze woorden stelt a Brakel, dat de oorsprong of fontein
van onze zaligheid ligt in de speciale en bijzondere voorkennis Gods der liefde en des welbehagens, waardoor Hij de zijnen uitverkoren heeft in Christus
Jezus vóór de grondlegging der wereld om hen in de tijd zijn genade deelachtig te maken en hierna, in de eeuwigheid, zijn heerlijkheid (blz. 351). We
zouden dit het dogmatisch uitgangspunt van a Brakels stervenspastoraat
kunnen noemen: de praedestinatie, de uitverkiezing.
Als de apostel Paulus in Romeinen 8 nu spreekt over 'Die Hij tevoren gekend heeft, die heeft Hij ook tevoren verordineerd', dan slaat volgens a Brakel dit verordineren op het door zekere middelen tot zijn doel brengen. Deze
middelen om de gelovigen tot genade en heerlijkheid te brengen, zijn dan:
Christus als Middelaar, de schepping tot mens, de inwendige roeping door
Gods Geest, de schenking van het ware zaligmakende geloof, de rechtvaardiging, de door Gods liefde gewerkte wederliefde tot God en de heiligmaking.
A Brakel noemt de roeping, het ware geloof, de rechtvaardigmaking, de wederliefde en de heiligmaking de vijf kentekenen van het rechte geestelijke leven.
Vervolgens wendt a Brakel zich tot hen, die de kentekenen der liefde Gods
niet in zich bevinden. Hij doet dat zowel vermanend om ernstig werk en oefening te maken om vernieuwd te worden alsook vertroostend, namelijk dat
men de geringste en zwakste aanwezigheid van de vermelde kenmerken niet
zal verachten maar zal staan naar vermeerdering ervan. Sterke nadruk wordt
gelegd op het zelfonderzoek, of men de genoemde zaken wel kent, waartoe a
Brakel ook weer allerlei aan wijzigingen opsomt. Zo bij voorbeeld ten aanzien van de heiligmaking. Dan spoort a Brakel aan dat men zijn conscientie
zal onderzoeken, of men met David wel begeert naar Gods geboden te leven.
Zo ja, dan is men een geheiligde in Christus. Maar is er ook lust om tegen de
zonden te strijden, en niet alleen tegen de grove ongerechtigheden en dan niet
slechts vanwege de gevolgen, maar ook vanuit een hartelijke droefheid voor
God over al het kwade van het leven? 'Ziet nu alle gy die dit in u bevind',
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zegt a Brakel, 'zo kond gy uit uwe heiligmakinge besluiten uwe verkiezinge'
(blz. 388). Daarbij komt 't niet aan op volmaaktheid, maar op de oprechtheid van de aanwezige zaken!
'En of iemand hem al schoon geen van allen deze kentekens konde toeëigenen/zal hy daarom de moet niet verloren geven; maar denken/dat zijn bekommernissen die hy over de zake heeft/en zyn begeerte nog een goed teken
is van genade; want dat wy gevoelen dat wy gebrek hebben van genade/is al
genade zelve/en de genade te begeren leert ons niet vleesch en bloed/maar de
genade zelve' (blz. 356).
Ondertussen moet men de middelen trouw gebruiken om vermeerdering te
verkrijgen en bidden om doorwerking van de Heilige Geest in eigen ziel en leven. De middelen zijn dagelijkse oefeningen, waarover a Brakel zich tevoren
reeds heeft uitgelaten.
Die de kentekenen wel in zich bevinden, moeten hun vroegere staat in de
zonde, de duisternis en het vervreemd-zijn van God overdenken, vervolgens
ook de reeds ontvangen weldaden van de genade en liefde Gods en tenslotte,
wat men in het hiernamaals te genieten zal krijgen.
Zo mag men zich troosten en verheugen! Want ook de dood kan ons niet
scheiden van de liefde Gods. Bedenkt, welke dankbaarheid u de Heere God
schuldig bent, voegt a Brakel zijn lezers toe.
Een tweede, maar nu zelfstandig uitgegeven boekje moet hier vermeld
worden, waarin a Brakel geestelijke leiding in de praktijk van het christelijke, geestelijke leven wil geven namelijk: Eenige Christelijke Meditatiën, Gebeden ende Dankzeggingen om 's Nagts, 's Morgens, 's Middags en 's
Avonds te gebruiken, mitsgaders by andere gelegentheden, Amsterdam
165229.
Het gaat hier om een bundeltje gebeden voor allerlei gelegenheden en tijden, te gebruiken bij de oefeningen. A Brakel ontving een verzoek van een
Amsterdamse zielsvriendin, in wier huis hij enkele keren het gezelschap (conventikel) had bijgewoond. De Heere was daar naar zijn belofte kennelijk
aanwezig en zegende het samenspreken, zingen en de gebeden die hij daar
openlijk uitgesproken heeft gelijk hij thuis met zijn gezin gewend was. De
aanwezigen verzochten hem nu enkele gebeden uit te schrijven. Aarzelend
reageert a Brakel hierop, want een gebed wordt door Gods Geest gegeven om
uit te spreken en het is daarom moeilijk zo'n gebed op te schrijven. Bovendien ontbreekt bij het geschreven gebed de levende stem30. Maar als hij een
hernieuwd verzoek ontvangt, stuurt hij enkele op-schrift-gestelde gebeden
aan deze vriendin toe. Daar worden ze in de gezelschapskring bekend, gebruikt en men laat ze drukken. In de Voorrede op het boekje schrijft a Brakel
over 'een regt Christelyk Gebed'. Hij zegt, dat er geen deel van de dienst van
God is, waardoor zijn eer zo openbaar en volkomen uitkomt als in de aan140

roeping van zijn allerheiligste Naam in geest en waarheid. Daarin wordt de
eer van God geroemd zoals zijn alomtegenwoordigheid, alwetendheid, almachtigheid, barmhartigheid, wijsheid, waarheid en rechtvaardigheid. Het
gebed is voor christenen een singulier en bijzonder goed werk, het allersterkste defensieve en offensieve wapen, de sterke band om wereld en satan te binden, een hand die van de aarde naar de hemel kan reiken, een vaardige bode
van onze ziel voor Gods troon, de hoogste van alle deugden, kortom het
voornaamste deel van heel ons dienen van God. Toch verwijst a Brakel graag
van zijn opgeschreven gebeden naar de gebeden in de Bijbel zelf, en dan
vooral naar die der Psalmen. Die zijn immers voortreffelijke gebeden en
dankzeggingen voor alle gelegenheden! Want 'geen water, uit de Fonteine
gehaalt, kan soeter syn als de Fonteine selve'. Vooral Psalm 119 wordt door
hem aanbevolen. De bedoeling van het boekje is dus het gebedsleven als elementair onderdeel van de praktijk der godzaligheid te bevorderen en er leiding aan te geven. Het vertoont overeenkomst met de voorschriften voor het
bidden en de gewijde dagindeling, die a Brakel in zijn andere werken doorgaf. Er zijn persoonlijke gebeden voor de Sabbatdag, voor 's nachts of 's
morgens, 's middags en 's avonds; een gebed voor een huisvader of moeder;
een dankzegging en een gebed om een dankbaar hart; een gebed om vergeving der zonden, om geloofsgroei; een gebed als men zal uitgaan tot bewaring voor zonden; een gebed of klacht over eigen verdorvenheid, zwakheid
en droefheid; een worsteling des geloofs met God; meditatie van een getroost
kind van God; een vreugdelof tot God; gebed om verlossing van 't kruis; gebed om te sterven en ook tegen de vrees voor de dood; gebed om Gods genade te bewaren; gebeden voor en na het eten. De meeste gebeden eindigen met
het Onze Vader. Terecht zegt G.H. Leurdijk: 'Het gehalte van de gebeden is
diep religieus en heeft voornamelijk betrekking op het individuele zieleheil.
Dit betekent overigens niet dat wordt voorbijgegaan aan het lichamelijk welzijn. Daarbij wordt stilgestaan in de twee tafelgebeden waarmee het werkje
besluit'31.

STRIJDER VOOR DE ZONDAGSHEILIGING

Een laatste aspect van a Brakels werk willen we nog bezien namelijk zijn
strijden en ijveren voor de stipte zondagsheiliging.
In het Friese land nam men het niet zo nauw met de zondagsrust en -heiliging. Op het platteland haalde men 's zondags zelfs de oogst binnen. Op de
synode van 1628 (sessio V) wordt er over geklaagd dat vele predikanten gedurende de hooitijd de preekdiensten op zondag geheel lieten stilstaan, ja dat
sommigen zelfs op zondag bezig waren met hooien en 'zweelen'. De synode
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van 1640 (art. XVIII) bepaalde, dat een predikant ook in de oogsttijd al zijn
plichten moet vervullen en zal preken 'zelfs ter praesentie van twee of drie
toehoorders'32. Midden in deze situatie trad ds. Th. a Brakel op en gaf door
eigen voorbeeld aan, hoe de heiliging van de sabbat zou gebeuren, al stelde
hij het niet zo, dat hij in alle dingen nagevolgd moest worden. In zijn De
Trappen Des Geestelycken Levens geeft hij er uitgebreid verslag van. We
moeten op deze dag Gods werken in schepping en verlossing overdenken.
Ook moeten we overleggen, dat deze sabbat voorbeeld is van de eeuwige sabbat hierboven die komt. Reeds vroeg in de morgen zoeke men op te staan om
God te prijzen over zijn heerlijke werken, liefde en barmhartigheid, om zijn
zoete gemeenschap meer te genieten en te gevoelen. We moeten ons tijdig
naar Gods huis begeven, ons daar stil neerzetten voor zijn aangezicht en ons
hart in gebeden uitstorten voor Hem. Dat geeft zijn zoete gemeenschap te gevoelen en zich te verheugen in zijn bedehuis. Dan zal men ijverig luisteren
naar het gepredikte woord, dat een Woord van vrede, verzoening en zaligheid is en dit op zijn ziel toepassen. En na de kerkdienst zal men onderweg
spreken van 't gehoorde, ook thuis tot de huisgenoten en zo de gehele sabbat
doorbrengen. Ook zal men in eigen woning Gods Woord lezen en de Heere
psalmen zingen met alle aangenaamheid in het hart. Wil dit mogelijk zijn,
dan moet men zich onthouden van wat God verboden heeft op die dag te
doen. Men behoort te rusten van het werken. Ook zich wachten voor zondige
gedachten en tijdelijke zorg om niet bezig te zijn met de dingen van het dagelijkse leven en met ons beroep. Men moet daarover niet met elkaar spreken,
want dat verhindert de nauwe gemeenschap met God. Slechts dat mag men
doen, wat noodwendig is en niet uitgesteld kan worden. Koken, bakken, zieden en het bereiden van spijs mogen niet gedaan worden, evenmin ploegen,
vruchten inoogsten, kopen en verkopen, onnodig reizen.
Zoek zo de sabbat door te brengen en ga 's avonds weer in de eenzaamheid
om te overleggen, wat die dag gehoord is. Dan eigene men dat op zijn ziel
toe, danke God voor alle zegeningen van die dag en trooste zich ermee volmaakt te mogen zijn in Christus.
Moesten de heiligen onder het Oude Testament de sabbat heiligen, wij nog
meer in dit Nieuwe Testament, daar wij genadig verlost zijn door Christus,
van wiens opstanding deze dag een zeker bewijs is. Zo niet, dan trekt men
zijn gemoed af van de nauwe gemeenschap met God, zijn zoet gevoelende
liefde en zal het geweten hem beschuldigen. Och! ware het dat dit beter betracht werd, zelfs door de gelovigen. En door de ontheiliging van zijn dag
wordt Gods toorn mede ontstoken en zijn plagen over het land gebracht, zo
eindigt a Brakel dit deel van zijn boek (blz. 83-92)33, waarin hij de praktische
uitwerkingen uitvoerig met bijbelteksten ondersteunt.
Volgens zijn zoon Wilhelmus was zijn vader zo stipt in het zelf opvolgen
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en naleven van één en ander, dat hij 's zondags geen spijzen wilde gebruiken,
die 's zaterdagsavonds waren klaargemaakt, zelfs niet toen hij ziek was aan
het einde van zijn leven. Toch was bij deze strenge en stipte zondagsheiliging
de dag hem zo weinig een kwelling, dat hij deze dag 'met seer groote vrolykheyt plachte te heyligen'34. Zijn nauwgezette zondagsviering maakte ook grote indruk op Anna Maria van Schuurman, toen ze met haar broer enkele dagen bij a" Brakel in Friesland vertoefde. In haar levensbeschrijving getuigt ze:
'Eindelijk heeft het Voorbeelt van D. Theodorus Brakel, Predikant tot Makkum, die my so lang hy leefde, zeer lief is geweest, van wiens oprecht Godvruchtigheit, na de kennisse die hy van God hadde, ik een ooggetuige en een
liefhebberse geweest ben, op het bysonderste aangeraakt. Want het heugt
my, dat wanneer hy my met mijn lieve Broeder, die hem ook wegens de Godvruchtigheit uitnemende beminde, zeer vriendelijk herbergde, dat hij alle
dienstbare werken, zo men die noemt, op de eerste dag der week zo strengelijk verwierp, dat hy liever den gheheelen dag geen spijze zou genuttigt (hebben), als dat hy van eenig broot of gerecht 't gene daags te voren na acht uren
(als wanneer zijn ruste aanging) gekocht of gekookt was, ook eenige kruim
zou geproeft hebben'35.
Het is onbekend of a Brakels voorbeeld veel navolging in eigen gemeente
en in het Friese land heeft gekregen.

SAMENVATTING EN WAARDERING

A Brakel behoort tot de mystieken van de Nadere Reformatie, die de bevinding auto-reflexief kent en beschrijft. Hij is van invloedrijke betekenis geweest voor het uitwerken van het aspect van de verborgen omgang met God,
welke hij zeer subjectivistisch, individualistisch in zijn geschriften weergeeft
met onderschatting van de aardse scheppingswerkelijkheid. Anderzijds was
hij toch niet een man van zo'n geïsoleerd leven, dat hij niet waarnam, wat er
buiten hem gebeurde. Zo was hij in gesprek en polemiek met de doopsgezinden en ijverde hij door eigen voorbeeld voor de zondagsheiliging op het Friese platteland.
Men heeft allerwegen nagedacht over de bronnen, waaruit hij heeft geput.
Men heeft gewezen op middeleeuwse mystieken en kloosterlingen zoals Jan
van Ruusbroeck, H. Suso, Bernardus van Clairvaux, P. Gerlach, Anselmus
en Tauler (A. Ritschl, S. v.d. Linde, F.E. Stoeffler, W. Fieret/A. Ros, J. de
Boer, J.J. Kalma e.a.36).
Th. a Brakel verwijst naar en citeert soms uit de filosofen Plutarchus,
Aristoteles, Plinius (G.L., 59: om de tijd in de vroege morgen als zeer gunstige fase tot overdenking te benadrukken), uit de kerkvaders Bazilius (G.L., I
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II), Augustinus, Bernardus, Anselmus (G.L., 74). Van de Reformatoren
noemt hij alleen M. Luther (7>., II Inleiding) - Calvijn niet. Ook wordt gedacht aan invloed van de Moderne Devotie en de Broeders des Gemeenen Levens, zoals Thomas a Kempis (W. Fieret/A. Ros), terwijl S. v.d. Linde nog
zegt, dat invloed van J. Tauler wel aannemelijk is, maar niet bewezen37, A.
Ritschl (S. 275) wijst voor wat betreft a Brakels Hoogliedmystiek en het werken met de drie trappen in het geestelijke leven op invloed van W. Teellinck,
en W. Goeters (S. 55-61) zegt dat de Makkumer predikant aanknoopt bij de
Casus Conscientiae van Amesius.
We kunnen in het algemeen stellen, dat a Brakel zijn gedachten over en ervaringen in het geestelijke leven giet in termen van de middeleeuwse mystiek.
I. Boot heeft overtuigend aangetoond, dat a Brakel nergens Ruusbroeck of
Gerlach - en we kunnen er aan toevoegen J. Tauler - noemt, maar wel Bernardus en zeer waarschijnlijk door diens mystiek en schriftgebruik beïnvloed
is38. Ook a Brakels gebruik van exercities, meditaties en contemplaties zijn
mijns inziens duidelijk middeleeuws gekleurd. Voor de gedachten van de
geestelijke aanvechtingen, verlatingen en schommelingen kan men denken
aan invloed van G. Voetius39, en voor de drie trappen is terecht gewezen op
W. Teellinck, bij wie dit thema, hoewel niet in overheersende zin, ook voorkomt40.
Er kan, als we het geheel van a Brakels gedachten overzien, niet ontkend
worden dat, al staat hij in de gereformeerde traditie41, hij wat te ver doorgegleden is in subjectivisme en mysticisme. Men treft maar bij uitzondering aan
een leven door het geloof in de beloften. Doop, verbond en kerk komen niet
binnen het gezichtsveld, al zegt a Brakel warme dingen over het Avondmaal,
maar ze staan binnen het kader van het zuchten naar en gevoelen van de innige liefdesgemeenschap met de hemelse Bruidegom.
Ook is er een wettische trek in zijn weergave van de dagelijkse en nachtelijke oefeningen. Al stelt hij dat niet ieder ze hoeft te houden als hij, doch wie
ze wil nakomen - hoe kan hij/zij nog ander werk doen, zelfs als predikant en
pastor!
Er is een onderschatting van de aardse scheppingswerkelij kheid en er
dreigt steeds een dualisme van een leven met God in het doorvoelen der ziel
èn het leven met God in het vervullen van zijn taken voor dit leven. Terecht is
hierop door verschillende auteurs gewezen (H. J. Meijerink, H. Heppe, F.L.
Los, J. J. Kalma, A.A. van Schelven, S. van der Linde, W. Steenbeek42).
Er is tenslotte te wijzen op uitstraling van a Brakels werken. Voetius, Saldenus bevelen zijn boeken ter lering aan. Jan Mazereeuw is door hem beïnvloed43 en Joh. Heinrich Bodmer44.
A Brakel is een heel unieke vertegenwoordiger van de beweging der Nadere Reformatie. Hij staat weliswaar niet in het centrum, maar vormt wel met
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J. van Lodenstein de overgang naar een sterke verinnerlijking van de beweging.

Noten
1. Enige literatuur over het leven van Th.G. a Brakel:
J.P. de Bie en J. Loosjes, Brakel (Dirk Gerryts of Theodori a), in: Biographisch
Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland, 's-Gravenhage dl.
I 1907 blz. 560-562.
W. è Brakel, 'De laetste uren van den Autheur', achterin: De Trappen Des
Geestelycken Levens, Amsterdam, den achtsten Druck, 1670.
W. Fieret/A. Ros, Theodorus a Brakel, Wilhelmus a Brakel en Sara Nevius,
Houten 1988.
J. van Genderen, 'Brakel. I Theodorus a', in: Christelijke Encyclopedie \ dl. 2
Kampen 1957 blz. 13 en 14.
J. van der Haar, 'Theodorus a Brakel', in: Het blijvende Woord. Plaatsen waar
en predikanten door wie dit Woord verkondigd is, Dordrecht 1985, blz. 39-41.
H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche,
namentlich der Niederlande, Leiden 1879 S 173-185.
J.J. Kalma, Mensen in en rondom de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder
kerkgeschiedenis, Drachten, Leeuwarden 1987 blz. 50-53.
G.H. Leurdijk, 'Theodorus Gerardi a Brakel', in: T. Brienen e.a., Figuren en
thema's van de Nadere Reformatie, Kampen 1987 blz. 52-63.
F. J. Los, 'Theodorus a Brakel' (Een lezing, gehouden voor een ringvergadering),
in: Troffel en Zwaard, Leiden 7e jrg. 1904 blz. 16-39.
B.W. Steenbeek, Brakel, Theodorus (of Dirk Gerrits) A, in: Biografisch LEXICON voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, Dl. I Kampen
1978, blz. 55 en 56.
P.C. Ysseling, 'Een gereformeerd Mysticus', in: Troffel en Zwaard, Leiden 11e
jrg. blz. 249-288.
'Levensschets en laatste uren van Theodorus Gerardi a Brakel', in: Hollandsche
Geloofshelden. Het leven en sterven van onze Oudvaders, Nieuw Beijerland,
1935, blz. 27-35.
2. Zijn eigenlijke doopnaam Dirk zal later veranderd worden in de verlatijnste vorm
Theodorus.
3. In: De Trappen Des Geestelycken Levens, Amsterdam 1670 blz. 121 (in het vervolg aangeduid als Tr.).
4. Tr., blz. 123.
5. P.C. Ysseling, a.w. blz. 256 en H. Heppe, a.a. O.S. 67 denken aan werken van J.
Taffin, W. Teellinck, G.C. Udemans en vertaalde, Engelse stichtelijke werkjes,
waarin ook het vasten en de oefeningen een grote plaats hadden.
6. Zie: Tr., blz. 124 v; vgl. G.H. Leurdijk, a.w. blz. 52, 54.
7. G.H. Leurdijk, a.w. blz. 54; H. Heppe, a.a. O.S. 177 zegt: 'der Drang seiner Seele nach innerer Erfahrung und Empfindung seiner Gemeinschaft mit Gott, nach
unmittelbarer Berührung mit dem Erlöser blieb in ihm bis an das Ende seines Lebens. Denn ein Grundzug von Mystik durchdrang die Religiösitat Brakels in ihrem tiefsten Innern.'
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Zie: Tr., blz. 126 v, vgl. 161 en 163.
Zie: J.J. Kalma, a.w. blz. 51.
Zie: a.w. blz. 52.
Zie: F.J. Los, a. art. blz. 26; H. Heppe, a.a. O.S. 177; W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670, Leipzig 1911, S. 30, 93; A. Ritschl, Geschichte des Pietismus.
Bnd. I. Der Pietismus in der reformirten Kirche, Bonn 1880 S 270 f; F.E. Stoeffler, The rise of Evangelical Pietism, Leiden 1971 p. 149: Tor a time he studied at
Franeker'. Uit het vervolg zal duidelijk worden, dat a Brakel in elk geval geen
theologische studie aan een academie heeft afgerond.
Zo zal hijzelf dit later, op zijn sterfbed, aan zijn enige zoon Wilhelmus vertellen;
zie: De laetste uren van den Autheur, blz. 432.
J.J. Kalma, a.w. blz. 50; vgl. H.H. Kuyper, De opleiding tot den dienst des
Woords bij de gereformeerden, Dl. I 's-Gravenhage 1891 blz. 399-422.
S.D. van Veen, Zondagsrust en Zondagsheiliging in de zeventiende eeuw, Nijkerk 1889, blz. 138.
Volgens A. Hellenbroeck, zie: Hollandsche Geloofshelden. Het leven en sterven
van onze Oudvaders, Nieuw Beijerland 1935 blz. 25.
Zie id. blz. 25.
Zie: J.J. Kalma, a.w. blz. 52; Acta der classis Bolsward d.d. 5 Juli en 4 Okt. 1658
en 11 April 1659.
Zie: W. a Brakel, Redelijke Godsdienst \ dl. 2, Rotterdam blz. 81.
De laetste uren van den Autheur, blz. 432 v; vgl. H. Heppe, a.a. O.S. 179: 'Als
Prediger, Katechet und Seelsorger unermüdlig thatig, handhabte er zugleich eine
strenge Kirchenzucht. Insbesondere eiferte er für strenge Sonntagsfeier'. Vgl.
voor zijn strijd tegen de op het Friese platteland voorkomende zondagsontheiliging: W. Fieret/A. Ros, a.w. blz. 45.
Deze datum wordt door zijn zoon Wilhelmus uitdrukkelijk vermeld, zie a.w. blz.
430, zodat J.J. Kalma, a.w. blz. 52, terecht twijfels koestert over de datum 14 februari 1668 op de nog steeds bewaarde grafsteen te Makkum. De data, die G.H.
Leurdijk, a.w. blz. 57, vermeldt nl. 13 januari 1668 en 14 februari 1668 behoeven
correctie. In het kerkelijk archief te Makkum is nog een rekening en verantwoording der kerkvoogden aanwezig van 21 april 1668 door Th. a Brakel eigenhandig
ondertekend, zie: P.C. Ysselling, a.w. blz. 255 noot 2.
Zie: W. a Brakel, a.w. blz. 433 vv.
Dit boek is vermeld in de Catalogus van de bibliotheek der Vereen. Doopsgezinde
gemeente te Amsterdam, 1988 dl. II blz. 162 en onder no. II1717 aanwezig onder
de 'Zeldzame en kostbare werken* (Z.K.W.) der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam, Singel 425. Het boek is door de classis Bolswert gevisiteerd en geëxamineerd. Voor het eerst wordt hier als naam van de auteur vermeld: Theodorus a
Brakel.
De titel gaat als volgt verder: 'uyt Godes Heyligh Woordt vergadert ende byeen
gestelt. Syn hier noch achter aen gevoeght Eenige Ken-teekenen, waer uyt men
hem kan verseekeren/dat men van Godt is bemint. Door Dirk Gerrits van Brakel,
Bedienaer des H. Evangelii in Beers en Jellum. Gal. 5:25'. Hieruit blijkt, dat de
auteur tot dan toe zich nog met zijn oorspronkelijke naam noemde. Hij beleefde
zelf nog een 8e druk van dit boek. Het boek wordt bezongen in twee gedichten
van de predikanten P. Mensonis en P. Koeler. J. van der Haar, Theodorus a Brakel, in: Het blijvende Woord. Plaatsen waar en predikanten door wie dit Woord
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verkondigd is, Dordrecht 1985, blz. 40, vond in totaal 37 drukken van het boek!
Wij gebruiken de 13e druk.
Dit werk kon Theodorus zelf niet meer voltooien. Hij gaf zijn zoon Wilhelmus
opdracht het na zijn dood uit te geven. Deze droeg het op aan Prinses Albertina
van Oranje, aan de heer P.A. de Jong-Stol, Ridder, eerste Raad van het hof van
Friesland en medecurator van de Academie van Franeker, en aan de weduwe A.
Boelens-Nederlof en haar drie zonen. Ook voorzag hij het boek van een sterfbedverslag van zijn vader, onder de titel: De laetste uyren van den Autheur. Het boek
heeft de vorm van een dialoog tussen vader en zoon. Het boek is ook in het Duits
vertaald als: 'Die Staffeln des geistlichen Lebens'. Bern 1698, en beleefde er zelfs
een 5e druk! Wij gebruiken van dit boek de 8e druk.
Vgl. J. van Genderen, a. art. blz. 14: 'Het geestelijke leven was bij hem sterk op
contemplatie gericht. Er ligt dan ook een mystieke glans over zijn werk. Door
middel van vrome oefeningen zocht hij de gemeenschap met God voortdurend te
gevoelen en te genieten. Van de 17e-eeuwse schrijvers over het leven der godsvrucht legt B. de meeste nadruk op het gevoel'. Op heel veel plaatsen spreekt a
Brakel over dit gevoelen (o.a. G.L. III blz. 44, IV blz. 55, 59 enz.).
Dit gedeelte uit Het Geestelijck Leven, dat kan gelden als een praktische handleiding voor het meditatieve leven voor de dagen der week, werd in de 18e eeuw als
een apart boekje uitgegeven onder de titel: 'Geestelijk Dag-Werk ende GenadenTroost Voor den Gelovigen Sondaar, hoe hy jeder dag in de Week sal soeken
door te brengen, en wat men op elke Dag sal overdenken, en wel besonder, hoe
men den Sondag behoorde te besteden'. Te Groningen 1740.
Er zijn m.i. vraagtekens te zetten bij deze exegese van 1 Joh. 2. Vgl. mijn: De
Prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik van de
klassificatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie, 2e druk
Amsterdam 1981 blz. 195 v, 297.
Aldus G.H. Leurdijk, a.w. blz. 58.
Zie hierover het voorwoord 'Tot den Christelijken Lezer' op 'Het Geestelijck Leven'. Daarin zegt a Brakel ook, dat hij in de 4e druk 'hier en daar eenige weinige
korte bedenkingen' bijgevoegd heeft. Onder de titel: Eenige Christlycke Meditatiën ende Danksegginge.
De eerste druk van dit boekje verscheen in 1650. In de Voorrede van de druk uit
1658 vermeldt a Brakel zelf, dat een 'zeeker Ijveraarster' het manuscript zonder
zijn medeweten heeft laten drukken tegen zijn oorspronkelijke bedoeling in. Na
1652 geeft hij ze zelf uit en in 1654 voegt hij er wat aan toe: 'en dat van zulke zaken, die in mijn herte waren op die tyd, en by die gelegenheid, in welke de Heere
my stelde, te weten, in zeer zwaar kruis, en groote aanvegtinge, ende de vertroostinge die de Heere my altemet dede' (Aan den Godsdienstigen Lezer, blz. 4). De
auteur verzorgt zelf nog minstens 8 drukken van het boekje, in 1658 vermeerderd
met nog enkele andere Gebeden. Hij voegt ze toe aan de uitgaven van Het Geestelijck Leven. Ze zijn meer dan 25 maal herdrukt. P.C. Ysseling zegt dat a Brakel
11 drukken zag verschijnen, a. art. 265. Wij gebruiken de 11e druk.
Zie: Briefgave aan Een Beminde Zuster, blz. 6.
a.w. blz. 58.
Zie: F.J. Los, a. art. blz. 29.
Vgl. wat hij hierover zegt in zijn Het Geestelijck Leven blz. 156-164.
Zie: De laetste uren van den Autheur, blz. 434 en S.D. van Veen, a. w., blz. 138 v.
Eukleria seu meliorispartis electio. Altonae ad Album 1673 blz. 56 v.
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36. Zie: A. Ritschl, a.a. O.S. 275 f; S. v.d. Linde, De Godservaring bij W. Teellinck,
D.G. a Brakel en A. Comrie, in: Opgang en Voortgang der Reformatie, Amsterdam 1976 blz. 162; F.E. Stoeffler, p. 151; W. Fieret/A. Ros, a.w. blz. 57 v; J. de
Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere
Reformatie, Rotterdam 1968 blz. 108 v; J.J. Kalma, a.w. blz. 53.
37. J. Tauler, in: Christelijke Encyclopedie \ dl. VI Kampen 1961 blz. 329; vgl. over
Taulers visie mijn: De Prediking van de Nadere Reformatie 2, Amsterdam 1981
blz. 210-213.
38. De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland, Woerden 1971 blz. 163-172.
39. Zie: G. Voetius, Disputaty van geestelicke verlatingen, vervolgt door Johannes
Hoornbeek, Utrecht 1646.
40. In: Noordsterre, aenwijsende de rechte streecke van de waere Godtsalicheyt,
Groningen 1642 blz. 257-271 en F. Ridderus, DeMensche Godts, uyt de geschriften en tractaten van Mr. Willem Tellingk, Hoorn 1658 blz. 220-222.
41. Gelijk H. Heppe, a.a. O.S. 184 en P.C. Ysseling, a. art. blz. 265 vv. stellen.
42. Zie voor H.J. Meijerink, Reformatie en Mystiek, Goes 1956 blz. 53 v; A.A. van
Schelven, De bewerking van een piëtistisch getinte gemeente, Goes 1914 blz. 10
vv.
43. Zie: J. Reitsma/J. Lindeboom, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, 's-Gravenhage51949 blz. 436.
44. Zie: A. Ritschl, a.a. O.S. 500.
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Simon Oomius (1630-ca 1707)
Drs. K. Exalto

EEN BIOGRAFISCHE SCHETS

De biografische gegevens die ons in staat zouden moeten stellen een levensbeeld te schetsen van de laat-zeventiende-eeuwse piëtist Simon Oomius, zijn
bepaald niet overvloedig. In de grote biografische woordenboeken zoekt
men tevergeefs naar zijn naam. Tot op heden moeten wij het doen met de enkele gegevens die hij zelf her en der in zijn geschriften, en met name in zijn
'Zwanenzang'1, opgenomen in zijn laatste in druk verschenen boek, ons verstrekt heeft2. Nog niemand heeft ooit een onderzoek ingesteld naar wat eventueel in (kerkelijke) archieven over Oomius te vinden is. Ook door ons is dat
niet gedaan, het ligt buiten het bestek van deze bijdrage die ermee volstaan
kan een zekere indruk te geven van 's mans persoon, werk en betekenis.
Oomius' persoon en werk zouden het overigens best verdienen dat zij tot onderwerp van een academisch proefschrift werden gemaakt. Wij volstaan hier
met te verhalen wat wij tot dusver gevonden hebben, wachtend op méér.
Oomius' geboortedatum staat vast, zijn sterfdatum niet. In zijn al vermelde 'Zwanenzang' verhaalt hij dat hij geboren is op 1 maart 1630. Zijn geboorteplaats is Heenvliet. Een merkwaardigheid is dat hij volgens eigen getuigenis geboren is in hetzelfde huis waarin eertijds Angelus Meruia woonde.
Blijkbaar was de pastorie waarin eens deze toen zeer vermaarde pastoor
woonde, die in 1557 de martelaarsdood stierf, na zoveel jaren nog intact en
diende zij nu voor pastorie van de gereformeerde predikanten, want Oomius'
vader was predikant in Heenvliet. Maar nog merkwaardiger is dat Oomius
deze pastoor die ondanks zijn nieuwe, aan de reformatoren ontleende, inzichten toch een eigen weg ging en het niet over zijn hart kon verkrijgen om
de kerk van Rome te verlaten3, desniettemin zo hoog vereerd heeft dat hij,
nog op zijn oude dag, hem een geleerd, godvruchtig en standvastig bloedgetuige van Jezus Christus noemde.
De naam Oomius is een verlatinisering van Ooms. Het geslacht van Oomius stamde uit de Zuidelijke Nederlanden, zijn vader was geboren in Turnhout. Hij heette Cornelis Simonsen Ooms. Hij moet tot de vooraanstaanden
en gegoeden hebben behoord. Nog in later tijd woonden familieleden van
Oomius te Turnhout en te Antwerpen, waar zij zelfs deelnamen aan de regering.
Oomius' vader werd, volgens de zoon, geroepen 'uit de Egyptische duisternis van het verderfelijke pausdom'. Dat kostte hem het verlies van een groot
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deel van zijn goederen. In die dagen vond hij troost in Marnix' Byenkorf.
De moeder van Oomius had eveneens een voluit Nederlandse naam, zij
heette Elisabeth Jans. Toen onze Oomius geboren werd had zij al 20 kinderen ter wereld gebracht, hij was dus de 21ste. Vader Oomius heeft zijn emeritaat nog mogen beleven. Hij heeft zich daarna in Leiden gevestigd, waar hij
op 8 mei 1653 door een ongeval met een op hol geslagen paard om het leven
kwam.
In Den Briel kreeg Oomius zijn eerste onderwijs in de oude talen Latijn,
Grieks en Hebreeuws. Daarna vertrok hij naar de academie te Leiden, waar
hij de colleges van onder andere de bekende hoogleraar Jacobus Trigland
(1583-1654) volgde. Na enige tijd begon de academie te Utrecht hem te trekken. Het was de faam die uitging, vooral van Voetius en van Hoornbeek die
hem hier bracht. Een tijdlang heeft hij hun colleges gevolgd. Op grond van
zijn eigen getuigenissen kunnen wij zeggen dat hij vooral met Hoornbeek intieme persoonlijke relaties heeft onderhouden.
Op 22 september 1652 hield Oomius, na toegelaten te zijn tot de evangeliebediening, zijn eerste preek. Het was te Bloemendaal. Nu kwam het wachten
op een beroep. Dat ging niet vlot, maar eindelijk kon hij toch terecht in Purmerland, waar hij intrede deed op 22 februari 1654, dus op 24-jarige leeftijd.
Bijna 24 jaar is Oomius er gebleven.
Nog maar twee jaar in zijn eerste gemeente deed hij zijn eerste pennevrucht het licht zien, een boek over De Eygenschappen ende voortgangh van
de Kercke. Oomius was een man die hard studeerde. In een van zijn werken
laat hij blijken dat hij gaarne een deel van de dag op zijn studeerkamer doorbracht. Hij kon daar zijn hart ophalen aan een wel voorziene bibliotheek, een
feit waarop wij nog willen terugkomen. Het is aan de boeken die hij geschreven heeft ook wel te bemerken dat hij veel studeerde. Het waren er meer dan
30, afgezien nog van de manuscripten die hij heeft nagelaten, die nooit een
uitgever hebben gevonden. Verreweg de meeste van deze geschriften staan
bol van tientallen citaten uit alle mogelijke schrijvers vanaf de grijze oudheid
tot de tijd van Oomius zelf. Oomius moet de middeleeuwse scholastici even
goed gekend hebben als eigentijdse dogmatici. Hij kende de geschriften van
wijsgeren, historici evengoed als die van de reformatoren, mystici en van andere stichtelijke schrijvers. Naar de gewoonte van zijn tijd gebruikte hij al
die geschriften of om er 'bewijsplaatsen' in te vinden voor eigen betoog of
om er zijn argumenten mee op te smukken. Een integraal citeren, waarbij rekening gehouden wordt met de context van de citaten zal men weinig bij hem
vinden. Wij achten het overigens niet onmogelijk dat Oomius juist door zijn
al te veelvuldig citeren van de werken van anderen aan de reikwijdte van eigen geschriften tekort heeft gedaan. Het eenvoudige volk dat toch echt wel
graag piëtistische lectuur las, kon met zijn geschriften niet zo goed overweg
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als met die van vele andere piëtistische stichtelijke schrijvers; het struikelde
over de vele geleerdheid. Oomius, hoezeer ook gewaardeerd door geestverwante predikanten als onder andere Franciscus Ridderus, heeft onder het
volk toch nooit een naam gekregen als bij voorbeeld Willem Teellinck en Jodocus van Lodensteyn. Vandaar ook dat men in de biografische handboeken
aan hem is voorbijgegaan.
Volgens zijn eigen zeggen heeft Oomius met veel zegen in Purmerland mogen arbeiden. Hij zag de gemeente groeien tot een groot aantal ijverige en
godvruchtige lidmaten4. Ook in de tweede helft van de 17e eeuw moest er nog
om de 'volkszier gestreden worden5. Er waren er zovelen die wel in de Gereformeerde Kerk kerkten, maar om de een of andere reden geen lidmaat waren, dus ook niet aan het avondmaal kwamen. De gereformeerde predikanten beschouwden het als een rijke zegen als zij doopleden mochten brengen
tot het meevieren van het avondmaal. Oomius, die een speciaal tractaat over
Doop en Avondmaal heeft geschreven, heeft er blijk van gegeven dat ook hij
zich in zijn gemeentewerk hierop heeft toegelegd.
Gewoonlijk moest Oomius 3 preken per week verzorgen. Twee voor de
zondag en één voor de doordeweekse dienst6. Met trots vermeldt Oomius dat
ook de doordeweekse diensten in Purmerland goed bezocht werden. Dan
kwamen er, zegt hij, zélfs mensen uit de omliggende plaatsen. Of ook Oomius' collega's daar zo mee ingenomen zijn geweest, vermeldt het verhaal niet.
Vooral uit Oostzaan waren er heel wat kerkgangers die, als weer en wind
gunstig waren, 'mijn onderwijs tot hun stichting' begeerden te beluisteren.
Enige zelfingenomenheid en ijdelheid zijn wij in Oomius' geschriften niet alleen hier tegengekomen.
Ondanks deze zegen vond Oomius het toch wel spijtig dat een aantal begerenswaardige beroepen aan zijn neus voorbijging. Diverse aanzienlijke gemeenten hadden wel bij tijden het oog op hem geslagen, maar dan verging
het mij, zo schrijft hij, als de zieke man uit het Evangelie die aan Jezus klaagde, dat er niemand was om hem in het badwater te werpen, als het beroerd
werd; want steeds daalde er een ander vóór hem af. Maar zie, eindelijk, na
meer dan 23 jaar was het dan toch zo ver, dat Oomius - om in zijn terminologie te blijven - zélf kon afdalen. In december 1677 kreeg hij een beroep uit de
stad Kampen. Er kwam een commissie uit die stad naar Purmerland en door
de krachtige aandrang van deze 'geduchte heren', zegt Oomius, werd ik bewogen om 's Heeren roepstem te volgen. De Classis Edam werd om verlof
gevraagd, geheel naar de eis van de tijd, en zij werd Oomius gewillig verleend. Hijzelf schrijft: De broeders 'bedankten mij voor mijn vrome, oprechte en godzalige wandel, de minzame en vreedzame omgang', enzovoort,
en Oomius kon vertrekken. Maar eerst preekte hij nog afscheid, de preek
werd onder 'veel snikken en tranen' aangehoord.
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Zo kwam Oomius dus te Kampen. Januari 1678 deed hij Intrede. Hij bleef
er werkzaam tot aan zijn dood, dat wil zeggen ongeveer 29 jaar. Aan het einde van zijn leven kon hij zeggen: Ik ben 54 jaren in 's Heeren dienst geweest.
Oomius' preciese sterfdatum, zeiden we, is onbekend. Toen hij zijn 'Zwanenzang' schreef, kon hij melden dat hij op 1 maart 1707 77 jaar hoopte te
worden; hij stond er toen blijkbaar niet ver meer van af. Toch heeft hij de
uitgave van het geschrift waarin deze 'Zwanenzang' is opgenomen, niet meer
beleefd. De Opdracht die ondertekend is door zijn vrouw die toen weduwe
was, is gedateerd 1 maart 1707, dat is precies de datum waarop Oomius 77
jaar zou zijn geworden.
Oomius is gedurende enige tijd veldprediker geweest. In de laatste jaren
van zijn ambtsperiode te Purmerland, van 1674 tot 1677. Hij heeft toen ook
een veldslag meegemaakt. Als wij het weinige dat hij daarover gezegd heeft
goed begrepen hebben, is hij door oorlogsgeweld heel wat kwijtgeraakt, ook
manuscripten van door hem geschreven werken7. Onvermeld bleef in zijn
'Zwanenzang' dat hij ook al eerder zich onder soldaten had bevonden. In een
van zijn boeken spreekt hij over soldaten en zegt hij dan 'onder wie ook ik
geruime tijd verkeerd heb'8. Hij schreef dat in 1672. Was hij ook toen veldprediker? Onbeantwoord moet ik ook laten de vraag wanneer en waarom
Oomius ooit in Haarlem heeft gewoond, maar een feit is dat hij zelf in een
van zijn werken zegt dat hij 'enige tijd' in Haarlem gewoond heeft9.
Oomius heeft een goede gezondheid mogen genieten, hij had, zoals hijzelf
betuigd heeft, een sterk gestel. Maar dat sloot niet uit dat hij toch weleens
ziek was, en soms zelfs ernstig ziek. Tot op 73-jarige leeftijd waren zijn ogen
nog zo goed dat hij zelfs kleine letters zonder bril kon lezen en schrijven, en
nog steeds een goed gehoor had. Daarna werd het sukkelen. Hij moest een
bril hebben, maar kon geen goede vinden. Toch gaf hij zijn werk nog niet op.
Hij kon, zegt hij, nog steeds niet genoeg krijgen van zijn ambtsbediening.
Oomius is twee keer getrouwd geweest. Uit een van zijn eerste boeken, geschreven in 1658, blijkt dat hij in die tijd getrouwd was met een dochter van
de Vleutense predikant Thomas Slosius en zijn vrouw Johanna van Eyndthoven, die hij in de Opdracht 'mijn aangehuwde ouders' noemt10. Of er uit dit
huwelijk kinderen geboren zijn weten wij niet. Later is Oomius nog een keer
getrouwd, ditmaal met Hester Worst, een van de twee dochters van de Kampense burgemeester Willem Worst. Een broer van zijn vrouw, E ver har dus
Worst, was predikant te Kamperveen. Nadere bijzonderheden ontbreken.
Tot zo ver onze biografische schets. Ons doel is nu in grotere en kleinere
rubrieken een aantal facetten van Oomius' inzichten en werkzaamheden de
revue te laten passeren, opdat wij aldus toch een zekere totaalblik op hem
krijgen.
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OOMIUS, ORANJE EN DE POLITIEK

Dat de gereformeerde predikanten uit de dagen van de Republiek over het algemeen genomen intensief meeleefden met wat er in politiek opzicht binnen
en buiten het eigen land zich afspeelde kan als bekend worden verondersteld.
Dat zij doorgaans ook Oranjegezind waren is eveneens bekend.
Oomius heeft hierop geen uitzondering gemaakt. En hij heeft er ook meer
dan eens blijken van gegeven.
Uit een drietal van zijn werken hebben wij het volgende bijeengebracht. In
het crisisjaar 1672 toen ons land van vier kanten tegelijk werd aangevallen,
onder andere door Engeland en Frankrijk, had Oomius de moed om een
Oorloghs Bazuyne te laten horen. Talloos waren de radelozen, maar Oomius
behoorde niet tot hen. Velen hebben dat in hem weten te waarderen. In zijn
Opdracht van deze Basuyne aan een aantal vrienden heeft Oomius ruimschoots gebruik gemaakt van wat J.W. Schulte Nordholt genoemd heeft de
'Bataafse mythe'11. Oomius zegt: Het is te duchten dat het gemoed der Nederlanders door langdurige weelde verwijfd en ontaard is; het volk mist heden de edelmoedigheid van de oude Batavieren die zich liever aan stukken
zouden hebben laten snijden dan zich zonder stoot of slag over te geven aan
hun onbarmhartige vijanden, gelijk nu zovelen gedaan hebben. Tot dusver
heeft bij mijn weten nog niemand de moed gevonden om door het blazen van
een Oorlogsbazuin het bijna verloren lichaam van onze Republiek nieuwe
moed in te storten. Zo ben ik dan eindelijk ertoe gekomen. Ik voel me daartoe verschuldigd aan het vaderland. Ik kreeg daartoe inzonderheid lust, sinds
ik gezien heb de verhoging van mijn zo lang onderdrukte Prins. Hij is een
man die men zowel deugdzaam als dapper mag noemen. Men zou hem wel de
bijnaam De Vrome of De Godvruchtige mogen geven. De Heere heeft zijne
Hoogheid over ons tot stadhouder gesteld, omdat Hij zijn volk in Nederland
liefheeft12. In het boekje zelf zegt Oomius vervolgens: Niet genoeg kan geroemd worden de grote wijsheid, wakkerheid en onversaagdheid van de
Prinsen van Oranje, die onoverwinnelijke helden. Oomius moedigt zijn lezers ook aan tot de strijd, door hen voor te houden dat de strijd die gestreden
moet worden tot verdediging van het vaderland een 'rechtvaardige' oorlog is.
Hij eindigt zijn geschrift met een fanfarestoot: In Nederland valt de beslissing voor heel Europa!13
Een klein jaar later, september 1673, zet Oomius opnieuw de bazuin aan
de mond, maar nu is het een Troost-Bazuyne. Onder de bekwame leiding van
de tot stadhouder verheven Willem III hebben zich de oorlogskansen ontwikkeld ten gunste van de Republiek. Terugziende op hetgeen gepasseerd
was, zegt Oomius: Een oorlog mag men alleen dan voeren wanneer het ten
hoogste noodzakelijk is. Hem om zijns zelfswil begeren is dwaas. Maar de
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Engelsen en Fransen voeren tegen Gods kerk een onrechtvaardige oorlog. Zij
voeren oorlog om eer en macht. De Engelse koning is jaloers op onze welvaart en handel. In feite hebben wij met de Engelsen één geloof en daarom is
het des te meer te betreuren dat zij ons aangevallen zijn. Wij kunnen de Republiek niet prijsgeven, God zelf is haar Bouwmeester. Door de handen van
de Oranjevorsten heeft Hij dit heerlijke bouwwerk opgetrokken. Nederland
is een land waarin Gods kerk een herberg bezit. Een land waarin vele vromen
en godzaligen worden gevonden. Wij hebben de hoop dat ons land niet vernield zal worden, want de Heere spaart de Zijnen. Lang hebben wij onze
doorluchtige Prins tot onze opperste veldheer en stadhouder begeerd, bekleed met al de waardigheden van zijn voorvaders. Laten wij nu mild zijn in
het opbrengen van het geld dat nodig is om de strijd te voeren. Een goed patriot en oprechte Batavier geeft voor het algemeen welzijn zijn leven; als een
goed patriot14 wil hij zijn leven geven voor de vrijheid en de ware religie.
Vrijheid en religie zijn kostbare panden.
Hoe hoge waardering Oomius gehad heeft voor het huis van Oranje en
inzonderheid voor stadhouder-koning Willem III, blijkt nog weer eens te
meer uit een boek dat hij in 1689, nadat Willem III naar Engeland was overgestoken, het licht deed zien, onder de titel De wonderen des Allerhoogste.
Wéér zag Oomius de gereformeerde religie bedreigd. De Engelse koningen
bevorderden het pausdom en de Franse koning, Lodewijk XIV, wachtte zijn
kansen af. Vooral op Lodewijk XIV had Oomius het niet begrepen. Hij
vreesde diens absolutisch regeren, ten gunste van de roomse kerk. In meer
dan één geschrift heeft Oomius hem ervan beschuldigd dat hij leefde naar 'de
doortrapte leer van Machiavelli', de bekende laatmiddeleeuwse Italiaanse
staatstheoreticus, pleitbezorger van de grofste tirannie15.
Oomius, die uitermate ingenomen was met Willem III's initiatief, haalt het
ditmaal diep op. Hij wil weerstand bieden aan de pamfletschrijvers die kritiek uitbrachten op Willems politieke streven en handelen. Hij begint bij Willem I. Hij was niet een koning van geboorte, zegt Oomius, maar wel kon hij
koningen leren wat het is een koning te zijn! In dit kleine land waarin wij wonen heeft hij als 'onze Gideon' een tempel opgericht voor de religie, de gerechtigheid en de vrijheid. Na hem kwam Maurits, in wie de deugden van
zijn vader te vinden waren. Toen er verderfelijke ketterijen in ons land opkwamen - Oomius bedoelt het arminianisme - heeft hij ingegrepen en de
waarheid beleden. Ook Frederik Hendrik is met ere te vermelden. Willem II
was het die als eerste de titel Hoogheid invoerde. Jong is hij overleden, op 6
november 1650. Zijn ziel was een 'tempel van godsdienst'. Hierna geraakte
de dankbaarheid jegens het huis van Oranje in het vergeetboek. Willem III
moest nog geboren worden toen zijn vader stierf. De hel leek losgebroken te
zijn. Ook Oomius kende het bekende rijmpje van iemand die een extra gift in
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de kerkezak deed toen Willem II was overleden en daarbij schreef: 'Mijn
gaaf is groot/De Prins is doot/Noyt blijder maer/in Taghtig jaer\ De gal
werd uitgebraakt, schrijft Oomius16.
Oranje had vele tegenpartij der s. Men werkte de Prins tegen. Ook Cromwell, op dat tijdstip de machthebber in Engeland. Al was Cromwell een puritein en al had Oomius - zoals wij nog horen zullen - veel sympathie voor de
puriteinen, van Cromwell heeft hij niet willen horen. Vernietigend is zijn
oordeel als hij schrijft dat Cromwell een tiran en bloedzuiger was, een man
die wel een gedaante van vroomheid en deugd had, maar zonder waarheid,
en dat hij de godsdienst veranderde in een komedie waarin hij zelf de hoofdrol speelde.
Willem III ontvangt van Oomius het meest loffelijke getuigenis. Altijd al
was hij bijzonder godzalig geweest en genegen tot de ware religie. De minder
goede vermakelijkheden van de jeugd bekoorden hem niet. Hij haatte hoererij, dronkenschap, vloeken en spelen17. Hij groeide op in genade bij God en in
liefde bij het volk. Hij is Gods werktuig geweest. Door zijn hand heeft de
Heere, toen men bij ons het pausdom weer wilde invoeren, ons verlost. En nu
hij overgestoken is naar Engeland, heeft Oranje, God zij gedankt! niet alleen
dé kerk daar en hier gered, maar, zo mag men wel zeggen, in heel Europa.
Oomius heeft in deze lof op Oranje waarlijk niet alleen gestaan. Van andere gereformeerde predikanten uit die tijd hebben wij gelijkluidende getuigenissen18.
En als er één is geweest die zijn 'bazuinen' heeft weten te waarderen, dan
was het wel zijn vriend Franciscus Ridderus. Die schrijft in zijn Historischen
Frans-man uit 1674: De 'onvergelijckelijcke Simon Oomius' heeft ons laten
zien wat ons land heden nodig heeft; van zijn 'volgeleerde penne' heeft hij
gemaakt een 'oorloghs-basuyne' om de gemoederen op te wekken tot een
dapper beschermen van het vaderland. Toch verhinderde deze lof op zijn
vriend en collega Ridderus niet om ook zelf nog wat te schrijven dat min of
meer op hetzelfde thema betrekking heeft. Hij doet een boekje open over de
'Fransen', al blijkt het wel al spoedig dat hij meer de koning der Fransen dan
de Fransen zélf op het oog heeft. In schuiten, wagens en in gezelschappen,
aldus Ridderus, wordt heden veel over de Fransen gepraat; ik wil nu hun geschiedenis naar voren brengen en tegelijk mijn landgenoten - het was 1674 een weinig aanmoedigen om 'de hope van 't Vaderlant niet verloren te geven'; de burgers moeten strijden voor land en kerk; liever dood dan onvrij19.
Zo sloegen de vrienden eenzelfde toon aan, bliezen zij dezelfde bazuin.
Het zal wel niemand ooit gelukken om uit te maken hoeveel zij, als predikanten, op hun wijze, in die dagen hebben bijgedragen aan de moedgeving van
ons volk en daarmee aan haar bevrijding en overwinning; dat zij ertoe hebben bijgedragen mag vaststaan.
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OOMIUS' ORTHODOXIE

Er wordt niet zelden een té scherpe tegenstelling gemaakt tussen de orthodox-gereformeerde theologen van de 17e eeuw en hun piëtistische tijdgenoten. Wij kunnen ze niet geheel gelijkstellen, maar wij kunnen hen evenmin
altijd zonder meer tegenover elkaar stellen. Gomarus en Maresius - om
slechts die twee te noemen - waren geen piëtisten, en Oomius behoorde niet
in de eerste plaats thuis bij de gereformeerde scholastieke theologen, maar
evenmin als bij Gomarus en Maresius gereformeerde vroomheid ontbrak,
ontbrak bij Oomius het scholastieke begrippenmateriaal, en in elk geval niet
de orthodoxie.
Dat laatste treedt in ettelijke gevallen aan het licht. Oomius zal in zijn werken, ook al zijn ze puur stichtelijk van aard, nimmer verzuimen om het pausdom en alle mogelijke ketters en ketterijen op de korrel te nemen.
Hij heeft de christelijke religie ook nadrukkelijk afgegrensd naar de kant
van de antieke heidenen, naar de kant van de Turken, de moslims, en naar de
kant van de Joden.
Menigmaal noemt hij Joden, Turken en heidenen in één adem, in een nevenschikking die opvallend is20. Nergens kent hij aan de Joden een bepaalde
uitzonderingspositie toe. In zijn Institutiones Theologia Practica zegt hij
zelfs met zoveel woorden dat zij 'opgehouden zijn Gods volk te zijn'21. Wat
de antieke heidenen betreft, hij erkent hun deugden, maar als hij ze meet aan
wat God ons in zijn Woord geopenbaard heeft, valt de beoordeling steeds
minder gunstig uit.
Ten aanzien van het pausdom brengt Oomius bijkans alle bezwaren naar
voren die ooit van reformatorische zijde ertegen ingebracht zijn. Dat de paus
de antichrist is, lijdt voor hem geen twijfel. Dat Rome de sacramenten verbasterd heeft evenmin.
Hoewel hij niet wars was van alle ascetiek, maar als goed leerling van Voetius daar een aantal regels voor gaf, heeft Oomius toch ook ernstige kritiek
geleverd op eremieten en monniken. Hij heeft in hen allereerst afgekeurd dat
zij door hun oefeningen bij God de hemel wilden verdienen, maar vervolgens
toch ook dat hun kwellingen van het lichaam te ver gingen. Zulke martelingen eist God niet, zegt hij. Wel tonen eremieten en monniken lijdensbereidheid, maar het is een bijgelovige. Oomius spreekt van 'dwaze mortificaties'22.
Keerde Oomius zich tegen Rome en het pausdom, hij wil niet ontkennen
dat er toch ook onder het pausdom nog ware christenen leven. Hij laat dat
gelden voor de tijd van de middeleeuwen, maar ook voor eigen tijd. Maar,
zegt hij, dan worden zij zalig niet door Róme's leer maar door ónze leer, dat
wil zeggen: het evangelie zoals de Reformatie dat geleerd heeft23.
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Allerlei oude en nieuwe sekten moeten het bij Oomius zwaar ontgelden.
Hij noemt de oude Gnostieken, maar nog meer de Mennonieten, wegens hun
verwerpen van de kinderdoop, de Davidjoristen en aanhangers van het zogenaamde Huis der Liefde, op die twee laatste sekten heeft hij het zelfs extra
begrepen24.
Ook van het spiritualisme moest Oomius niets hebben. De Duitse theosoof
Jakob Böhme noemt hij een en andermaal; hij noemt hem 'een idioot'25. De
Schwenckfeldianen, aanhangers van Caspar Schwenckfeld (1589-1661) komen er niet beter af.
In de Brownisten wraakt Oomius hun fanatieke afkeer van alle formulieren. Dat hij daarmee ook Jacobus Koelman en eigenlijk ook Jodocus van
Lodensteyn onder vuur nam, moet hem toch eigenlijk wel bekend zijn geweest. Men vindt bij hem in dezen het gematigde standpunt dat vele gereformeerde predikanten in die tijd innamen: men mag het gebruik van formulieren wat het bidden aangaat niet zonder meer verwerpen, maar als men in
staat is een vrij gebed te doen dan verdient dat de voorkeur26.
Een zaak apart is Oomius' oordeel over Jean de Labadie, wij hopen erop
terug te komen.
Dat Oomius de leer der Remonstranten heeft afgewezen en bestreden kan
ons niet verwonderen. Hij verwijt hen dat zij een 'voorwaardelijke troost'
preekten. Geen onvoorwaardelijke genade Gods! Geloof en bekering zijn bij
hen 'voorwaarden' om het heil te ontvangen, en de mens zélf moet ze opbrengen27.
Ten aanzien van de luthersen heeft Oomius onderscheid gemaakt. Tegen
de 'nieuwe luthersen', zoals hij ze noemt, en daarbij heeft hij gedacht aan de
melanchtonianen onder hen, heeft hij nog al wat bezwaren gehad28. Zij stonden hem te dicht bij de Remonstranten in hun opvatting omtrent de toeëigening van het heil.
Ook van Cartesius heeft Oomius kennis genomen. Hij volstond niet alleen
met aan te horen wat er over deze Franse wijsgeer, die in ons land woonde,
alom de ronde deed, hij las Cartesius' werken zelf. Maar zijn afwijzing van
deze nieuwe filosofie was er niet minder scherp om. Hierin heeft Oomius één
lijn getrokken met zijn leermeester Voetius en ook met Koelman en andere
Voetianen.
De bestrijding van Cartesius komt men vooral tegen in Oomius' Institutiones die men zijn 'Dogmatiek' zou kunnen noemen. Het eerste bezwaar dat
Oomius in dit werk tegen Cartesius 'filosofie inbrengt is dat door hem het
'Godsbewijs uit de schepping' verworpen wordt, vervolgens dat door Cartesius een uitgangspunt gekozen wordt in de 'methodische twijfel', zodat men
om tot de ware kennis te komen zou moeten beginnen met aan alles, zelfs aan
God, zegt Oomius, te twijfelen. Verder keert Oomius zich ook nog tegen
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Cartesius' opvatting omtrent de menselijke ziel die alleen uit 'denken' zou
bestaan, en zijn opvatting omtrent de wereld die 'oneindig' zou zijn, en zijn
leer van de 'aangeboren ideeën', ook de aangeboren Gódsidee29. Al deze opvattingen rangschikt Oomius onder de schadelijke nieuwigheden van zijn
tijd. En van 'nieuwigheden' was Oomius wars.
Toch was hij ook weer niet uitgesproken conservatief. Hij zegt: Niet alles
van Cartesius verwerpen wij! Oomius meende namelijk, zoals hij zelf zegt,
bij vriend èn vijand nog wel iets goeds te kunnen vinden30.
Naar onze mening had Oomius dit laatste ook moeten laten gelden ten
aanzien van een punt waarin wij allen heden Cartesius gelijk zullen moeten
geven, maar wat Oomius hem als schadelijke nieuwigheid heeft verweten,
namelijk de stelling dat niet de zon draait maar de aarde31.
Al wat onze religie krenkt, zegt Oomius, is verfoeilijk. Ja nog verder gaat
hij, als hij zegt: Niet af te wijken of te veranderen de spreekwijzen, termen
en onderscheidingen die tot heden toe in de scholen en in de geschriften van
de godgeleerden, ook dat behoort tot onze religie! Al zulke schijnbaar formele veranderingen brengen, zegt Oomius, veranderingen in de zaak zelf.
Oude termen vervangen door nieuwe brengt een verandering van de zaak
zelf32. Of Oomius ook een orthodox man is geweest!
In een volgend deel van zijn Dogmatiek is Oomius op het een en ander uit
Cartesius' filosofie nog nader terug gekomen. Ten eerste op het punt van de
Godsbewijzen. Cartesius zou daar waar zekerheid behoorde te zijn de twijfel
hebben ingevoerd. Wel kende ook Cartesius een Godsbewijs, maar volgens
Oomius was het niet houdbaar. Uitgaande van de aangeboren ideeën, de elk
mens ook aangeboren Gódsidee besluit Cartesius uit de idee van God tot het
zijn van God. Oomius zegt (terecht): Dit bewijs is niet zeker! Oomius zelf wil
het liever houden bij het Godsbewijs uit de schépping. Niets kan immers zijn
oorzaak hebben in zichzelf, conclusie: Er móet een God zijn33. Naar wij hopen zal Oomius de slechts beperkte waarde ook van dit Godsbewijs hebben
ingezien.
Oomius - de practicus - heeft vooral de gevolgen van Cartesius' filosofie
voor prediking en gemeente voor ogen gehad. Hij zegt: Op de preekstoelen
moet niet bedisputeerd worden of er een God is. Het Godsbestaan mag onder
christenen niet in twijfel zijn. Men mag ook niet de eenvoudigen in verwarring brengen met de argumenten van de atheïsten. Gods natuur, daar kan
men beter in geloof over spreken dan dat men erover gaat disputeren. Cartesius heeft het scepticisme ingevoerd. Hij heeft de mensen in een doolhof gebracht. Wel zegt hij dat het alleen maar gaat om een methode van filosoferen, maar Oomius geeft hem dat niet gewonnen. Zekerheid en twijfel kunnen
niet samengaan. Nog érger, Cartesius' filosofie voert tot atheïsme. En dan
komt Oomius met een verhaaltje. Toen ik nog in Leiden studeerde, hoorde ik
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uit de mond van de 'beroemden Triglandius', dat Constantinus 1'Empereur,
wiens dood hij zeer betreurde, hem verteld had dat hij een jonge man had gekend die door de filosofie van Cartesius tot atheïsme was gekomen! Och, laten ouders hun kinderen toch grondig onderwijzen in de gronden van het geloof, de waarheid van de christelijke religie; en laten de leraren de atheïsten
krachtig weerleggen, overtuigen met mond en pen34.
De zo gewraakte nieuwigheden, al waren zij dan niet cartesiaans van oorsprong, zag Oomius ook bij de Arminianen ofwel Remonstranten. Als hij na
een lange inleiding ertoe komt de lezers het 'ontwerp' van zijn Dogmatiek
voor te leggen, zegt Oomius: Wij houden ons aan onze Confessie en aan de
Catechismus, die wij eens ondertekend hebben. Van alle nieuwigheden hebben wij een afkeer. Zij zijn gevaarlijk voor de waarheid èn voor de godzaligheid. Hij wijst dan op Frankrijk waar in de kerk allerlei nieuwigheden zijn
ingevoerd; hoevele twisten zijn daar niet het gevolg van geweest. Ook Arminius heeft nieuwigheden willen invoeren. Dat is voorkomen, maar is het gevaar nu geweken? Oomius zegt: Als ik sommige traktaten en disputen lees of
gesprekken aanhoor, word ik gewaar dat er ook nu zijn die menen iets te
moeten inbrengen tegen het oude gevoelen en iets nieuws menen naar voren
te brengen. Oomius weet daar ook wel een motief voor te kunnen aanwijzen.
Hij zegt: Zo wil men naam maken; het is hoo vaar dij. Mag er dan helemaal
niets nieuws naar voren worden gebracht? Oomius' antwoord is: Als het
maar is ten dienste van de oude waarheid, niet tot haar nadeel en schade;
Gods Woord is niet uitgeput, zodat daar niet méér uit te halen zou zijn, en de
kerk is niet dor en onvruchtbaar, maar heel anders wordt het wanneer men
'vreemde uitleggingen' van de Schrift geeft35.
Oomius heeft hierbij ook aan Coccejus en de coccejanen gedacht. Hij
somt een aantal punten op waaruit dat blijkt, als onder andere de mening dat
het sabbatsgebod niet moreel maar ceremonieel zou zijn, en dat de kerk haar
regeermacht mag overdragen aan een christelijke overheid36.
Het ging weliswaar Oomius vooral om de praktijk der godzaligheid, maar
dat wil niet zeggen dat het inzake de leer er voor hem niet zo precies op aankwam. Het zijn zijn eigen woorden: De kennis van de waarheid moet steeds
voorop gaan.
Oomius is zich ook bewust geweest van de nauwe relatie die er is tussen
leer en leven. Beide beïnvloeden elkaar. Ergens in zijn Dogmatiek keert hij
zich tegen hen die niets dan 'geschillen' op de preekstoel brengen. Daar kan
Oomius zich niet in vinden. Een rechtzinnigheid die de praktijk van het
christelijke leven in de verdrukking laat komen, heeft zijn hart niet. Hij kent
de tegenwerping van deze hyperorthodoxe broeders. Zij zeggen: Maar er is
toch het gevaar dat het volk weer tot nieuwe ketterijen en dwalingen vervalt... Oomius wil dat niet ontkennen. Ook hijzelf leverde telkens zijn bij159

drage aan het bestrijden van de ketters. Maar er is een bepaald aspect aan
deze zaak dat niet over het hoofd mag worden gezien. Aan het verval in de
leer, zegt hij, gaat niet zelden voorafeen verval in godzaligheid en goede zeden. Een slecht leven sleept de mensen mee op het pad van de heterodoxie.
Oomius' eigen woorden zijn: 'Die de Godtsaligheyt des levens, en de opreghtigheydt der goede conscientie verstooten, verlaeten oock seer lightelick de
belijdenisse van het waere geloove'. En dan de toepassing: De ervaring leert
dat de mensen eerst arminiaans en paaps in hun léven worden en dan daarna
ook in de léér. Geen beter middel is er om dwalingen en scheuringen te voorkomen dan een godzalige en ingetogen levenswandel.
Toch kent Oomius ook het omgekeerde: éérst de leer bedorven en dan de
zeden bedorven. Wanneer de waarheid geschonden wordt, zegt hij, komt de
godzaligheid in het gedrang. Zij die er bedorven leerstukken op nahouden,
komen gemakkelijk tot bedorven zeden. Kortom: leer en leven staan niet los
van elkaar, zij bevruchten elkaar, wederzijds!37
Deze visie heeft Oomius als vanzelf gebracht tot een hoge waardering van
de Reformatie en de reformatoren van de 16e eeuw. De dwaze idee dat toen
alleen maar de 'leer' gezuiverd zou zijn en men niets gedaan zou hebben aan
een hervorming van het 'leven', vindt men bij Oomius niet. Integendeel. Het
is zonder meer opvallend hoe hij óók de reformatoren en zelfs óók de na hen
komende orthodoxe theologen, zowel van lutherse als van gereformeerde belijdenis, gerekend heeft tot de praktische schrijvers.
In het zeer uitvoerig Inleidend deel (504 bladzijden) dat Oomius aan zijn
eigenlijke Institutiones laat voorafgaan, laat hij zien dat het steeds weerkerende verwijt van roomsen, mennisten en remonstranten dat de gereformeerde religie nadelig is voor de praktijk der godzaligheid, niet meer dan laster is.
Het is zeker waar dat ook de papisten en de mennonieten hun praktische en
stichtelijke traktaten hebben; van de remonstranten geldt het minder. Maar
zelfbewust en fier zegt Oomius: Onze studenten en predikanten hebben niets
behoeven te lenen bij de paapse schrijvers! Oomius noemt de praktische
theologie der pausgezinden 'vervalst' en 'gebrekkig'38.
En wat de remonstranten betreft, juist hun leer is zonder enige troost. Zij
hebben ook maar weinig over de 'godzaligheid' geschreven. Zij bogen op een
paar werken van Coornhert, de preken van Camphuizen en vooral op de
Enghe Poorte van Eduard Poppius. Maar Trigland heeft aangetoond dat de
'Enghe Poorte' van Poppius een 'Ruyme Poorte' is. Neen, de remonstranten
zijn 'ellendige Practisijns'.
Dat heeft echter niet willen zeggen dat Oomius alle remonstrantsgezinden
heeft willen uitschelden voor 'losse' en onvrome mensen. Hij zegt: wij weten
dat er ook onder hen zijn die ingetogen leven; de vraag is echter wel of zij
ook uitkomen boven een net burgerlijk leven39.
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Voor de lutheranen neemt Oomius het op. Zij hebben al vanouds hun
'praktijkschrijvers'. Oomius denkt aan werken van Luther zelf, maar hij
noemt nog een hele reeks andere namen, onder andere die van Melanchton.
Opmerkelijk is dat hij wel Johann Arndt noemt, de voorloper in Duitsland
van het Piëtisme, en niet de naam van Spener, terwijl toch Spener toen Oomius zijn boek uitgaf al sinds lang zijn Pia Desideria het licht had doen zien en
in Duitsland bekend stond als dé Piëtist40. Heeft Oomius ten aanzien van
Spener zijn restricties gehad?
Pas echt op dreef komt Oomius als hij terugziet op de gereformeerde traditie. Hij ziet als het ware een hele zee van praktische geschriften voor zich, allen in dienst van de praktijk der godzaligheid. Kleinzieligheid ligt verre van
hem. Hij noemt, uit Zwitserland: Zwingli, Oecolampadius, Bullinger, Ambrosius Blaurer en vele anderen. Uit Frankrijk: Calvijn, wiens geschriften,
volgens Oomius, bijna allen praktisch zijn, dan Beza, Junius, Drelincourt,
Rivet enzovoort.
Ook uit de overstelpende hoeveelheid namen van Nederlandse auteurs die
Oomius opsomt als 'praktische schrijvers', kunnen wij slechts een greep
doen. Dat hij Taffin, Willem Teellinck, Saldenus, Brunsvelt, Voetius,
Hoornbeek en vele anderen noemt die onder ons bekend staan als Piëtisten
zal niemand verwonderen, maar hij noemt ook Bogerman, Polyander, Trigland en anderen41 die wij gewend zijn te rekenen tot de 'orthodoxe', zelfs min
of meer scholastische theologen van de 17e eeuw. Hen allen voert Oomius in
het veld om maar te weerleggen de laster van zovelen dat de gereformeerden,
vanuit hun predestinatieleer, tekort hebben gedaan aan de praxis piëtatis.
In nog enkele andere geschriften van Oomius vinden wij hetzelfde, soms
nog wat nader aangevuld. Op de Nederlandse uitgave van een stichtelijk
boek van de Engelse puriteinse piëtist, Isac Ambrosius, schreef Oomius een
Voor-reden. Remonstranten en papisten, zegt Oomius daarin, verwijten ons
dat onze theologie 'speculatief' van aard is, en dat zij niet nuttig en krachtig
is tot godzaligheid. Maar, zo vraagt Oomius dan, waar zijn de praktische geschriften van de Remonstranten? Waar vindt men hun verklaringen van gewetensgevallen? Waar vindt men hun geestelijke onderwijzingen? Het zijn
maar een paar boekjes die ooit in hun kring verschenen zijn waarop zij ons
wijzen kunnen. O wat een 'ellendige Practisijns'! Zij hebben getracht de Religie naar de mode van de wereld te fatsoeneren en een ruime deur naar de hemel te maken. De ónzen echter, en daarmee bedoelt Oomius de Nederlandse
gereformeerde theologen en predikanten, hebben, ook al hebben zij tot hun
verdriet vanwege de strijd die hun opgedrongen werd, zich niet zozeer met de
'praktische theologie' kunnen bezighouden als zij wel wensten, toch daarin
onze tegenpartijders ver overtroffen. Calvijn is dan de eerste die door Oomius wordt genoemd. Vooral in boek III van zijn Institutie vindt men meer
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raadgevingen, leefregels en toepassingen dan in al de geschriften van onze tegenpartij der s. Verder wijst Oomius op figuren als Perkins, Taffin en Teellinck42.
In zijn boek Afbeelding van een Waer Dienaer des N. Testaments dat
Oomius geschreven heeft met het speciale doel dat het de (aanstaande) predikanten zou dienen tot een 'dominees-spiegel', geeft hij opnieuw een hele opsomming van wat er op gereformeerd erf allemaal gepresteerd was op het terrein van wat door hem genoemd wordt de 'praktische theologie'. Hij wijst
daarin op Zwingli's boek Der Hirt, een pastoraaltheologisch boek. Hij wijst
ook op Bucers geschriften over de Zielzorg. En op Bullingers Huysboeck.
Hij zegt daar: Heinrich Bullinger is, om de heiligheid van zijn leven, om de
grootheid van zijn geleerdheid, altijd door de grootste godgeleerden als een
vader geëerd; zijn naam is in de rechtzinnige gemeenten van Nederland vermaard, zowel om zijn andere boeken als wel inzonderheid om zijn Huysboeck, hetwelk van het begin der Reformatie af altijd in Nederland meer dan
enig ander boek, uitgezonderd de Bijbel, gelezen is en ook aanbevolen is om
in de kerken, wanneer er geen predikant was, voorgelezen te worden. En dan
gaat Oomius vervolgens weer een hele rij theologen opnoemen, in Zwitserland, Duitsland, Engeland en Nederland die hij allen 'deftige mannen in leer
en leven' noemt.
Opvallend is dat hij bij het opsommen van de hervormers Zwingli eerst
noemt, dan Luther en dan Calvijn. Onder de hervormers, zegt hij, moet in de
eerste plaats Zwingli genoemd worden. Gelijk hij het zuivere evangelie verkondigde, zo was ook zijn leven zuiver evangelisch; in heel Europa werd hij
geëerd om zijn buitengewone geleerdheid, maar vooral om zijn uitnemende
godsvrucht.
Dan komt Luther aan de beurt. Al was hij, volgens Oomius, niet zo zuiver
in de gereformeerde leer, hij was wel zuiver in zijn leven. Oomius merkt verder ten aanzien van Luther op dat hij geoefend en beproefd is geweest in de
geestelijke strijd en daarom bijzonder bekwaam was 'om alle aanvechtingen
van Gods kinderen deftig te verklaren'.
Nu zou Calvijn aan de beurt moeten komen, maar Oomius voegt Bucer er
tussenin. De 'grote Bucer', die toen hij in Engeland gekomen was, 'alle menschen verruckte in verwonderinge van sijne deughden'. 'Soo singulier was
sijn leven! soo oprecht was sijn leere!'
En dan Calvijn: Een 'verwonderlijck man'. De deugd zou van hem nog
deugd hebben kunnen leren. Zijn Institutie is 'verwonderlick en Goddelijck',
maar nog roemwaardiger is 'de Institutie van sijn Christelijck leven'. Onze
grote Calvijn blonk 'als een heldere Sterre in zijn Eeuwe'. Hij leidde een hemels leven43.
Wij zullen Oomius de pathetische stijl van zijn tijd en zijn overdrijvingen
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vergeven, maar dan blijft nog genoeg over om te constateren dat hij de hervormers hoog gewaardeerd heeft en niet gevallen is in de fout van sommigen
van zijn geestverwanten die het hebben doen voorkomen alsof de Reformatie
de léér wel zuiverde, maar het léven liet zoals het was.
In de opsomming van de vele 'practisijns' noemt Oomius vervolgens ook
Franciscus Gomarus, 'die onbeweghlijcke Heldt Davids' en Thysius, Trigland en Spanheim44. Dat hij daarna ook Teellinck, Voetius, Hoornbeek en
Lodensteyn noemt, verwondert ons minder. Het opvallendste blijft dat hij de
orthodoxe gereformeerde vaderen óók tot de practisijns heeft gerekend. Wij
herhalen: Orthodoxie en Piëtisme zijn niet hetzelfde, maar wij mogen ze ook
niet te ver uit elkaar halen. Het staat vast dat Oomius daartegen geprotesteerd zou hebben. De Reformatie betekende voor hem een hervorming van
leer èn leven.

OOMIUS EN DE MIDDELEEUWSE VROOMHEID

Het is een onmiskenbaar door iedereen te constateren feit dat de Piëtisten,
waar men ze ook vindt in de 17e en 18e eeuw, in hun geschriften leentjebuur
gespeeld hebben bij de middeleeuwse schrijvers van mystieke en andere stichtelijke werken. Het is echter wel van belang dat wij nagaan, hóe zij dat gedaan hebben en in welke mate, en dat wij nagaan of zij ook invloed van die
middeleeuwse werken hebben ondergaan en in hoeverre. Wij hebben de
overtuiging dat dit niet bij alle Piëtisten gelijk is geweest. In elk geval zijn er
onder de gereformeerde Piëtisten niet weinigen geweest die op grond van hun
gereformeerde belijdenis in het overnemen van allerlei stichtelijk en mystiek
gedachtengoed uit de middeleeuwen selectief, schiftend en min of meer kritisch te werk zijn gegaan. Omdat wij in Oomius een man aantreffen die meer
dan de meeste andere piëtistische schrijvers in ons land, uitgezonderd figuren
als Voetius en Hoornbeek, door eigen studie de middeleeuwse schrijvers kende en ze met het kritisch oog van een bekwaam theoloog bekeek, is het van
extra belang om kennis te nemen van wat hij in dit opzicht ons heeft nagelaten.
Willen wij al aan het begin van onze beschrijving van Oomius' uitspraken
over de middeleeuwse vroomheid daarvan een samenvatting geven, dan moet
onze conclusie zijn, dat hij op die vroomheid, in al haar aspecten heel veel
kritiek heeft uitgebracht en slechts voor een drietal vertegenwoordigers ervan
een relatieve waardering heeft opgebracht, te weten Bernard van Clairveaux,
Johannes Gerson en Thomas a Kempis.
Wij beginnen met de kritiek. Er heerste in de middeleeuwen allerwege een
meer dan Egyptische duisternis. Zeker, er waren er velen die ernstig leefden.
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Er waren er die zich vrijwillig afzonderden van het gezelschap der mensen;
die meenden in bossen, spelonken, kloosters en woestijnen de heiligheid te
vinden en bevrijd te zijn tegen de aanvallen van satan. Soms daagden zij de
duivel, daarbij hun eigen krachten overschattend, uit tot de strijd. Zij hebben in elk geval gezondigd tegen de kerk, door de gemeenschap der heiligen
te breken en hun broeders te verlaten45.
Voor de vele boetedoeningen en mortificaties van de middeleeuwse kloosterlingen kon Oomius, zoals wij al hoorden, ook niet zo veel waardering opbrengen. Franciscus van Assisi heeft er naam mee gemaakt, maar met het
oog op zijn prestaties zegt Oomius dat hij deed wat God in het geheel niet
van hem vroeg. Allen die zo leefden en daar enig heil van verwachtten, hebben een blaam geworpen op de bloedstorting van Christus, die immers tot
onze zaligheid voldoende is46.
Als Oomius denkt aan de zogenaamde flagellanten, de geselaars, die in de
middeleeuwen in tijden van pestepidemieën zichzelf kastijdend van plaats tot
plaats trokken, dan spreekt van een 'duyvelsche dulligheydt'47.
Men las in de middeleeuwen de Getijden, Oomius is niet afkerig van vaste
gebedstijden, maar van het houden van de Getijden zegt hij dat het geen
grond heeft in de Schrift en op bijgeloof teruggaat48.
Het was Oomius ook wel bekend dat er allerlei heiligenverhalen in de kerk
van Rome de ronde deden. De pausgezinden, zegt hij, verhalen van de heilige
Catharina van Siena, dat zij haar rok gaf aan een arme en in de daarop volgende nacht Christus zag die deze zelfde rok droeg, blinkend van paarlen, en
die toen tegen haar zei: Ik zal u een onzichtbaar kleed geven tegen de koude
van de uitwendige en inwendige mens; en nadien zou zij nooit meer kou gevoeld hebben. Een fabeltje, zegt Oomius49.
Het is waar, in de scholen en academies werd in de middeleeuwen enige
'praktische theologie' geleerd, maar: vervalst en gebrekkig. Als Oomius de
paapse en de (antieke) heidense moralisten tegen elkaar afweegt, dan zegt
hij: de heidense gaan de paapse soms te boven50.
De theologie, aldus Oomius, is geestelijk en de deugden moeten geestelijk
behandeld worden, maar dat mist men bij de papisten. Koud wijzen zij de
weg naar de deugd. Niet één van hen - en daar vallen dus ook Bernard, Gerson en Thomas a Kempis onder - kan worden vergeleken bij een Perkins, een
Amesius en een Teellinck. Zij ontlenen te weinig aan de Heilige Schrift, zij
zoeken bij het behandelen van gewetensgevallen geen raad bij Gods Woord,
of adviseren zelfs lijnrecht in strijd met dat Woord. In zware gevallen schieten zij zeker tekort, zij maken er een wassen neus van51.
Als het gaat over de ascetische theologie die voor Oomius een onderdeel is
van de 'praktische' theologie, dan noemt hij eerst een aantal namen, onder
andere die van Bernard, Bonaventura, Gerson en Thomas a Kempis en zegt
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dan: deze theologie is bedorven; zij biedt tal van bijgelovige regels, en wat
het ergste van alles is, de eigenlijke en voornaamste oefeningen van het christenleven ontbreken er in die tijd in, te weten in de allereerste plaats de beoefening van het zaligmakende geloof in Christus. Dat is het gevolg van de bedorven dogmatiek van die tijd. Er werd niet geleerd de rechtvaardiging uit
het geloof; dat wij zalig worden door de verdiensten van Christus, zonder
eigen verdiensten52.
Als Oomius zich wendt tot de 'mystieke theologie', dan is zijn oordeel over
de middeleeuwers al weer niet zo positief. Zij hebben, zegt hij, aan de meditatie toegevoegd de contemplatie ofwel de mystiek. In de geschriften van
Dionysius de Areopagiet, van Bonaventura, van Gerson, van Tauler, van
Ruusbroec enzovoorts, allen middeleeuwse mystici, vindt men 'verwerde en
duystere dingen' en een 'tot walgens toe' steeds weer herhalen van hetzelfde,
ook 'bijgelovige beweringen', vanuit de dwalingen van hun eeuw en hun
kerk, en niet weinige 'onseeckere dingen', en ook vele 'openbaere valsche
stellingen'. Zij hebben zich gedurig goddelijke verrukkingen ingebeeld, gezichten en openbaringen. En verder vooruit kijkend, tot in eigen tijd toe,
zegt Oomius: Deze mystieken hebben de weg gebaand voor de geestdrijverijen en razernijen van de geestdrijvers. Tot dit soort van geschriften, voegt hij
eraan toe, rekenen wij ook het boek Theologia deutsch, een laatmiddeleeuws geschrift53.
Ziehier de kritiek. Zij spaarde ook Bernard, Bonaventura, Gerson, Tauler
en Ruusbroec niet. Oomius is daar echter niet bij blijven staan. Hij kon, zoals wij nu zullen horen, ook komen tot een zekere relatieve waardering van
enkele middeleeuwers.
Wij beginnen bij Bernard. Vele malen heeft Oomius hem in zijn werken
met instemming geciteerd. Hij geeft Bernard de eer dat hij temidden van de
duisternis van het pausdom toch een aantal dingen goed gezien heeft54. Van
Gerson zegt Oomius hetzelfde. Hij noemt hem een godgeleerde te Parijs in
wiens boeken wij niet loochenen 'eenige treffelicke en ook geestelicke dingen'. Nog wat positiever klinkt het, als Oomius hem noemt een paaps, 'doch
uytmuntendt Theologant ende Practisijn'. Elders noemt hij hem een zeer geleerd, godzalig en vermaard man die vele liefelijke tractaten schreef. Op
grond van zijn geschriften achtten wij hem, zegt Oomius vervolgens, een zeer
godzalig en in geestelijke dingen zeer geoefende man in zijn tijd te zijn geweest55.
Er zouden, zo menen wij, bij deze zij het relatieve waardering van Oomius
voor Bernard en Gerson toch nog wel wat vragen te stellen zijn. Is het Oomius onbekend geweest dat Bernard een van de aanstichters is geweest van een
kruistocht tegen de door Oomius zelf zo hoog gewaardeerde Albigenzen?56
Waarom laat hij de gezonde verbinding die hij elders legt tussen leer èn leven
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met betrekking tot Bernard niet gelden? Heeft hij over het hoofd gezien dat
bij alle middeleeuwse schrijvers, óók bij Bernard, bij Gerson en bij Thomas
a Kempis als het erop aankomt de leer van de verdienstelijkheid der goede
werken overheersend is? Is hij wel werkelijk binnengedrongen in de theologie van een man als Gerson, van wie Walter Dress heeft aangetoond dat hij in
zijn denken gebleven is 'binnen het raam van de Wet'?57 Heeft Oomius voldoende oog gehad voor het totale klimaat van de vroomheid van de zojuist
genoemde middeleeuwers, gestempeld door een frequente eucharistieviering,
de Mariaverering en al wat er verder toe behoorde? Heeft hij Gersons
vroomheid niet teveel geïsoleerd ten aanzien van Gersons kerkelijke praktijken, waartoe onder andere behoort dat hij een van de voornaamste bevorderaars is geweest van de verbranding van Johannes Hus en Hieronymus van
Praag?
Een feit is intussen dat Oomius, uitgezonderd een enkele uitspraak, niet
uitbundig is geweest in zijn lof op al deze schrijvers. Zijn conclusie is: zij zijn
minder kwaad geweest dan de andere, want zij hebben tenminste, terwijl anderen zich wentelden in vlees en bloed, de overdenking van goddelijke dingen, en de betrachting van het hemelse beoogd. Kan men, zo vraagt Oomius
dan, van hun boeken gebruik maken? Zijn antwoord is: Jawel, er zijn enige
dingen daaruit, maar dan wel gezuiverd van hun onreinheden, over te brengen in onze theologie. Hier en daar is de kracht der waarheid temidden van
het pausdom uitgebarsten58.
Een extra hoge waardering heeft Oomius gehad voor Thomas a Kempis'
boek Imitatio Christi. Oomius stond daarmee op de lijn van Voetius, die
overigens niet algemeen was. Maresius stond er anders tegenover, en zijn
vriend, hoewel ook een piëtistisch schrijver, Gregorius Mees, eveneens59. Boven Bernard, Gerson, Suso en Ruusbroec, zegt Oomius, munt uit Thomas'
Imitatio. Volgens Oomius zou men hier vinden dat men als zondaar zijn ganse vertrouwen op Gods genade en Christus' verdiensten moet stellen, met een
verzaken van alle eigen verdiensten60. Wij kunnen het niet laten om hierbij
op te merken: als dat inderdaad de waarde van dit boekje zou zijn, waarom
het dan zo aanbevolen aangezien men hetzelfde vele malen béter in reformatorische geschriften kan vinden? Maar: Oomius volgt hierin zijn leermeester
Voetius. Hij citeert Voetius, die gezegd heeft: Dit boekje behelst het pausdom niet, maar de ware innerlijke oefening, praktijk en devotie van het
christendom, 'uytgesondert eenige minderheden en woordekens'. Oomius
voegt hieraan toe: Daarom hebben de gereformeerden deze en dergelijke uitspraken in hun overzettingen of geheel weggelaten of verzacht, en hebben zij
boek IV ervan niet opgenomen. Wat spijtig merkt Oomius ten slotte op: Wij
kunnen intussen niet ontkennen dat Thomas Maria heeft vereerd61.
Ook nu kunnen wij een vraag niet onderdrukken. Is het wel de échte Tho166

mas a Kempis geweest waar Oomius, in navolging van Voetius, zoveel waardering voor opbracht? Als een heel deel van zijn Imitatio, boek IV, als onecht, wat het niet is, terzijde wordt geschoven, waarin de lof op het roomse
sacrament wordt bezongen, en als bovendien, uit de eerste drie boeken bepaalde uitdrukkingen worden weggelaten of 'verzacht', dan mag toch wel de
vraag worden gesteld of dit nog de échte Thomas is. Heeft men van de Imitatio Christi niet een min of meer gereformeerd boekje gemaakt?62
Nu zal men echter wel moeten bedenken dat men in die tijd met teksten uit
het verleden, zeker als zij stichtelijke stof behelsden anders omging dan wij
nu zouden durven doen. Het gaat óns om de authentieke, integrale tekst, en
wij houden rekening met het totale context waarin bepaalde citaten functioneren. De piëtistische schrijvers deden anders. Zij beschouwden de stichtelijke lectuur uit alle eeuwen als gemeengoed. Ieder kon er tot op grote hoogte
mee doen wat hij wilde. Soms zonder de naam van de auteur te vermelden
nam men hele stukken uit zijn geschriften over, of zette men de traktaten van
een ander op eigen naam. Eén van Oomius' geschriften is er het voorbeeld
van, het is een bewerking en omwerking van een traktaat van de piëtistische
puritein Jeremias Dycke. Dit omgaan met teksten van andere auteurs is bovendien niet alleen maar voorgekomen bij piëtistische schrijvers. Oomius
klaagt er ergens over dat de jezuïeten het ook deden, en pronkten met de veren van reformatorische schrijvers63.
Wij herhalen onze conclusie. Oomius heeft voor de middeleeuwse schrijvers van stichtelijke en mystieke geschriften slechts een relatief positief oordeel kunnen opbrengen. En dat geldt dan nog alleen maar enkele geschriften,
in het bijzonder het door hem en anderen gecoupeerde en 'gekuiste' werk
van Thomas a Kempis, zijn Imitatio Christi. Wat betreft de werken van Bernard en Gerson, die las hij met een zekere welwillendheid, hij zag veel over
het hoofd, hij las ze bovendien door een gereformeerde bril. Toch, wij ontkennen het niet, was er ten diepste althans enige verwantschap.

OOMIUS EN HET PIËTISTISCH PURITANISME

Meer dan sinds lange tijd wordt tegenwoordig weer onderstreept de invloed
die het Nederlandse Gereformeerde Piëtisme zou hebben ondergaan van het
piëtistische Puritanisme in Engeland en Schotland. Er zijn zó veel werken
van deze puriteinen uit het Engels in het Nederlands vertaald, en er is zó veel
belangstelling en waardering voor geweest, dat deze invloed gewoon niet te
ontkennen valt. Maar al staat dit nu vast, er is hiermee nog geen antwoord
gegeven op de vraag, hoe ver deze invloed zich uitstrekt. Was er ook kritiek?
En zo ja, op welke punten? En hebben de Nederlandse gereformeerde piëtis167

ten toch iets eigens behouden? En in hoeverre was er in het Piëtisme iets gemeenschappelijks, ongeacht waar men het in die tijd kon tegenkomen?
Wij durven niet te beweren dat de bestudering van de geschriften van
Oomius op al deze vragen een antwoord kan geven, maar wel dat die studie
er een steentje toe kan bijdragen. Juist omdat Oomius wat kennis van de puriteinse literatuur betreft ver boven vele anderen heeft uitgestoken64.
Het is interessant een blik te werpen in zijn bibliotheek. Hij zelf vergunt ons
dat in een van zijn boeken, al is het geen volledige blik. Als hij in zijn Institutiones wil aantonen dat de Reformatie vele 'practisijns' heeft opgeleverd, vergeet
hij natuurlijk de Engelsen niet. Hij noemt meer dan 100 namen van puriteinse
schrijvers en zegt dan: Deze namen zijn mij te binnen geschoten 'of door beschouwinge van mijn Engelsche Biblioteecje my aangewesen'. Nu is het van
tweeën één, of Oomius heeft een ijzersterk geheugen gehad of hij had een bibliotheekye die wij gerust voluit een 'bibliotheek' mogen noemen. Dat laatste lijkt
ons zeker het geval. Een bewijs daarvoor hebben wij in het feit, dat wij in de 25
boeken die wij van hem inzagen en lazen (overigens nog maar ruim twee-derde
van het totale aantal dat hij heeft nagelaten) niet minder dan ruim 60 titels van
werken van puriteinen in het Engels tegenkwamen, nog afgezien van het grote
aantal in het Nederlands vertaalde puriteinse werken65. Oomius kende ook de
namen van de vertalers van de Engelse puriteinse geschriften, somt er bij tijden
ongeveer een 20 op; ook een bewijs hoezeer hij thuis was in deze wereld66.
Gelet op de vele citaten die hij biedt kunnen wij toch niet zeggen, dat hij
voor één of meerdere schrijvers een bepaalde voorkeur heeft gehad. Vrij onbekende auteurs noemt hij net zo veel als heel bekende. Wel noemt hij Perkins de 'ware Homerus en vader van de Engelsche practisijns', en Joseph
Hall 'onze Seneca', maar daar blijft het dan ook bij.
Bij tijden heeft Oomius de Engelse schrijvers van stichtelijke werken geprezen. Wij hebben aan de Engelsen veel te danken, zegt hij dan. Niet voor
niets heeft Oomius zelf veel gebruik gemaakt van hun werken, en zelfs enige
van zijn eigen werken geheel geborduurd op het stramien van een bepaald
puriteins werk.
Toch zullen wij Oomius' ingenomenheid met de puriteinse literatuur bepaald niet mogen overdrijven. Eigenlijk vond hij dat er tevéél van de puriteinse boeken in het Nederlands vertaald werden, hij vond ook dat de Nederlandse stichtelijke werken er wel tegen konden opwegen, en hij had zijn kritiek op de Engelse literatuur.
Om met het eerste te beginnen, hij zegt: 'Men behoorde, na ons oordeel,
gheen andere Tractaeten te vertalen, dan die in welcke bysondere, en niet soo
gemeyne materien, die dogh in en by anderen, ook d'onse meer dan ghenoeg
te vinden zijn, van de Autheuren geleerdiglick, overvloedighlick en met bysonder opset, syn verhandelt en geschreven'67.
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Het is alsof Oomius heeft willen zeggen: Het moet ook eens een keer genoeg zijn! Steeds herhalen wat ook al door anderen, ook al door Nederlandse schrijvers gezegd is, is niet nodig. Hij voegt er de vraag aan toe: Want
waarom toch de koper en de lezer zo vergeefs en zonder noodzaak bezwaard
en vermoeid?68
Nu Oomius' kritiek op de Engelse literatuur. Het is ons niet onbekend,
zegt hij, dat de Engelsen ook hun fouten en gebreken hebben. Zij herhalen in
hun traktaten vaak hetgeen al in andere boeken, en soms beter (cursivering
van mij, Ex) beschreven is. Vandaar dat er bij hen zovele boeken verschijnen
over de bekering enz. Ook op de preken der Puriteinen heeft Oomius kritiek,
al erkent hij dat de gebreken die hij daarin constateert ook wel bij anderen
voorkomen. Maar hij verwijt de Puriteinen dat zij te weinig doen aan tekstverklaring, dat zij te snel overgaan tot de leringen en de praktijk; en ook dat
zij daarbij allerlei leringen in de tekst indragen die er niet uit te halen zijn, en
dat zij teveel uitweiden over het een en ander69.
Dat Oomius de Engelse praktijkschrijvers niet boven alle anderen heeft
willen verheffen blijkt vooral uit het volgende citaat: Uit alles 'blijckt klaerlick, dat andere Godts-geleerden den Engelschen weynigh of niets behoeven
te wijeken, voornamentlick niet de Onse (curs. van mij, Ex), die soodanighe
Schriften in de Practijcke hebben uytgegeven en nu nogg daeghlicks brengen
aan het light'70. Dat Oomius' begeerte is geweest dat de stroom uit Engeland
nu eindelijk maar eens zou ophouden, blijkt uit hetgeen hij hierop laat volgen. Hij erkent dat er een tijd was geweest dat de Engelse literatuur zeer welkom was, maar hij zegt: dat was toen zo, nu is het anders, nu is het niet meer
zo nodig, de markt van de buitenlandse produkten was volgens Oomius verzadigd. De Nederlandse auteurs konden het nu zelf wel aan. Oomius heeft de
puriteinse literatuur gewaardeerd, niet overschat.

OOMIUS EN DE LABADISTEN

Van Oomius' afkeer van het spiritualisme en de spiritualisten werden wij al
getuigen. Soms noemt hij hen 'enthousiasten', soms 'libertijnen'. Komt hij
tot het noemen van namen dan lezen wij van Henricus Nicolai, David Joris,
Sebastian Franck, Valentin Weigel, Caspar Schwenckfeld, Jakob Böhme,
D.W. Coornhert, Christian Hoburg en Adam Boreel. Coornhert noemt hij
een halve heiden en een halve idioot. Adam Boreel verwijt hij dat hij in Amsterdam zijn conventikels hield71.
Van al deze spiritualisten zegt Oomius dat hun boeken 'duister' zijn en dat
er grote kracht van dwaling in is. Zij roemen in openbaringen en verlichtingen van de Geest, wagen zich aan allerlei voorzeggingen. Oomius las het
169

boek van Christian Hoburg De unbekante Christus en bemerkte dat ook hij
de aartsbedrieger David Joris hogelijk prijst. Hoe is het mogelijk, die godslasteraar, dat monster wordt door Hoburg een man Gods genoemd! En zo
komt Oomius te spreken over De Labadie en en passant ook over Anna Maria van Schuurman. Zij houden Hoburg in hoge achting, geven hem onderdak, prijzen hem als een man die uitblinkt in de 'mystieke theologie'. Oomius heeft het uit hun eigen mond gehoord. Neen, Oomius wil De Labadie niet
gelijkstellen met David Joris en de zijnen, maar meent hem toch ook niet te
kunnen vrijpleiten 'van de geest der enthousiasten en libertijnen', aangezien
ook hij zich evenals zij van onze kerken heeft afgescheurd, de prediking van
het Woord Gods gering acht, de noodzaak van het gebruik van het Avondmaal verkleint en van 's Heeren dag weinig gebruik maakt, om over andere
dwalingen maar te zwijgen72.
In zijn boek over de beide sacramenten, Doop en Avondmaal, luidt Oomius' oordeel over De Labadie nog heel wat scherper. Hij noemt hem een
'groot Beroerder van onse Kercken'. Eens zei hij tegen mij - Oomius had
hem persoonlijk ontmoet - dat hij van plan was een klein kerkje van enkel
heiligen en wedergeborenen op te richten. Maar hoe heilig de labadisten zijn,
voegt Oomius eraan toe, dat is wel gebleken, toen zij bij een avondmaalsviering elkaar kusten en gingen dansen73.
In feite nóg scherper heeft Oomius over De Labadie geschreven in zijn al
genoemde Dominees-spiegel. Hij zegt daar: 'En of Labadie dien wij gekent
hebben', aan David Joris, 'in hypocrisie zy ongelyck geweest, zal ik anderen
laeten oordeelen'74. Waar komt dit anders op neer dan dat Oomius suggereert dat De Labadie inderdaad weleens een huichelaar kan zijn geweest?
Oomius schreef dit toen De Labadie al sinds een aantal jaren was overleden.
De verwijdering tussen de kerkelijke piëtist Oomius en de afgescheiden en
sectarische De Labadie was toch wel groot!

OOMIUS' PROGNOSTICATIE

Als wij zeggen dat de mannen van de Nadere Reformatie bij tijden optraden
als boetepredikers, vertellen wij geen nieuws. Zij wezen dan op Gods straffen en oordelen over de zonden van het volk. Zij waren daarin menigmaal
zeer concreet. Tegenspoeden in de oorlogsvoering, natuurrampen maar ook
allerlei minder erge dingen als een langdurige regen of een droge zomer duidden zij als tekenen van Gods ongenoegen. Binnen dat geheel namen in hun
prediking ook de 'voortekenen' een bepaalde plaats in. Aan bepaalde gebeurtenissen, dat wil zeggen gebeurtenissen van ernstige aard, zouden zekere
voortekenen zijn voorafgegaan. Dit besef verklaart de vreemde titel van één
170

van Oomius' geschriften, Prognosticatie.De schrijver zelf verklaart deze titel
als de leer der 'voor-beduydtselen van Godts naederende Oordeelen over
Landen en Luyden' (ondertitel van het boek).
Oomius heeft met zijn duiden en interpreteren van bepaalde 'tekenen' onder de predikanten van zijn tijd niet alleen gestaan, ook al hebben zij niet allen een Prognosticatie geschreven. Het geloof dat vooral 'kometen' voorboden zijn van een naderend onheil was onder hen algemeen.
De man die daar de bezem doorheen gehaald heeft is Balthasar Bekker
(1634-1698) geweest. Die heeft daar heel wat voor moeten verduren, zelfs dat
hij als predikant uit zijn ambt ontzet is. Zijn biograaf, W.P.C. Knuttel, heeft
hem 'de bestrijder van het bijgeloof' genoemd75. Dat suggereert nog al wat!
Is het werkelijk waar dat het volk in de Gereformeerde kerk in de 17e eeuw,
en daarin dan de predikanten vooropgaande, als het ware verzonken hebben
gelegen in het bijgeloof? Is er een Bekker toe nodig geweest om hen uit die
poel te verlossen? Hebben niet ook die predikanten zelf en waarlijk niet
slechts terloops, met kracht het bijgeloof bestreden? Het is niet onze bedoeling het in alles voor die predikanten op te nemen, wij geven toe dat er bij hen
op dit gebied van zekere grensoverschrijdingen kan worden gesproken, maar
zij hebben, gezien de vele laatdunkende kritiek die zij hebben moeten ondergaan, wel enig recht op eerherstel. Aan wie zou dat duidelijker aan te tonen
zijn dan aan Oomius, die immers een heel boek erover geschreven heeft?
Maar vóór wij daartoe overgaan willen wij eerst er nog op wijzen, dat bij
Bekker de koffie die hij schonk niet geheel zuiver was. 's Mans verdiensten
zijn onmiskenbaar, maar er staat wel tegenover dat hij bevangen zat in een
cartesiaans rationalisme; en rationalisme kan al vanouds moeilijk met de geheimen van Gods openbaring overweg76.
Maar nu dan Oomius. De eigenlijke titel van zijn boek is niet Prognosticatie zonder meer, maar Schirftuerlijcke Prognosticatie. Dat zegt ons al wat!
Oomius heeft ook op dit terrein zich gebonden geweten aan de Schrift. Of hij
die Schrift altijd juist geïnterpreteerd heeft, is de volgende vraag, maar uitgangspunt bij onze beoordeling zal moeten zijn dat hij heeft willen blijven
binnen de palen van de Schrift.
Al in zijn Voorrede begint Oomius zich te distantiëren van alle mogelijke
vreemde en wilde voorzeggingen en profetieën, waardoor lichtgelovige mensen in beroering worden gebracht. Zo was er in 1625 een man, Zieglerus geheten, die beweerde dat in 1627 Rome zou worden omgekeerd, keurvorst
Frederik van de Palts koning zou worden over 13 koninkrijken, en nog meer
van die onzin. Oomius noemt ook de titel van een boekje dat hem onder ogen
kwam, Het herstelde Jeruzalem', hij noemt het belachelijk. Alle profetieën
van dit soort zijn geboren 'in hersenloose hoofden'. Neen, wij houden ons
aan het profetisch Woord, dat zeer vast is77.
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Maar onmiskenbaar acht Oomius het dat God aan de komst van zijn zware oordelen bepaalde 'tekenen' laat voorafgaan. Sprak Christus niet over de
'tekenen der tijden' die aan de Oordeelsdag zullen voorafgaan? Tot zo ver
kunnen wij Oomius volgen. Minder overtuigend wordt zijn betoog als hij de
donder en hagel waarmee Egypte getroffen werd (Exodus 9:22vv) ziet als een
'aankondiging' van Gods oordeel over dat land; ons dunkt dat deze zevende
plaag tot dat oordeel zélf gerekend moet worden. Hier heeft Oomius te véél
aan de Schrift willen ontlenen.
En nóg glibberiger wordt zijn pad waar hij zich wendt tot de geschiedenis
en tot eigen tijd. Hij haalt Jozefus aan die in zijn boek Joodse oorlogen verhaalt, dat vóór de ondergang van de stad Jeruzalem in het jaar 70, een geweldige komeet (staartster) is gezien, in de gedaante van een zwaard, en dat bij
het altaar in de tempel een licht verscheen zo helder als de dag78. Nog andere
verhalen weet Oomius uit de geschiedenis op te duiken; verhalen over 'bloedvloeiende fonteinen', 'monsters' in de lucht, en vooral 'kometen'. Hij kwam
die verhalen tegen bij rabbijnen, jezuïeten maar ook bij puriteinen als Nehemia Rogers. Zij waren allen voorboden van vreselijke gebeurtenissen.
Aan de 'bloedbruiloft' te Parijs, in 1572, zou een vreselijke komeet voorafgegaan zijn; dat hebben onze vaderen, zegt Oomius, ons 'niet sonder groote bewegingen vertelt'; hij wist het dus door overlevering. In 1618 zou ook
een komeet gezien zijn, zij werd volgens Oomius de voorbode van Duitslands
verwoesting79.
Maar Oomius meende ook uit eigen ervaring te kunnen spreken. Wij geven
hier het verhaal in zijn eigen bewoordingen. 'Wy en kunnen nu noch niet/
dan met ontsettinge, gedencken aen dat vyer, en ongewoone licht, 't welck
wy/op onze plaetse, in de voornacht buyten huys/met andere, zijnde/voor
desen hebben sien uyt den hemel vallen/de duystere nacht in een klaren, en
helderen dagh veranderende'80.
Oomius had het meegemaakt, dit wonderlijke verschijnsel, nog in de tijd
dat hij predikant was in Purmerland. En wat volgde daarop? De pest, in Purmerland zelf, in naburige plaatsen en elders in het land81. Het is niet onmogelijk dat Oomius naar aanleiding van de pestepidemie van die tijd toen zijn
Prognosticatie geschreven heeft; in ieder geval zijn boek dateert uit die periode.
Vooral kometen zijn, volgens Oomius, voorboden en 'bovennatuurlijke
tekenen' van allerlei kwade zaken. De uitkomst ervan zelf zou dat geleerd
hebben.
En toch, van 'bijgelovige voorzeggingen' moest Oomius niets hebben. Hij
brengt dan ook in zijn beschouwingen over de kometen een paar restricties
aan. Weliswaar zijn de kometen voorboden, maar niet 'van dese of gene swarigheden in 't bysonder, die dan, daar, en die persoonen sullen treffen'. Een
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al te rechtlijnige verbinding leggen tussen een komeet en bepaalde gebeurtenissen, heeft Oomius dus afgewezen. Het bevreemdt ons dat Oomius blijkbaar niet ingezien heeft dat daarmee in feite heel zijn betoog dubieus werd,
want wil men aan het verschijnen van een komeet ook maar énige betekenis
als voorbode toekennen, dan zal men haar moeten toepassen op een bepaalde gebeurtenis, welke het ook is.
Maar kennelijk is Oomius beducht geweest voor een al te strak, en dus
angstvallig afgaan op het verschijnen van kometen, want hij laat hier direct
op volgen 'dat men sich moet onthouden van/uyt de Cometen, te voorseggen
seeckere soorten van swarigheden; oock van seeckere persoonen/plaetsen/
orders van menschen/gewesten, steden, familien/of Kercken op te noemen/
welcke men dan soude seggen/dat die oordeelen in 't bysonder sekerlick te
verwachten hadden'82.
Oomius, die zich voor deze uitspraak op zijn leermeester Voetius heeft beroepen, heeft, dunkt ons, twee dingen ermee beoogd. Ten eerste, hij heeft
het voorbode-karakter van kometen algemeen willen houden; hij was beducht voor een toepassing van het verschijnen van een komeet op bepaalde
personen, plaatsen, enz. En ten tweede: hij heeft niet gewild dat men op
grond van het verschijnen van een komeet in het wilde weg zou gaan profeteren, dus zich zou begeven op het pad van het vooraf aankondigen van bepaalde kwade zaken; hij wilde het laten bij een interpretatie achteraf.
Het is aan de lezers om te oordelen of dit 'bijgeloof' mag heten. Wat ons
betreft, het komt ons voor dat Oomius, en hij niet alleen maar ook anderen,
als bij voorbeeld Voetius, zich wel schuldig hebben gemaakt aan enkele
grensoverschrijdingen, maar dat bij hen, ook gelet op de beperkingen die
door hen werden aangebracht, zelfs in de verste verte geen sprake kan zijn
geweest van bijgeloof83.

OOMIUS EN DE PRAXIS PIËTATIS

Herhaaldelijk heeft Oomius een pleidooi gevoerd voor een 'praktische theologie'. Trouwens, heel de theologie was voor hem praktisch. Op dit punt verschilde hij, zoals hij ook zelf zegt, van Voetius, al was die zijn hooggewaardeerde leermeester. Oomius wilde op dit punt liever gaan in het voetspoor
van Amesius.
Al van jongsaf zweefde Oomius voor ogen nog eens een 'Praktische Theologie' te schrijven. Dit ideaal heeft hij voor een groot deel verwezenlijkt in
zijn latere Institutiones.
Maar Oomius heeft ook ettelijke traktaten geschreven die allen liggen op
ditzelfde terrein van wat hij de praktische theologie noemde. Men vindt
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daarin beschrijvingen van deugden, allerlei leefregels, de behandeling van allerlei gewetensgevallen en het raad geven in moeilijke gevallen.
Overzien wij het geheel van Oomius' arbeid in dit opzicht, dan treft het
ons dat door hem zo vaak ingegaan is op allerlei cra/ssituaties in het christenleven. Wij zouden geneigd zijn hem een man van 'crisispastoraat' te noemen.
Het bieden van stervenstroost was onder de predikanten van die tijd niet ongewoon, de nood dwong hen ertoe; het aanvoeren van troostgronden in tijden van 'geestelijke verlatingen' kwam onder hen ook veelvuldig voor; maar
het schrijven van een heel traktaat over 'Satans vuistslagen', zoals Oomius
gedaan heeft was zeldzamer, en nog meer geldt dat van het schrijven van een
dik boek dat in z'n geheel gewijd is aan het thema van de 'zelfdoding', wat
eveneens door Oomius gepresteerd is.
De ruimte laat niet toe om een brede beschrijving te bieden van wat Oomius op dit terrein allemaal geschreven heeft, wij moeten volstaan met het geven van een indruk.
Wij kiezen daarvoor in de eerste plaats uit zijn zojuist genoemde boek over
de zelfdoding. Oomius zelf heeft er een andere naam voor, hij spreekt over
'selfmoorderye', zelfmoord.
Oomius zou niet geweest zijn die hij was, als hij zijn stelling, dat zelfmoord zonde is, niet zou hebben onderbouwd met vele Schriftbewijzen,
maar ook met argumenten die hij ontleende aan alle mogelijke schrijvers uit
verleden en heden. Belangrijk is echter de pastorale toon die hij daarin bewaart. Hij wijst allerlei middelen aan om zelfmoord te voorkomen. Hij was
overtuigd van de betekenis van de preventie. Hij wees de aangevochtenen in
dit opzicht onder andere de weg naar de gemeenschap, door hen te adviseren
raad en troost te halen bij anderen84.
Diepgaand is Oomius ingegaan op de vraag of alle zelfmoordenaars verloren gaan. Het was hem wel bekend hoezeer die vraag bij velen leefde. Met
veel omzichtigheid en voorzichtigheid heeft Oomius haar beantwoord. Hij
zegt: Men zal voorzichtig moeten zijn met wat men zegt; de deur mag niet te
wijd open worden gezet; maar anderzijds: men moet er evenzeer op toezien
dat men niet in rigoreuze liefdeloosheid sommigen naar de verdoemenis verwijst die wij eenmaal op de Jongste Dag zullen bevinden erfgenamen des hemels te zijn. Niet alle zelfmoordenaars mag men buiten de hemel sluiten. Op
het allerlaatst kan er nog berouw zijn. God is rijk in barmhartigheid. Er kan
ook een 'ontsteltenisse der hersenen' in het spel zijn. Indien een zelfmoordenaar tevoren vroom en godzalig geleefd heeft, mag men niet twijfelen aan
zijn zaligheid. Allerlei factoren, onder andere hevige aanvechtingen van den
boze kunnen hem ertoe gedreven hebben. Dat een zelfmoordenaar vanwege
zijn daad de onvergefelijke zonde tegen de Heilige Geest zou hebben bedreven, verwerpt Oomius. De Schrift biedt geen grond ervoor om te zeggen dat
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zelfmoord identiek is met de zonde tegen de Heilige Geest. De zelfmoord behoort tot de 'vergefelijke' zonden. Oomius weet zich in dit alles geruggesteund door Voetius en een hele rij van practisijns, uit Engeland en Nederland, en ook door de reformatoren. Intussen, dat wil niet zeggen dat Oomius
ook maar iets heeft willen afdoen van het afschuwelijke en verwerpelijke van
dit kwaad. Niemand zal kunnen zeggen dat hij de deur wijd 'open' gezet
heeft; integendeel!85
Wij willen ook nog even terugkomen op Oomius' boekje over Satans
vuistslagen. Wat kan Satan het de gelovigen zwaar en moeilijk maken. Hij
komt tot de gelovige met 'inwerpingen', 'verwijten' en 'influisteringen'. Hij
werkt in op onze fantasie of verbeelding; als wij wakende zijn, maar ook wel
als wij slapen. Hij kan ons ertoe aanzetten dat wij God zullen lasteren. Hij
speelt gemene zaak met onze boze lusten en begeerlijkheden. Hij is actief in
dwalingen en in afval. Soms geeft hij ons de vraag in of er wel een God is. Op
een andere keer zegt hij: pleeg zelfmoord! Hij wil ons verschrikken en in de
war brengen. Het allerergste is wel als hij onafgebroken godslasterlijke gedachten van buitenaf in ons hart in werpt. Dat zijn ware vuistslagen!86
Het is soms erg moeilijk, zegt Oomius, om tot een preciese onderscheiding
te komen van wat een duivelse inwerping is of uit ons eigen verdorven hart
voortkomt. Niet alle schuld mag altijd op de duivel geworpen worden. Dat is
de ene kant, de andere is, dat wij ook niet onszelf mogen verwijten wat op rekening van de duivel moet worden gezet. Oomius geeft vervolgens enige
'kenmerken' waaraan het een zowel als het ander te herkennen valt. Hij biedt
verder ook vertroostingen. En als hij het heeft over de 'geneesmiddelen', dan
geeft hij onder andere deze wijze raad: Verdiep u er niet al te veel in! Oomius' grootste troost is evenwel: Christus heeft overwonnen, en zijn belangrijkste raad is: Houd u aan Gods Woord!87
Zo heeft Oomius gewerkt, gesproken en geschreven. Hij trok zich, zoals hij
zelf ergens zegt, altijd weer graag in zijn studeerkamer terug. Maar ook dan
dacht hij aan de gemeente. Hij bedreef geen onvruchtbare studie, maar zinvolle, vruchtbare, voor heel de kerk. Hij was één van de vele gereformeerde
piëtistische predikanten van die tijd, maar hij had toch iets eigens. Hij had
ook een eigen kritisch oordeel. Hij schaamde zich er niet voor te erkennen
dat hij veel van anderen geleerd had, maar ging toch in zekere zin een eigen
weg. De gebreken van zijn eeuw kleefden ook hem aan, maar hier staat tegenover het vele waardevolle dat hij ons naliet. Wanneer wij een beeldengalerij zouden willen oprichten van de mannen van de Nadere Reformatie, of gereformeerde Piëtisten in ons land, dan komt Simon Oomius, de predikant
van Purmerland en Kampen, daarin zeker een ereplaats toe.
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Abraham Hellenbroeck (1658-1731)
Dr. T. Brienen

LEVEN EN WERKEN

Zijn afkomst en jeugd
Abraham Hellenbroeck werd op 3 december 1658 te Amsterdam geboren en
op 6 december van datzelfde jaar gedoopt in de Nieuwe Zijds Kapel door ds.
De Clerck met als getuigen Pieter Joosten Kluft en Magdalena Hiermans.
Abraham was het zesde kind van het tiental, dat de ouders Johannes Hellenbroeck en Elizabeth Kluft ontvingen.
Het geslacht Hellenbroeck was vanaf de Reformatie in Nederland zeer bekend - wat ook het geval was met het geslacht Kluft - en was een 'deftige'
koopmansfamilie. A. Tiele noemt vader en moeder Hellenbroeck 'godvruchtige ouders', die veel zorg en verdriet rond hun kinderschaar beleefden. Zij
voedden Abraham vol tere liefde op. Op school kon Abraham heel goed
mee. Hij bezocht in zijn geboortestad de Franse en Nederduitse scholen en
leerde er lezen, schrijven en rekenen, welke vorming in 1664 werd onderbroken door een brand in de stad Amsterdam, die wel een jaar duurde.
Zijn studie
Vanaf zijn tiende jaar doorliep Abraham als één der besten de Latijnse
School van zijn vaderstad. In 1674 had hij zich kunnen laten inschrijven voor
de studie op de Academie of Hogeschool. Hij hield reeds een oratie in Latijnse verzen, getiteld 'De vitae humanae fragilate'. 'Doch noch jong zijnde, begaf hy zig derwaerts niet henen, maer bleef nog ruim twee jaren op de illustre
Schole binnen Amsteldam, toen ter tyt zeer beroemt'. Hier volgt hij de colleges in Grieks, Hebreeuws, in rethorica en filosofie, letterkunde, geschiedenis
en Latijn van respectievelijk de professoren Ludovius von Wolzogen, cartesiaan en tevens Waals predikant ter plaatse, Johannes de Raey, eveneens cartesiaan die volgens Herman Witsius beweerde dat wie ernstig en ordelijk wilde filosoferen in twijfel moet trekken, of er wel een God is, en Petrus Francius.
Als negentienjarige student wordt Abraham Hellenbroeck op 12 maart
1677 ingeschreven aan de zeer bekende en wijdberoemde Leidse Hogeschool.
Zijn ouders lieten hem, volgens A. Tiele, vrij bij de keuze van het studievak.
Eerst studeert hij de cartesiaanse en peripatetische filosofie bij de professoren De Volder en Senguerdius, terwijl hij zich blijft bekwamen in het Hebreeuws onder professor Anthonius Hulsius en door middel van de privé-col181

leges van professor Johannes Meier, die vele studenten wegens zijn grote
kennis van de Hebreeuwse, Syrische en Chaldeeuwse letterkunde aantrok.
Hierna werpt hij zich met alle kracht op de theologie. A. Tiele zegt in zijn zogenaamde lijkrede over deze keuze van Hellenbroeck: 'Hij gevoelde voor de
theologische studie, daartoe geleid door den grooten Hartenneiger, een grooten lust en genegenheid, terwijl hij later dikwijls heeft uitgeroepen: "Dank
hebbe de hemel voor deze mijne verkiezing. Ik kan niet anders dan deze
schikking als Goddelijk beschouwen". Geen wonder, dat hij deze keuze had
gedaan, want hij had, volgens zijn eigen zeggen, van jongsaf al een zeer diep
ontzag en eerbied voor God, voor Zijn Naam en voor Zijn Woord'.
Voortaan volgt hij nu de colleges theologie van vooral professor Fridericus
Spanheim, sinds 1670 als opvolger van Johannes Coccejus hoogleraar in de
bijbelse theologie, kerkgeschiedenis en de kerkelijke oudheden, en van professor Staphanus Ie Moine, van Franse afkomst maar gepromoveerd te Oxford. In deze Leidse studententijd kerkt Abraham veel bij de beroemde predikanten ds. David Knibbe en ds. Petrus van Staveren, van wie hij veel leerde
voor zijn latere preek werk.
In 1682 studeert hij af en op 17 maart wordt hij door de classisvergadering
van Leiden en Neder-Rhynland bevorderd tot proponent met algemene goedkeuring van alle aanwezige afgevaardigden. Zo was hij op vierentwintigjarige leeftijd klaar voor het predikambt.
Zijn predikantschap
Moest kandidaat B. Smytegelt na 1687 wegens een overvloed van theologische
afgestudeerden twee jaar op een beroep wachten, voor kandidaat A. Hellenbroeck was dat vijf maanden, want hij werd op 11 augustus 1682 te Zwammerdam beroepen. Maar het duurde daarna nog een halfjaar eer hij bevestigd kon
worden, omdat pas op 6 januari 1683 de Marquis de Mompellian, toen Heer
van Voshol, waaronder Zwammerdam ressorteerde, de beroeping approbeerde, zodat Hellenbroeck op 9 februari zijn peremptoir examen kon afleggen en
op 28 februari bevestigd werd en intrede deed. Zijn intreepreek vond algemene
instemming bij de hoorders. Hij werkte en studeerde in zijn eerste gemeente
met grote ijver en de kleine en rustige gemeente breidde zich gestaag uit. De
eerste zeven jaren bleef hij ongehuwd, doch in 1690 trouwde hij met Geertruida van der Hoeven, wier vader een buitenverblijf te Bodegraven had. Volgens
A. Tiele komt het in dit zevende jaar ook tot een krachtdadige bekering bij ds.
Hellenbroeck. Elders wordt gesproken van een 'geestelijke verrijking'. Het zevende jaar van zijn bediening is dus ingrijpend geweest: het jaar van (de doorbraak van) zijn bekering en het jaar van zijn huwelijk! Op 7 april 1691 krijgt
hij een beroep uit Zwijndrecht en neemt dit aan. Na ruim acht jaren werken
verlaat hij zijn eerste gemeente met een afscheidspreek over Filippenzen 2:12.
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Ds. Hellenbroeck blijft maar drie jaar te Zwijndrecht. Naar onze hedendaagse begrippen is dit vrij kort. We zullen echter zien, dat het nog korter
kan. Toch heeft hij in zijn tweede gemeente goed werk kunnen doen. Juist
door zijn preken trok hij velen naar de kerk. Hij krijgt een goede naam onder de voetianen in deze tijd, bij wie hij voortaan een gewaardeerde plaats inneemt. Op 25 maart 1694 bereikt hem een beroep uit Zaltbommel, wat zijn
derde gemeente wordt. Te Zaltbommel wordt hij hartelijk ingehaald door de
overheid, burgerij en kerkelijke gemeente. Het welkom was vol verwachting.
De samenwerking met zijn collega en bevestiger ds. Justus Schal wijk a Velde
was zeer goed, zodat men hen vergeleek met David en Jonathan. In hun tijd
begon men op zondagavond samenkomsten te houden onder leiding van beide predikanten ter repetitie van de morgenpreek, waaraan velen deelnamen.
Toch stond ds. Hellenbroeck in Zaltbommel het kortst van al zijn ambtsperioden: nog geen vol jaar! Want op 3 december 1694 beriep de volkrijke stad
Rotterdam hem en hij vertrok naar deze handelsstad. Reeds in januari 1695
preekte hij afscheid.
Het was de vijfde keer dat ds. Hellenbroeck op de nominatie van drie predikanten was gezet om tot een beroep te komen in Rotterdam. Waarom hij er
tot nu toe steeds afviel? Dat lag volgens A. Tiele aan het feit 'dat men van
hem meende, dat zijn Eerwaarde overhelde tot de nieuwe leerwijze van de
bekenden Coccejus, wat niet te verwonderen was, daar hij daartoe in zijn
academische studiën den grond gelegd had'. Maar hij voegt eraan toe: 'Daarin was hij echter geheel van gedachten veranderd'. Zo was het er dit keer
toch van gekomen dat hij was verkozen en zo begon hij op 23 januari 1695
zijn werk in de Maasstad, de geboorteplaats van zijn vrouw. Hier bleef hij 33
jaar tot aan zijn emeritaat en werkte er samen met verschillende bekende predikanten, zoals ds. W. a Brakel (met wie hij 16 jaren samenwerkte en over
wiens sterven hij in 1711 een lijkrede hield), ds. Joh. Doesburg, ds. W.
Eversdijk, ds. Petr. Dinant, ds. Jak. Fruitier, ds. A. Tiele en ds. C. van der
Kemp. Hier komt ds. A. Hellenbroeck tot volle ontplooiing en inzet voor het
werk van de kerk. Vooral de prediking houdt zijn volle aandacht. Daarnaast
belegt hij door de week 'oefeningen' met vele godvruchtigen in eigen pastorie
en in het Stads weeshuis. Eén keer per maand houdt hij een bidstond om de
welstand van land, kerk en eigen gemeente de Heere op te dragen. Ook besteedde hij nogal wat tijd aan de verzorging van het Stads weeshuis. In Rotterdam gaan ook de publikaties van zijn hand komen, die getuigen van zijn
voortgezette en diepgravende studie op exegetisch, homiletisch en catechetisch gebied. De naam Hellenbroeck werd bekend!
Tweemaal ontving hij een beroep, uit 's-Gravenhage en Amsterdam, maar
voor beide bedankte hij. In 1724 werd hij door het gemeentebestuur van Rotterdam aangesteld tot bestuurder van de Latijnse Scholen, dus tot mede-cu183

rator der Erasmus-Scholen. Ook werd hij verschillende keren afgevaardigd
naar de vergadering van de classis en van de provinciale synode. Daarnaast
behartigde hij het pastorale werk met alle liefde en trouw.
Zijn huwelijk en gezinsleven
We hoorden al, dat ds. Hellenbroeck aan het einde van zijn Zwammerdamse
periode getrouwd is met Geertruida van der Hoeven, de dochter van een
groot koopman en regerend schepen te Rotterdam. Dat gebeurde op 21 februari 1690. Op het buitenverblijf van de familie Van der Hoeven te Bodegraven vond de eerste kennismaking plaats. Het huwelijk werd later door ds.
W. Eversdijk te Rotterdam kerkelijk bevestigd. Uit dit huwelijk zijn een
zoon en vijf dochters geboren. Twee ervan hebben slechts twee weken geleefd en twee andere maar enige maanden. De overgebleven dochters stierven
respectievelijk toen ze 19 en 25 jaar oud waren. In 1725 bleven ds. en mevr.
Hellenbroeck kinderloos achter. Het verdriet is hen niet bespaard gebleven.
Zes jaar na het verlies van alle kinderen verloor mevr. Hellenbroeck ook nog
haar geliefde man, want zij overleefde hem.
Zijn emeritaat en levenseinde
Al enige tijd had ds. Hellenbroeck last van zijn borst en werd de kracht van
zijn stem minder, zodat hij onder het preken moeilijk te verstaan was. Op 27
januari 1728 werd hem salvo honore emeritaat verleend. In zijn vacature
werd ds. Th. ter Bruggen beroepen, die dit beroep aannam en die op 5 september bevestigd werd. Nog een paar keer heeft Hellenbroeck gepreekt. De
laatste drie preken gingen over Psalm 90:3, 17:15 en 16:11. Daarna mocht hij
nog bijna vier jaar rust genieten. Toen waren zijn krachten op. Herfst 1731
begon hij naar zijn heengaan te verlangen; op 13 december geraakte hij in
coma, waaruit hij op zondag 16 december even ontwaakte. Twee collega's
hebben nog met hem gebeden. Toen ontsliep hij in zijn Heere en Heiland in
volle rust. Met hem ging één van de waardigste vertegenwoordigers der voetianen en der stroming van de Nadere Reformatie heen!1
Zijn publicaties
We willen ook de boeken vermelden, die Hellenbroeck schreef en die door
hem zelf of door zijn neef Frederik Hendrik zijn uitgegeven2.
a. Zijn homiletisch-exegetische uiteenzettingen
Het eerste boekwerk dat Hellenbroeck van de pers doet komen en aan de
openbaarheid toevertrouwt, is: De Euangelische Jesaya, ofte deszelfs voorname Euangelische Prophetiën, in haar samenhang, eigen inhoud, oogwit,
vervulling en nuttig gebruik vertoond, 4 delen 8°, Ie druk Rotterdam 1701184

1702. Elk deel bevat ongeveer duizend pagina's. Voor zover mij bekend heeft
deze publikatie de vijfde druk gehaald. Dat is gezien de omvang heel wat! Er
bleek dus behoorlijk vraag naar te zijn. Het werk is geen commentaar in eigenlijke zin geworden, want het geeft geen verklaring van alle hoofdstukken
en delen van het boek Jesaja. Het gaat om Voorname' stoffen 'die meest na
aller toestemming op de tijden van het Nieuwe Testament haar opzigt hebben'. Wat de vorm van het werk betreft, zegt de schrijver zelf dat het 'op de
trant van Predikatiert geschiedt 'zoo evenwel, dat gelijk als gy de Uitleggingen meest ruimer uitgebreid zult vinden, dan ze door my zijn gepredikt; zoo
zult gy in tegendeel de Toepassingen ten meesten deel veel korter vinden en
daarom veelzins door een &c afgesneden'3. Met J. van Genderen kan daarom
ingestemd worden, wanneer hij zegt, dat we hier hebben 'een verklaring in
preekvorm van gedeelten uit het boek Jesaja'4.
Een tweede homiletisch-exegetische publikatie verschijnt over een ander
oudtestamentisch boek, namelijk het Hooglied en krijgt als titel mee: Salomons Hoogliet, verklaert en vergeestelijkt. Het bestaat uit twee delen, waarvan het eerste klaar kwam in 1718 en het tweede in 1720. Elk deel bevat over
de elfhonderd bladzijden 8°. In dit werk worden wel hoofdstuk voor hoofdstuk en vers voor vers verklaard, en dat naar de geestelijke en verborgen zin
van het Hooglied, doch ook weer in de vorm van preken, die uitmonden in
de toepassingen. Voor zover mij bekend haalde dit boekwerk in complete
vorm de derde druk in 1736.
Het is opvallend, dat A. Hellenbroeck alleen oudtestamentische boeken
heeft geëxegetiseerd. Hij was dus bepaald oudtestamenticus!
b. Zijn nagelaten preken
Er zijn bundels preken van Hellenbroeck verschenen, maar ze zijn alle posthuum uitgegeven door Frederik Hendrik Hellenbroeck, de enige zoon van
Abrahams broer Isaak. We vermelden de bundels chronologisch naar het
jaar van uitgave. In 1733, twee jaar na Hellenbroecks overlijden, verschijnt
de eerste bundel: Bybelsche Keurstoffen. Een verzameling van verscheide
Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van
Tyden en Zaken Verklaart en Toegepast, Amsterdam. In 1734 verschijnt een
tweede deel. Een tweede druk van heel het werk ziet in 1735 het licht, terwijl
een vierde druk nog in 1836 verschijnt. Samen bevatten ze 180 preken. De
preken zijn volgens de Approbatie gereformeerd, onderscheidenlijk en
bevindelijk!
Vier jaren na de publikatie van de Bybelsche Keurstoffen verschijnt er een
nieuwe bundel preken van Hellenbroeck. Dan geeft Frederik Hendrik opnieuw een bundel preken van zijn oom uit, dit keer lijdenspreken, onder de
titel: De Kruis Triomph van Vorst Messias ofte Verhandelingen over het Ly185

den, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren Wereld; den Heere Jesus Christus, volgens overeenstemminge der Vier Euangelisten, in desselfs oogwit Verklaart en Toegepast. Er wordt een vijfde druk vermeld uit
1791. Er zijn 48 lijdenspreken in deze bundel opgenomen en het blijken preken te zijn over dezelfde teksten als genoemd in het Text-Boekje5.
In 1742 verschijnt, uit de verzameling van zijn oom in handschrift, het
boek: Nuttige Mengelstoff en, en Gods getrouwe Waarschouwinge door den
Propheet Jeremia, Aan gansch Juda en Jeruzalem, in deszelfs Oogwit,
Schriftmatig Verklaard, en ter Oeffeninge der ware Godvrugt toegepast. Het
boek bestaat uit twee delen waarvan het eerste deel 21 preken over verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament bevat en het tweede deel 33
preken over Jeremia 7. Een tweede druk van het hele werk verschijnt in 1772
te Amsterdam.
Had Frederik Hendrik in het vermelde 'Vorberigt' op deel 1 van de Bybelsche Keurstoffen geschreven: 'Of ik nu Vervolgens nog iets ter Drukpersse
zal overgeven, ('t zy over het Leiden Jezu Christi; 't zy eene Verhandelinge
over de 52 afdelinge der Heidelbergse Cathechismus; 't zy nog eenige Mengelstoffe uit Davids-Harpegezangen; of uit de Rolle der Propheten, of eenige
Parabolische texten) daaromtrent heb ik als nog gene resolutie', uit de loop
der gebeurtenissen blijkt nu, dat deze neef al het genoemde heeft laten drukken behalve de verhandelingen over de Heidelbergse Catechismus. Die moeten in handschrift bij hem aanwezig zijn geweest. Het zou waardevol zijn, als
deze nog eens werden gevonden.
Naar aanleiding van het overlijden van zijn ambtscollega ds. W. a Brakel
hield ds. A. Hellenbroeck in de herfst van 1711 een zogenaamde lijkrede, die
later is uitgegeven en toegevoegd aan het einde van de Redelijke Godsdienst
van A Brakel, namelijk in de 3e druk.
De preek luidt: Algemeene Rouw-klagt in de straaten van Rotterdam Over
den Zeer Eerwaarden, Godvrugtigen en Geleerden Heer Wilhelmus a Brakel,
Voorgesteld uit het laatste gedeelte van Prediker XII:5. De preek is zo'n 40
bladzijden 8° lang.
c. Zijn cathechisatieboekje
In 1706 verscheen van de hand van ds. A. Hellenbroeck het boekje: Voorbeeld der Goddelyke Waarheden voor eenvoudigen, die zich bereiden tot de
belydenisse des geloofs. Het zag te Rotterdam het licht als catechisatieboekje. Na zijn dood werd het aangevuld met een hoofdstuk over de Raad des
Vredes, met een Kort Begrip en met een Register van de voornaamste dwalingen buiten de Gereformeerde Kerk. Ook vond er een uitbreiding van de bij
de antwoorden vermelde Bijbelteksten plaats en kreeg het geheel een toespraak aan de Geliefde Leerling mee. Met deze appendices heet het boekje
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voortaan 'Groot Hellenbroek'6. Het boekje beleefde wel meer dan 50 drukken
en wordt tot op heden gebruikt. Nooit heeft een dergelijk boekje zo grote opgang gemaakt, zoveel herdrukken beleefd en zo lange werkingsduur gekend!

HELLENBROECK ALS EXEGEET

Wanneer wij letten op het exegetische werk van Hellenbroeck, dan komen
we bij twee publikaties terecht, die hijzelf heeft uitgegeven, namelijk zijn
vierdelig werk over Jesaja en zijn tweedelig werk over het Hooglied.
De evangelische Jesaja
L De inzet van zijn exegese
In de 'Opdragt' van het eerste deel zegt Hellenbroeck, dat het in Jesaja gaat
om 'Euangelie-stof, door een koninglijk Propheet, onder 't Oude Volk van
God, op een verheve trant ontworpen: om een tafereel te zijn van Kerk-gevallen in later eeuwen'. Even later luidt het: 'De twee grootste voorwerpen
die de Goddelijke Openbaring uitlevert, en onder 't hoog gewelf van den hemel ooit gezien zijn Jesus en zijn Kerk, de Koning Messias en zijn Volk, de
Verlosser en de Verloste, van niemand zo ruim, zo levendig geschetst onder
zo veel beminnelijke trekken afgeprent, als door de Euangelische Jesaia; zijn
de twee groote zaaken, die ik uit den bloemhof van zijn schriften uitgeplukt,
en my hier ter verhandeling voorgesteld heb. Waardige onderwerpen van
aandagt, van beschouwing, van verwondering, voor de alderaanzienlijkste'.
Hellenbroeck wil dus Christo- en ecclesiocentrische exegese geven, waardoor
men Jezus Christus en 'de Schoone Ker k-Stad, van het Nieuwe Testament, in
al haar cierlijk gestel, in al haar luister-rijke cierages, in al haar hemel-privilegien' nader leert kennen.
Deze inzet bepaalt niet alleen de titel van zijn werk - namelijk 'vorname
Euangelische Prophetien', wat laat zien 'dat mijn toeleg alleen is voorname
keur-stoffen te behandelen, die meest na aller toestemming op de tijden van
het Nieuwe Testament haar opzigt hebbe' - maar ook de keuze van de te behandelen gedeelten. Voor zover gedeelten van Jesaja op Jezus en zijn Kerk,
op de tijden van het Nieuwe Testament slaan, worden ze geëxegetiseerd en
'evangelisch' genoemd. Dat is zijn eigen exegetisch uitgangspunt in het behandelen van deze oudtestamentische profetieën.
2. De vorm van zijn exegese
We wezen er reeds op, dat we in Hellenbroecks exegetisch werk te doen hebben met exegese in preekvorm of op preken toegespitst. We zouden deze
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kunnen typeren als 'homiletische exegese'. Hij noemt de profetieën van Jesaja dan ook 'zijne Predik-stoV en het komt erop aan daarin deze 'kerk-held
van zulk een koninklijken rang te hooren prediken9 (dl. I in: 'Opdragt', onderstreping door mij, T.Br.). Hij wil er zo ook het meest het gewone volk
mee stichten, vooral door de toepassingen, die hij laat aansluiten bij zijn exegese (dl. I in: 'Aan den lezer').
Vervolgens heeft hij zelf eerst over het hele boek in Rotterdam gepreekt.
Daarom is deze verklaring met toepassingen 'een vrugt van mijn predikdienst binnen de Kerkmuren van Uwe Stadt' (dl. I in: 'Opdragt'). Zo heeft
zijn exegese duidelijk de preek vorm behouden.
3. De methode van zijn exegese
Zowel de gang van zijn preken als die van zijn uitleggingen is analystisch.
Zijn preekvorm, waarin zijn exegese is opgenomen, is stereotyp en als volgt
weer te geven: eerst is er de inleiding - het verband van de tekst wordt aangegeven of een toestand van de ziel uiteengezet of een voorval uit het gewone
leven beschreven. Dan komen thema en verdeling, die analystisch zijn: de
tekstdelen worden daarin achtereenvolgens weergegeven. Daarna komt de
uitwerking die begint met een verklaring van de woorden, die etymologisch
worden geduid en uitgelegd vanuit de Hebreeuwse grondtekst. Allerlei auteurs, waaronder vele joodse, worden erbij gehaald om de betekenis van de
afzonderlijke woorden of woordcombinaties te verduidelijken. Daarna
wordt ingegaan op het zinsverband van de woorden en hun samenvoeging.
De meningen van andere exegeten worden afgewezen of gebruikt ter ondersteuning van een eigen mening. Hierop wordt aangegeven, hoe dit gedeelte
van Jesaja's profetie zijn vervulling heeft ontvangen; bijzonder in de periode
van het Nieuwe Testament. Dan komen de 'toepassingen', die ook weer stereotyp zijn: eerst ten aanzien van de onbekeerden, die vermaand worden,
soms bedreigd, zelden opgewekt; vervolgens ten aanzien van de bekeerden
tot verplichting, vermaning, ook wel tot vertroosting en bemoediging. Zo
gaat het preek op preek, eentonig en afmattend op den duur. Hetzelfde schema wordt in de ongeveer 275 preken volgehouden, zodat men de architectonische gang wel dromen kan. De analystische exegese van Hellenbroeck is
hier en ook in het Hooglied een mixtuur van verklaring en prediking.
4. De inhoud van zijn exegese
Slechts kort kunnen we een aantal punten aangeven.
Hellenbroeck houdt Jesaja voor auteur van heel het boek. Van een deutero-Jesaja, als een andere persoon, weet hij niet, wil hij niet weten (III, 283 en
285). De naam van de auteur betekent: de zaligheid des Heren. Een passende
naam, want hij heeft meer dan anderen van de drager en het middel van de
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zaligheid namelijk de Messias, geprofeteerd. Hieronymus heeft hem daarom
terecht eerder evangelist dan profeet genoemd. Met rabbi Levi - Hellenbroeck verwijst honderden keren naar joodse uitleggers!7 - is hij van mening,
dat Jesaja uit de stam van Juda afkomstig is, te Jeruzalem woonde en van
koninklijke bloede was. Daarom moet in Hoofdstuk 37:2 niet met de Vulgata vertaald worden: ad Jesaiam filium Amos Prophetae (= Jesaja de zoon
van Amos, de profeet), maar met de LXX en de Statenvertaling: tot Jesaja
de profeet, de zoon van Amos. De werktijd van Jesaja moet bij elkaar gesteld worden op 63 of 64 jaar en valt vanaf 780 of 800 vóór Christus. Men
acht hem tijdgenoot van de Griekse-Spartaanse wetgever Lycurgus en van de
profeten Hosea en Amos in het 10-stammenrijk en van de profeet Micha onder Juda (I, 4)8. Inzake Jesaja's levenseinde geeft Hellenbroeck de traditionele opvatting door van rabbijnen (zonder hun namen te noemen) en van
kerkvaders (Justinus, Chrysostomos, Epiphanus, Tertullianus, Ambrosius,
Hieronymus, Lactantius), dat de profeet onder Manasse, de marteldood onderging door in stukken te zijn gezaagd, met verwijzing naar Hebreeën 11:37
(I, 5). In een tijd van diep verval onder Israël op alle terreinen van het leven,
moreel, religieus en sociaal, wordt Jesaja geroepen tot profeteren. Hij moet
zonden aanwijzen, Gods oordelen aankondigen, maar mag ook beloften van
vergeving en herstel doorgeven (I, lv). Met betrekking tot de vervulling der
profetie onderscheidt Hellenbroeck twee tijden namelijk die van het Oude en
van het Nieuwe Testament als het verschil tussen de halve en de volle maan.
In het Oude Testament was de wereld verdeeld in tweeërlei volken: de Joden,
die verlicht waren èn de Heidenen die in het duister verkeerden, zodat de
heerlijkheid van de kerk maar half vol was. In het Nieuwe Testament wordt
de héle aarde verlicht, geen volk uitgezonderd, Joden en Heidenen worden
met de Zon der gerechtigheid bestraald; dan is er volle maan. Zo zijn er in Jesaja's profetieën te vinden voorafbeeldingen, heenwijzingen, zinnebeelden,
aftekeningen van de tijd van het Nieuwe Testament. Deze gedeelten noemt
Hellenbroeck 'evangelisch' en hij verklaart ze naar de tijden van het Nieuwe
Testament toe (I, 12vv). Deze tijden noemt hij 'het laatste der dagen'. Tegenover Grotius, die deze uitdrukking laat slaan op een periode in Jesaja's eigen
leven, en anderen, die verwijzen naar de laatste fase van de ballingschap in
Babel, laat Hellenbroeck de uitdrukking 'het laatste der dagen' met de meeste Joodse (!) exegeten slaan op de tijden van de Messias namelijk de tijd van
de Nieuwe Bedeling. In héél deze tijd vindt de vervulling plaats van wat Jesaja verkondigt aan evangelische beloften voor Joden en Heidenen (1,16). Nergens verschuift Hellenbroeck de vervulling van de oudtestamentische voorzeggingen naar een bepaalde (laatste) fase in de eindtijd, maar hij ziet deze
vervulling werken door alle tijden van de nieuwtestamentische bedeling heen.
Daarin doen naar Gods wil de Joden ook mee. Hellenbroeck denkt niet chi189

liastisch, maar 'evangelisch', 'joods', 'paulinisch', inzake de vervulling der
profetie9.
Salomons Hooglied
1. De methode van zijn exegese
Hellenbroecks uitleg van dit oudtestamentische Bijbelboek heeft grote verspreiding gevonden en is zo van flinke invloed geweest op vele generaties,
met name in conventikel-kringen. 'De mystieke Hoogliedinterpretatie in de
Nadere Reformatie bereikte bij hem haar hoogtepunt'10. De titel geeft al de
exegetische methode aan: 'Salomons Hoogliet verklaert en vergeestelijkt';
het is de allegorische methode.
In zijn 'Opdragt' aan Mr. Johan van der Hoeven, regerend burgermeester
enz. van de wijd beroemde koopstad Rotterdam en zijn vrouw Adriana van
der Kloot, als Hellenbroecks zwager en schoonzuster, luidt het al, dat het in
dit boek gaat om: 'die verborgenheid die zo Groot is, de Geestelijke Huwelijksgemeenschap met den verheerlijkten Jesus'. In 'Aan de Lezers' zegt Hellenbroeck, dat men met vele geheiligde eerbied moet naderen tot het lezen
van dit, zoals de Joden noemen, 'Heilige der Heiligen', terwijl zij vinden dat
niemand beneden de 30 jaar oud het mag lezen. Slechts een oog en oordeel,
dat door Gods Geest is verlicht, een recht vergeestelijk hart, een mens die
door ondervinding van God geleerd is, nodigt Hellenbroeck uit om met hem
achter de dekkleden van dit Heiligdom te komen zien. Zijn manier van verklaren is niet historisch, niet profetisch, maar geestelijk en daarom zal hij
breed ingaan op de geestelijke en verborgen zin van dit Hooglied.
Zo legt Hellenbroeck tekst voor tekst en hoofdstuk na hoofdstuk uit. Hij
houdt Salomo voor de auteur van dit boek (I, 5), die welbewust dit gedicht
schreef als een allegorie op het huwelijk van Christus en de gemeente, mogelijk gemaakt ter gelegenheid van zijn huwelijk met de Egyptische prinses, wat
Hellenbroeck geenszins in strijd ziet komen met de ingeving des Geestes. Het
grote doel van dit liefdeslied is 'een Geestelijk vertoog op te leveren van de
byzondere liefde-uitgangen en gedragingen van 's Heeren volk omtrent den
Heere Jesus, en van zijne byzondere handelingen en liefde-ontmoetingen omtrent haar, onbepaald door alle tijden' (I, 'Aan den Lezers'). I. Boot heeft
reeds aangetoond, dat Hellenbroecks allegorie van het Hooglied in hoofdlijnen met die van Bernardus van Clairvaux en de middeleeuwse kloosterlijke
exegese overeenstemt, en tevens teruggaat op Origenes en de Oude kerk11.
2. De inhoud van zijn exegese
De Bruidegom in het Hooglied is Christus als Verlosser van zondaren in zijn
middelaarschap, waardoor Hij tegelijk Koning en Hoofd van zijn bruid is (I,
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lOv). In zijn lijden heeft Hij zich voor zijn bruid gegeven. Dit lijden brengt
zijn grote liefde voor haar aan het licht. Jezus heeft een geopend hart voor
zondaren (I, 420vv, 43vv). Zo is Hij voor zijn bruid liefelijk (I, 321v). De
bruid is de kerk van Jezus. Daarbij denkt Hellenbroeck, in tegenstelling tot
de coccejanen, niet aan de kerk in een bepaald tijdperk van de wereldgeschiedenis, doch aan de kerk van alle tijden en plaatsen. Ook ligt bij hem, als hij
spreekt over de bruid 't accent meer op de enkele gelovige dan op de gemeente als geheel. Het gaat om een gelovige ziel, 'die een hooge trap en maate van
genade bezit, en daar door een zeer innige gemeenschap en gevoelige liefdegenieting en oefening tusschen haar en Jesus wederzij dsch' (I, 10).
Deze bruid staat bloot aan verzoekingen van satan, aan smaad en laster
van scherpe tongen (de 'doornen' uit Hgl. 2:2); ze heeft veel te lijden van de
inwendige 'vossen' (Hgl. 2:15), waaronder Hellenbroeck remonstranten, spinozisten en cartesianen verstaat. Daarom wendt de bruid zich van de wereld
af en naar haar Bruidegom toe en komt het tot innige omhelzingen.
De bruid kent tijden van koudheid, liefdeloosheid en dorheid, waarin de
Bruidegom ver weg is; een wintertijd, wanneer ze op het 'bed der zorgeloosheid' ligt en de 'geestelijke verlatingen' doorleeft (Hg. 2:11, 3:1). Ze zoekt de
Bruidegom dan bij de gewone middelen - prediking, gezelschappen e.d. maar vindt Hem niet. Dat komt, omdat de Bruidegom in zijn vrij macht zich
een korte tijd voor haar wil verbergen om Zich straks te heerlijker aan haar
te openbaren (I, 875v). Dan vindt nieuwe opbruising van de liefde plaats die
dan zo groot en heftig kan zijn 'dat een Geloovige zigzelve als vergeet, en alles buiten zig: Al het maaien, al het denken is dan alleen op den Heere Jesus;
en zy zijn zo vol van hem, zo opgenomen in zijne beminnelijken Schoonheden, dat zij, gelijk als een kranke, geen wezen hebben van eenige dingen: vindende als geenen smaak in eenige Schepselgenietingen; dikwijls haare burgerlijke beroepingen doende als niet doende; krijgende eenen onlust in de geheele wereld, en als menschen die krank zijn, zugtende bezwaard zijnde. Al haar
leven is maar lieven: en alles buiten Jesus walgt haar, verveelt haar; daar zijn
zij wars en afkerig van, gelijk een krank mensch van alles' (I, 566).
Deze en dergelijke klanken vingen we ook op bij Th. a Brakel en ontlokt I.
Boot de opmerking: 'Bij Hellenbroek evenals bij Bernard ontstond er een zekere spanning tussen de mystiek en de eisen van het dagelijks leven. Hellenbroeks reformatorische uitgangspunten beletten hem evenwel daaruit de
consequentie van het klooster te trekken, zoals Bernhard dit had gedaan12.
3. Voorbeelden van zijn exegese
We willen twee voorbeelden van de allegorische exegese bij Hellenbroeck geven.
Allereerst één die slaat op Jezus, de Bruidegom. Daarvoor wordt gekozen
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zijn uitleg van Hooglied 2:1, waar Jezus zichzelf typeert als een lelie der dalen. Na een brede uiteenzetting vanuit Hebreeuwse en Griekse grondwoorden zegt Hellenbroeck, dat het hier gaat om de schoonste soort lelie namelijk
de witte lelie, waaronder niemand anders te verstaan is dan de Heer e Jezus.
Daarna gaat hij allerlei eigenschappen van een lelie opsommen: ze groeit op
een onaanzienlijke stengel met slappe, soms verdorde bladen, vóór de bloem
tot volle glorie komt - zo ging 't ook met Jezus: een wortel uit de dorre aarde, zonder heerlijkheid. De lelie heeft verder een wit lichaam van buiten, versymboliserend Christus' mensheid terwijl enige opschietende gele draadjes
een gouden hart vormen, dat wijst op zijn godheid. Ook heeft de lelie een
zeer holle en geopende boezem - zo heeft de Heiland ook een wonder geopend hart voor zondaren en Hij opent zich voor ieder, die zich in zijn ingewanden bergen wil.
En zo komen er nog een aantal eigenschappen meer, die alle op Jezus worden overgebracht.
Het tweede voorbeeld nemen we uit de uitroep van de bruid: Hij kusse mij
met de kussen zijns monds (1:2). Dit is het eerste wat de bruid van haar Bruidegom begeert. Het gaat niet om liefelijke woorden, die Hij haar toespreekt,
zoals vele menen, maar om hartelijke en tere liefdeontdekkingen van Jezus
aan de ziel. Daarin begeert de bruid een veelheid, verscheidenheid en aanhoudendheid te ontvangen ('kussen' in meervoud), om zo toerloos onder de
indrukken van zijn liefdesuitingen te zijn. Deze zijn vele en verscheidene:
roeping en bekering, rechtvaardigmaking en vergeving, voortgang in heiligmaking, bewaring, verzegeling, en dit alles op verschillende tijden, wegen,
trappen, gevoeligheid en verkwikking. Zo kust Jezus de ziel als Hij haar aan
zeer schone beloften herinnert, haar hart meer voor Hem open maakt, van
zijn liefde verzekert door een gelovige sluitrede, onmiddellijke overstraling
en vrolijkmaking, wat weder kussen opwekt enz.
Zo is Hellenbroecks Hooglied-exegese een verdoorgevoerde verallegorisering, gelijk we meer vinden in de preken van de mannen der Nadere Reformatie13.

HELLENBROECK ALS PREDIKER

Naast uitleg (dus exegetisch werk, al is het in preekvorm, doch waarbij het
accent ligt op de exegese) zijn er ook werken van uitsluitend homiletische
aard: verzamelde preken, posthuum uitgegeven door neef Frederik Hendrik
te Amsterdam, aan wie Abraham Hellenbroeck geruime tijd vóór zijn dood
al zijn na te laten preken heeft ter hand gesteld (zie: 'Vorberigt' op Bijbelse
Keur stoffen).
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Het is onmogelijk alle 279 preken van Hellenbroeck hier te analyseren. We
geven enkele karakteristica ervan door. Het blijkt dat zijn preekwijze geheel
behoort binnen de voetiaanse traditie, dat is: binnen de prediking van de Nadere Reformatie, en de typische eigen kenmerken daarvan draagt14.
7. De uitlegging in zijn preken
Een eerste kenmerk van de preken van Hellenbroeck is, dat hij brede tekstverklaringen geeft, doorvlochten met allerlei citaten uit klassieken en patres,
met woordverklaringen in Hebreeuws, Grieks en Latijn, gepaard met
scholastieke analysering en schematisering van de stof en de gedachten van
de tekst. Daarbij brengt ook hij de analytische preekmethode in praktijk,
waarbij de analyse van woord-voor-woord uitleg, van aanwijzen van zinsverband en het toepassen van elke tekstgedachte ver wordt uitgesponnen in delen, onderdelen, en nog weer nadere onderscheidingen, zodat vele letters van
het alfabet (Nederlandse, Hebreeuwse, Griekse) en vele Latijnse cijfers moeten worden gebruikt om 't allemaal aan te geven. We zouden vele voorbeelden hiervan kunnen geven. Ik denk bijzonder aan de lijkrede, die Hellenbroeck in de herfst van 1711 heeft gehouden naar aanleiding van het overlijden van zijn Rotterdamse ambtsbroeder ds. W. a Brakel, genaamd: 'Algemeene Rouw-klagt in de straaten van Rotterdam' over Pred. XII:5. Hierin
vindt u citaten van Seneca, Virgilius, Cicero, Stobaeus, Drusius, Eusebius,
Epectecus, Catullus, Sophocles, Ambrosius e.a. Voor verdeling met cijfers
en letters verwijzen we speciaal naar de bundel Bijbelsche Keurstoffen. Oók
horen we neef Frederik Hendrik in het voorwoord op het tweede deel van
deze Keurstoffen in 'Waarde en Bescheiden Lezeren' zeggen: dat er in deze
preken niet veel vertoon van geleerdheid te vinden is, maar 'Had onzen Autheur zelve dit werk door den Drukpers in het licht gebragt, zo en twijfel ik
niet, of hij zoude zulkx hier, zowel als in zijne Jesaia's en Hooge-lied's
Schriften, mede ingevlochten hebben; want hij had wel lust, om (met behoorlijke bepaling) zig zelve en de uitgestrekte aandagt der Lezeren, nu en
dan daardoor eens nuttig en vermakelijk te verposen...'
Ook het allegoriseren is kenmerkend voor Hellenbroecks preken. Dit zal
na wat gezegd is over zijn verhandeling over het Hooglied verder geen toelichting vereisen.
2. De toepassing in zijn preken
Bij geen enkele preek van Hellenbroeck ontbreekt de toepassing. Hier gaat
hij met de tekstboodschap tot de mensen en confronteert hen met de heiligheid van het Woord van God. Opgeroepen wordt tot zelfonderzoek, of men
de zaken wel kent, waarover gehandeld wordt en of het dagelijkse leven
beantwoordt aan de verordeningen des Heeren. Binnen deze toepassing
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klinkt ook bij Hellenbroeck keer op keer een strenge boetetoon door. Met
name valt hier te verwijzen naar zijn preken tijdens kermissen (Keurstoffen
II, 938vv); bij sterfte van het rundvee (id. 171 vv); bij verwoesting van
Swammerdam (id. II, 1092vv) en naar de preken over Jeremia VII (Mengelstoffen). Bijzonder in de preken van 'Mengelstoffen' klinkt de boetbazuin
ter opwekking en waarschuwing goed door. Dat was nodig, volgens de uitgever Frederik Hendrik, omdat ze zijn gehouden in de tijd, dat de Heere om
Neêrlands zonden, almeer met zijn Geest en heilige bediening van ons is gaan
wijken. Zo vinden wij zijn oom in deze preken vooral als 'een straffe Boanerges\
De neef vervolgt dan in zijn voorwoord 'Waarde en Bescheiden Lezer': "t
Is waar dat onderscheiden tusschen Godzaligen en nog Onbekeerden
Toehoorders, 't geen men gewoon is in des auteurs werken te vinden, zal men
hier zo niet aantreffen, zijnde deze Prophetische Stoffen meer in 't gemeen,
na de gelegenheid dier tijd en volk uitgewerkt tot overtuiginge, bestraffinge,
ontdekkinge en aanmaninge tot bekeringe'. Hellenbroeck laat hier vooral
horen dat het met de ware godzaligheid en echte begenadigden in gemeente
en onder 't volk niet zo best gesteld was, zodat hij scherp bestraffend, ontdekkend, oordeel-aankondigend moest spreken15. De mensen moesten door
Gods Woord in alle ernst worden wakker geschud. De zeden waren 'onstelt'
en moesten gereformeerd worden. Met profetische ijver wekt Hellenbroeck
zijn hoorders op tot ingetogenheid en waarachtige christelijke levenswandel
onder bedreiging van het oordeel Gods. Vanwege Gods majesteit moet men
het nauw nemen met de zonden.
3, De onderscheidingen in zijn preken
We vernamen reeds, dat ook Hellenbroeck gewoon was duidelijk onderscheidend te preken. In de 'Aprobatie' op de Bijbelsche Keurstoffen wordt
gememoreerd, dat de behandelde bijbelteksten 'zeer nadrukkelijk en onderscheidentlijk Toegepast' worden, 'ten opzigte der nog Genadeloze tot Heilzame Waar schouwing, Overreding en Inwinning; en ten opzigte der Begenadigden om aan een geheiligde Bespiegeling, gelovige Gebruikmaking en levendige Bevinding voetzel te geven'.
In de preken wordt keer op keer aangegeven wie en hoe gelovigen zijn en wie
en hoe onbekeerden zijn met behulp van allerlei kenmerken, gestalten en ongestalten en welk tweeërlei lot hen wacht. Zeer weinig vindt men een directe, actieve oproep aan onbekeerden om te gaan geloven. Veelal gebruikt Hellenbroeck de wat passieve, quiëtistisch klinkende woorden: 'Och, mocht gij eens
inzien uw benauwde staat' of 'mocht gij eens werkzaam worden voor de Heere' en dergelijke uitdrukkingen. Ook Hellenbroecks preken worden dus gekenmerkt door de klassificatiemethode van prediking der Nadere Reformatie.
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4. Een voorbeeld van zijn preken
Ook hier eindigen we met het geven van een voorbeeld uit de vele, vele preken van deze 'oude schrijver' en waardige vertegenwoordiger van de Nadere
Reformatie. We kozen de 9e preek uit 'De Kruistriomph van Vorst Messias'
(blz. 111-126), over Matteüs XXVI:36-38: Christi benauwtheid in den hof
Gethsemane.
De preek begint met een inleiding16, waarin gesteld wordt dat het lijden
van de ziel de ziel (de kern) van het lijden is.
1. Ook het lijden van het lichaam raakt de ziel, omdat deze de eigenlijke
'zitplaats van het gevoel is' en het lichaam van de ziel afscheiden, geen smart
kent. Denk aan de gestorvenen.
2. Al lijdt de ziel veel door het lijden van het lichaam, zo kan de ziel ook
onmiddellijk lijden zonder toedoen van het lichaam, door eigen angsten en
wanhopen. Zo is de ziel de kern van het lijden, en het voornaamste van alle
lijden het lijden van de ziel17. Zo analoog de natuurlijke situatie van het lijden is het ook met de Heere Jezus, die de benauwde en bittere zielestrijd in
Gethsemane doorworstelde. Deze inleiding nu vormt de toeleiding tot de
tekst. Vervolgens wordt de samenhang van de preektekst met het voorgaande
gedeelte in Matteüs (het zingen van de lofzang, het gaan naar de hof) aangewezen. Dan worden de 'kinderen van God' opgeroepen om met diepe aandacht en veel achting op hun Jezus in Gethsemane te zien. Uit de kanttekeningen van de geleerde Casaubonius op de Jaarboeken van Baronius naar
een zeker handschrift van Eusebius wordt getoond dat vele ouden graag naar
de hof gingen om er te bidden, dat volgens Niciphorus moeder Maria er begraven wilde worden en dat Helena, de moeder van Constantijn de Grote, er
een kerk heeft gebouwd. Zo is het wel waard dat wij ons in stille eerbied ook
neerzetten in Gethsemane. Dan komt de tekstverdeling, die bestaat uit:
I. de omstandigheden van Jezus' lijden namelijk a) de tijd; b) de plaats; c)
de getuigen ervan.
II. de zieleangst van Jezus zelf, voorgesteld door a) de woorden van de
evangelist en b) de woorden van Jezus zelf.
Deze delen met onderverdelingen worden breed uitgelegd.
Eerst wordt gezegd, dat tijd en plaats van Jezus' zielelijden volgens Gods
voorzienigheid zijn bepaald. De woorden 'plaatse genaamd Gethsemane'
worden wijd uitgelegd met allerlei betekenissen, waarbij de visies van velen
worden weergegeven, zoals van Canisius, De Dieu (taalkundige), Hieronymus, Drusius en de 'Joodse Meester' Aben Ezra. Hellenbroeck zelf kiest
voor de vertaling: de hof van oliepersen of -kuipen en ziet er Gods voorzienig
bestel in, dat hier de Gezalfde werd geperst in zielelijden.
Dan wordt een vergelijking getrokken in 8 punten (van a t/m T|) met het
gebeuren in de hof van Eden, waar de eerste Adam tot zonde kwam, waar
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het met de schuld en straf van de zonde is begonnen. Zo treedt de Tweede
Adam de pers van Gods toorn alleen.
Hij wil er getuigen bij hebben om hen de diepte van zijn vernedering en de
vervulling van de Schriften onder andere van Zacharias 13:7, te doen aanschouwen. Vele redenen, een 5-tal, worden gegeven waarom Hij vooral 3 discipelen in zijn directe nabijheid wilde hebben, waarvoor Clemens Alexandrinus in het Grieks wordt geciteerd. Dan worden de Griekse woorden voor
'droevig' en 'beangst' via Origenes, Hilarius en de Aphtartodoceten uitgelegd. De diepte van Christus' benauwdheid wordt aangegeven in 15 punten
met Hebreeuwse letters (tf t/m D), wat neerkomt op het dragen in eigen ziel
en eigen bestaan van de volle toorn van God over onze zonden. De oproep
aan de discipelen om te waken is om hun liefde en medelijden Hem te kunnen
tonen, om getuigen van zijn lijden te zijn als zijn vrienden en om te bidden
zelf in geen verzoeking te vallen.
Na deze vrij brede explicatie komt de applicatie, de toepassing, die begint
met: 'Ziet daar/Aandagtige Toehoorders, Jezus/en gij byzonderlijk/Ge/ov/gen, uwen Jezus in zijn nare Helle-angst. Ik heb ze nu in haar oorzaken genoeg vergroot/gij kunt 'er wel haast een levendig begrip van maken.' O, ziet
eens nader op zijn lijden. Niet anders dan om uw zonden, kinderen Gods,
moest Hij zo lijden. Wat denkt gij ervan, goddelozen? Als dit geschiedt aan
het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Vermaak u uzelf nog
in de zonden, die Jezus hier zo bang vallen? U bent nog nooit geraakt over
uw zonden? Bedenkt dat u eens overvalt, wat Jezus hier moest ondergaan.
De tijd komt eens, dat gij zult liggen onder de worm die nooit sterft en in het
vuur dat nooit wordt uitgeblust. 'En daarom, O! kon dit Ziele lijden van den
Zaligmaker u nog eens wijs maken?' Komt, ziet er de schuldigheid van de
zonde in en ziet vooral eens levendig de ongestalte en zondigheid van uw ziel
van nature in, eveneens de verschrikkelijkheid van Gods toorn en durft u
zich dan nog in zonde te vermaken. Lere Jezus' droefheid u treuren over uw
ongerechtigheden, Jakobus 4:9!
Dan komt de vertroosting voor de begenadigden. 'O! dat zou dan regt een
weg tot vreugde zijn: en wat bloeit'er voor zo een Ziel, die Jezus hier in zijn
plaats ziet/al hooning van vertroosting uit dit bittere Ziele-lijden?' Hij is geslagen met droefheid om u, kinderen van God, te zalven met vrolijkheid. Hij
werd bedroefd tot der dood toe om u te doen juichen in de dood, als Hij u
eens leiden zal in de lusthof des hemels.
Deze preek laat zien een brede, in het gewaad van uitstalling van geleerdheid geklede en met scholastieke geaarde verdelingen ontlede uitlegging,
waarin op gereformeerde, rechtzinnig-orthodoxe wijze de leer van de verzoening door Christus' lijden naar voren komt. In de toepassing functioneert de
onderscheiding en de cesuur tussen goddelozen en kinderen van God. De eer196

sten worden ernstig, onder bedreiging van Gods oordeel aangesproken doch
op passieve quiëtistische manier, zonder hen te bevelen tot geloof en bekering (Dordtse Leerregels I 3, II 5,6). De laatsten worden getroost door het lijden van Christus. Zo staat A. Hellenbroeck als prediker geheel in het voetiaanse spoor van de beweging der Nadere Reformatie18.

HELLENBROECK ALS CATECHEET

Abraham Hellenbroeck is 't meest bekend geworden door zijn catechisatieboekje: Voorbeeld der Goddelijke Waarheden. Dit boekje is zeer vele keren
herdrukt en uitgegeven, verkort en berijmd, het Kort Begrip - tot dan hèt onderwij sboek binnen de Gereformeerde Kerken in de Nederlanden - terzijde
drukkend en vele nadere boekjes overlevend, en tot vandaag toe nog in gebruik binnen de gereformeerde gezindte. Zelden heeft een dergelijk boekje
zo'n grote opgang gemaakt.
7. De inhoud van zijn catechisatieboekje
We laten alle toevoegingen en omwerkingen van latere datum en andere hand
buiten beschouwing en beperken ons tot wat werkelijk van Hellenbroeck is.
Het boekje bevat 20 hoofdstukken. De eerste 7 hoofdstukken gaan over het
kennen van God, allereerst uit de natuur, welke inwendig of ingeschapen en
uitwendig of verkregen kan zijn. Verder is er kennis van God uit de Heilige
Schrift, die door de Heilige Geest is geschreven, daarom canoniek en klaar in
de dingen die ter zaligheid nodig zijn. Hieruit kent men wie God in 't algemeen is, verder ook naar zijn namen en eigenschappen, die on-mededeelzaam en mededeelzaam kunnen zijn, waarbij Gods wil wordt onderscheiden
in een verborgen wil des besluits en een geopenbaarde wil des gebods, en
Gods genade wordt onderscheiden in algemeen omtrent allen èn bijzonder
omtrent de uitverkorenen alleen. Ook komt de drieëenheid ter sprake en
worden Gods besluiten besproken, waaronder de predestinatie hoort, die bestaat in twee delen, namelijk de verkiezing en de verwerping. Gods eeuwige
besluiten voert Hij in de tijd uit, zo in Zijn werken in de natuur, als in de genade. Onder de eerste hoort de schepping, de voorzienigheid en het Verbond
der werken.
In de hoofdstukken 8 en 9 wordt onderwezen, in vraag- en antwoordvorm,
over de schepping van de mens naar Gods beeld en Adams val in de zonde en
haar straf.
In de hoofdstukken 10 en 11 gaat het over het Verbond der genade, dat is
opgericht terstond na de val alleen met de uitverkorenen, waarin God zelf de
zondaar te zijner tijd doet overgaan, èn over de Middelaar des verbonds, na197

meiijk de Heere Jezus Christus, die we moeten leren kennen in zijn namen
(Jezus en Christus), in zijn ambten (profetisch, priesterlijk en koninklijk
ambt), in zijn naturen (goddelijke en menselijke) en in zijn staten (vernedering en verhoging met de verschillende trappen).
De hoofdstukken 12 tot 18 gaan over de roeping, die uitwendig is en tot joden en alle christenen komt, maar niet genoeg is tot bekering en daarom aangevuld moet worden door de inwendige roeping, die ene krachtdadige verandering van de mens is, die alleen de uitverkorenen ten deel valt. Hierna wordt
gesproken over de kerk, die kan worden onderscheiden in strijdend en triomferend; over de rechtvaardigmaking en daarna over het geloof, waarbij onderscheiden wordt in een historisch, een tijd-, een wonder- en een waar zaligmakend geloof. Dan komen de heiligmaking met de goede werken, de wet
van God en het gebed aan de orde.
Hoofdstuk 19 spreekt over de sacramenten: Doop en avondmaal, waarna
het sterven, de opstanding, het laatste oordeel en het eeuwige leven worden
aangesneden.
Wie dit catechisatieboekje overziet, ontmoet er eerder een miniatuur-dogmatiek in dan onderricht in de christelijke religie. Er vindt, als we dit boekje
vergelijken met de Heidelbergse Catechismus en het Kort Begrip een behoorlijke verschuiving plaats.
2. De aard van zijn catechisatieboekje
Allereerst wat de leerstof betreft. In plaats van introductie in het geloven in
God en leven met God treedt de informatie over geloofswaarheden. Het
boekje is een systematisch compendium geworden. De titel geeft dit al aan:
'Voorbeeld van Goddelijke Waarheden9. De geloofsleer van de kerk is getransformeerd tot waarheden. Zo wordt bij Hellenbroeck niet meer de inhoud van het Apostolicum, van de Decaloog en het Onze Vader behandeld,
zoals in de Heidelbergse Catechismus, maar wat de kerk leert aangaande het
geloof, de wet en het bidden19.
Ook speelt het cognitieve element in het onderwijzen een overheersende
rol. Illustratief is, wat Hellenbroeck in zijn voorwoord aan de 'Geliefde
Leerling' schrijft: 'Zoek dit kort, volledig onderwijsboekje als uw A B om
van buiten te leren, hetwelk u daarna zal kunnen dienen als A B om verder te
leren. Zoek ook de nodige bijbelplaatsen vast en vaardig van buiten te kennen. Gewen u in uwe voorbereiding ene onderscheidende bevatting in uw
verstand en geheugen te hebben van die zaken, waarover gij nu antwoorden
zult; en blijft tot dat einde bij iedere zaak wat staan'. Dit lijkt het doel van de
catechese te zijn: een verstandelijk, klaar weten en van buiten kennen van de
in het boekje vermelde zaken. Daar zal dan nog een persoonlijke toeëigening
van de zaken bij moeten komen. Hier is in de catechese uiteen gehaald, wat
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in de Reformatie nog bijeen was, namelijk kennen en geloven. Dat komt ook
duidelijk aan het licht, als men de vorm van de leerstof nader beziet. In de
Heidelbergse Catechismus en het Kort Begrip is deze stof in een persoonlijk,
direct kader gesteld: 'Wat is uw enige troost... Dat ik... mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben'. 'Waaruit kent gij uw ellende?' 'Waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat
van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben, opdat ik...9 enz., enz. Hiervoor in de plaats komt bij Hellenbroeck het onpersoonlijke: men, de mens,
de Middelaar, de roeping, de rechtvaardigmaking, het geloof e.d. Zoals:
'Waaruit weet men dat er een God is? Waarom is de kennis uit de natuur niet
genoeg? Omdat men er Christus niet uit kennen kan.' Heel het gedeelte over
God wordt in louter objectieve toon gezet. Zo luidt er verder: 'Kan dan een
mens zijn leven niet verlengen of verkorten? Kon de mens het verbond der
werken onderhouden? Heeft de mens dat beeld nog? Is dan de mens ook onder zijn zonde geestelijk onmachtig? Hoe gaat de zondaar over in het Genade-verbond? Wie is de Middelaar van dit verbond? De Heere Jezus Christus.
Wat is de rechtvaardigmaking? Hoe moet men bidden?' En zo gaat het het
hele boekje door. Zet hier nog één keer de Catechismus tegenover: 'Wat baat
het u nu, dat gij dit alles geloof tl Dat ik in Christus voor God rechtvaardig
ben en een erfgenaam des eeuwigen leven!' Zo is het verschil in klimaat helemaal duidelijk20.
Ook is het catechisatieboekje van Hellenbroeck niet geheel vrij gebleven
van scholastieke invloeden. Ik denk aan het gedeelte over Gods eigenschappen met alle indelingen en onderscheidingen, over de ontleding van de roeping in uit- en inwendig, in de kennis van God uit de natuur ('natuurlijke
theologie') als ingeschapen en verkregen kennis. Er zijn ook een aantal
vraagtekens te plaatsen bij het gegeven, dat het Genadeverbond onder beheersing van de uitverkiezing wordt geplaatst als opgericht met de uitverkorenen alleen - in strijd met bij voorbeeld Genesis 17, 1 Korintiërs 7:12-16
e.a. -, nadat eerst gezegd is, dat het Genadeverbond opgericht is terstond na
de val en de weg is, langs welke God door Christus het eigendom wordt van
de zondaar en hij een eigendom Gods wordt.
Ook is het de vraag,of het juist is - catechetisch-pedagogisch en -didactisch gezien - het geloof te plaatsen na de rechtvaardigmaking én de sacramenten onder te brengen in het gedeelte over de heiligmaking als middelen
om deze heiligmaking gedurig voort te zetten.
Er is met W. Verboom21 te constateren dat Hellenbroeck als catecheet met
anderen van zijn tijd duidelijk behoort tot wat hij noemt: de tweede fase van
de Nadere Reformatie. In deze tweede fase moet gesproken worden van een
verschoven visie inzake doelstelling, kennis, catechetische praxis, motivatie
en leerroute, vraag- en ant woordmethode, catechisant, catecheet en leerstof
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ten opzichte van de voorgaande fase die nog min of meer in het voetspoor
van het reformatorisch erfgoed blijft en deze verschuiving is zonder meer
duidelijk ten opzichte van de Heidelberger Catechismus en het Kort Begrip,
die als echt reformatorische catechisatieboekjes getypeerd kunnen worden.

SAMENVATTING EN WAARDERING

We hebben in Abraham Hellenbroeck te doen met een duidelijke representant van de beweging der Nadere Reformatie, die wel op de basis van de gereformeerde orthodoxe leer staat, maar die tegelijk laat zien de invloeden van
de mystiek uit de Middeleeuwen en van de patres (Hooglied-verklaring) èn
van de scholastieke wijze van verwerking van de Bijbelse boodschap in prediking en catechese.
Verrassend is te merken, hoe Hellenbroeck in zake de plaats van Israël en
de vervulling der oudtestamentische profetie in Gods heilshandelen een eigen
weg gaat, die ik als 'irenisch' heb aangeduid22.
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Johan Verschuir (1680-1737)
Prof.dr. J. van Genderen

DE PREDIKANT EN ZIJN WERK

Johan Verschuir was een Groninger van geboorte; zijn werkterrein lag in
deze provincie, maar zijn invloed als Groninger piëtist, zoals hij wel genoemd wordt, reikt veel verder.
Hij was een zoon van Hendrik Verschuir en Maria Haaks en werd op 11
oktober 1680 te Groningen geboren. Hij moest zijn moeder vroeg missen.
Van zijn jeugd is weinig bekend. We weten, dat hij onderwijs ontving van
een van de predikanten van Groningen en dat hij bij de hoogleraar J. Bernoulli studeerde in de wiskunde en in andere wetenschappen. Johan Verschuir bleek begaafd te zijn. Ds. H. ten Oever gaf hem in Loppersum een opleiding tot predikant, die hem in staat stelde om in 1705 het preparatoir examen voor de Classis Loppersum af te leggen. Hij preekte toen over Hebreeën
3:1. Tot 1713 liet een beroep op zich wachten. Intussen was hij niet alleen
werkzaam bij het onderwijs in Loppersum, maar ging hij ook voor in diensten in Loppersum en omgeving.
Nog voordat hij dienaar van het Woord werd, ondervond hij het grote onderscheid 'tusschen de Waarheden van Godts heilig Woort, letterlyk en beschouwelyk, of bevindelyk aan het herte te kennen, en wat het sy van Jesus
selfs geleert te worden'1. In het voorbericht van zijn hoofdwerk vertelt hij
zelf, dat er voor hem tijden waren van levendige geestelijke werkzaamheden,
maar ook jaren van dorheid en van veel strijd en benauwdheid, zodat hij als
een wormpje kon kruipen. Het was nu eens licht en dan weer duister. Hij had
in alles ondervonden, dat de wegen van God heilig, rechtvaardig, betamelijk
en billijk wkren. Hij zegt: ik had reden 'van dankseggingen, in erkentenisse
van syn vryie Goedtheit en Genade, aan sulkeen onweerdige, als ik was, en
nog ben, bewesen: en te gelyk ook Ondervonden, dat er niet beter is als klein
en nedrig te syn. En dit hebben nog diegene seer nodig te leren, welke meinen, datse het alreedts geleert hebben en oeffenen'.
Nadat hij in december 1713 te Zeerijp beroepen was, is hij daar op 4 maart
1714 in het ambt bevestigd2. Tot zijn dood in 1737 heeft hij deze gemeente
gediend.
Johan Verschuir was op 10 maart 1700 in het huwelijk getreden met Amarens ter Maat, die in 1702 stierf. Daarna trouwde hij met Mensyn van Haren.
Na haar overlijden huwde hij Helena Sygers (1685-1764). Na de dood van
haar man zou zij nog werk van hem uitgeven als H.S.W.V. (Helena Sygers,
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Weduwe Verschuir) en een korte schets van zijn leven schrijven. Zijn zoon
Hindericus is ook predikant geworden. Van de twee kinderen uit het eerste
en de tien kinderen uit het tweede huwelijk zijn er wel zeven jong gestorven.
Dank zij het historisch onderzoek, dat mede gebaseerd is op de gegevens
die ds. J. Verschuir zelf in het kerkeraadsboek van Zeerijp vastlegde, kunnen
wij ons een beeld vormen van wat hij meemaakte.
Op feestdagen waren er allerlei gebruiken, die hij als overblijfselen van het
afgodische pausdom beschouwde, zoals het vieren van Pasen met het eten
van eieren en van bijzonder brood. Men maakt de jonge kinderen wijs, dat
Sint-Nicolaas de geschenken 's nachts gebracht heeft, toen zij sliepen. Zijn
de vastenavonden, waarop men zich vermaakt met spelen, drinken en klinken, geen heidense Bacchusdagen? Andere bijgelovigheden, die restanten
zijn van het rooms-katholicisme, zijn het luiden van de klok, als een dode in
de kist gelegd wordt. Bij de roomsen diende dat om de duivel van de kist te
verdrijven. In de stad Groningen was dit afgeschaft, maar op het platteland
nog niet. De ernstigste bezwaren had Verschuir tegen de praktijken die bij de
uitigsten of uitvaartsmaaltijden in zwang waren. We zullen nog zien, waarom hij zo tegen deze gewoonte was, die hij heidens en paaps noemde3.
Het is de vraag, of de Reformatie in de Ommelanden diep genoeg doorgewerkt heeft. G.A. Wumkes, die naar de bronnen verwijst, zegt zelfs, dat er
bij de brede volksmassa in de eerste helft van de zeventiende eeuw weinig of
niets te bespeuren was van een opgewekt religieus en kerkelijk leven. Onverschilligheid, die met onkunde en losheid van zeden gepaard ging, wees op de
noodzakelijkheid van een nadere reformatie. Door de gebeurtenissen van het
jaar 1672 en door het ontdekkend woord van mannen als Lodensteyn en
Koelman gingen de ogen van velen daarvoor open. Volgens Wumkes waren
de eerste decenniën van de achttiende eeuw in deze streken jaren van reveil.
'De vroomheid, die uit dit reveil voortkwam, was bij uitstek mystiek getint.
Wij leeren ze het zuiverst kennen uit de geschriften van den man, die in deze
opwekking voor de Ommelanden een bezielende persoonlijkheid was, n.1.
Johan Verschuir, predikant te Zeerijp'4.
Daarbij valt nog op te merken, dat de mannen van dit piëtistisch reveil rigoristen waren, als het over de kerkelijke tucht ging. Ze namen het nauw met
de viering van het avondmaal en met het uitreiken van attestaties. Wumkes
geeft er voorbeelden van uit de Acta. In Godlinse, waar een geestverwant van
Verschuir predikant was, kreeg iemand geen normale attestatie, omdat men
vond, dat in de gemeente waar hij heenging, nog maar eens een onderzoek
moest worden ingesteld. Was dat wel juist? De kwestie kwam op de classicale
vergadering. Ds. A. Stegnerus van Godlinse diende met ds. Verschuir een
Opstel eeniger Swarigheden in, dat verscherping van de tucht bedoelde. Verschuir hield zijn kerkeraad op de hoogte en was er blij om, dat de classis de
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zaak belangrijk genoeg achtte voor de provinciale synode: 'De uitslag wort
met verlangen tegemoet gesien'. De actie van de beide predikanten liep echter
op niets uit. Berustend schrijft Verschuir in 1731 in de Act. cons. Zeerijp:
'Wij wenschen van herten dat de Heere nog eens deze groote saacke tot eere
van Zijn Naam wil schicken en bestieren'5.
Overigens had Verschuir ook reden om dankbaar te zijn. Na zijn dood kon
zijn vrouw getuigen, dat de Heere zijn werk gezegend had. Het was in Zeerijp als een Eden, schrijft ze, een toevlucht voor de kinderen des Heeren, om
onder het gehoor van hem geleid en verkwikt te worden6. De gebeden van
Verschuir - nog terug te vinden in de notulen die hij schreef - zeggen, dat hij
naar nog meer zegen uitzag: 'O, dat de Heere Jesus onder ons mogt coninck
zijn'. 'Mocht er na binnen een gestalte voor Jesus zijn'7.
Door een ziekte zag Verschuir zich in het laatste jaar van zijn leven gedwongen om zijn arbeid in de gemeente te beperken. In geestelijk opzicht is
dit een bijzonder goede tijd voor hem geweest. Hij leefde dicht bij de Heere
Jezus en hij getuigde van de genade van God: o vrije genade, o dierbare genade! Meer dan eens vertoonde Jezus Zich aan zijn ziel in zijn beminnelijke
schoonheid, zodat hij moest zeggen, dat hij nog nooit zo in de diepste verborgenheden ingeleid was, 'in tranen en verwonderinge als wegsmeltende,
dat so een onweerdig Niet, sulks wierde gegunt; en vele diergelyke gestalten'.
Elke preek die hij nog houden kon, leek wel een afscheidspreek. Hij bad veel
voor de gemeente en vooral ook voor de onbekeerden. De kerkeraadsleden
en de vromen die bij hem kwamen, wekte hij op tot veel liefde voor elkaar.
De kerkeraad werd gewaarschuwd voor wolven, die de kudde zouden willen
verscheuren, en in het bijzonder voor de kleine vossen, die de wijngaard bederven. Hij zegende zijn gezin en sprak over het vooruitzicht dat hij had. Hij
ging naar zijn Heere om Jezus nu volmaakt, eeuwig en zonder zonde te dienen en te verheerlijken. Hij zag de kroon die hij zou ontvangen om die aan
de voeten van zijn Heere Jezus neer te leggen en te zeggen: Daar, Heere, ben
ik en de kinderen die Gij mij gegeven hebt (vgl. Hebr. 2:13). In de nacht van
19 op 20 augustus 1737 is hij door zijn Heere Jezus afgelost van zijn post.
Volgens het getuigenis van zijn vrouw heeft Verschuir voor de Heere geijverd als een Boanerges, een zoon van de donder, voor de onbekeerden, maar
als een Barnabas, een zoon der vertroosting, voor het volk van Jezus. Hij
vreesde geen vijanden en geen laster en kwam op voor waarheid en godsvrucht. Dat heeft hij meermalen getoond op classicale en synodale vergaderingen. Maar hij deed zijn werk in alle liefde en bescheidenheid, tot ondersteuning van de zwakken, tot vertroosting van de treurigen van Sion, tot bemoediging van twijfelende zielen en tot schrik van de goddelozen8.
Wat kort nadat hij was heengegaan, over Verschuir werd gezegd, wordt
bevestigd door het onderzoek van de historische gegevens, die betrekking
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hebben op de tijd dat hij predikant was. Het vervulde G.A. Wumkes met respect voor de bevindelijke predikers van het type Verschuir, die verteerd werden door een brandende ijver om zielen te winnen voor hun Heiland9.
Johan Verschuir was een oprecht christen, een vroom man, een trouw
dienstknecht van Christus, die pal stond voor waarheid en godsvrucht.
In het laatste jaar van zijn leven is zijn hoofdwerk verschenen: Waarheit in
het binnenste, of bevindelyke godtgeleertheit. Er was direct veel vraag
naar10. Het is in de achttiende eeuw herhaaldelijk herdrukt en werd in 1862
opnieuw uitgegeven.
Veel minder bekend, maar nog altijd van belang om Verschuir te leren
kennen, is De zegepralende waarheid (1724)11. Uit een verwijzing in dit boek
en een opgave van P. Bandsma, boekhandelaar te Groningen, leiden we af,
dat er een werkje met catechetische stof aan voorafgegaan is: Kort onderrigt
der kleinwetende12. Verschuir noemt in De zegepralende waarheid ook een
klein geschrift van praktische aard over het zelfonderzoek, waarvan enkele
latere uitgaven bestaan13 en waarvan de inhoud voor een niet gering deel in
zijn grotere boeken verwerkt blijkt te zijn. Ten dienste van de kennis van de
bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis schreef hij nog een Historisch
tafereel (1732)14.
Verder gaf hij in 1726 een bundel geestelijke liederen uit: Honig-raatje van
Gesangen, waarvan ook verschillende herdrukken verschenen zijn15.
De weduwe van Verschuir spreekt van 'vele geschrevene Boeken in Predikaties, en Natuurkundige', die hij nooit had willen uitgeven. Maar zij kon
het niet laten om een tractaatje van haar man het licht te laten zien: Heilige
oeffeninge of alleen-sprake der ziele in de schole van Jesus. In de tweede en
in de latere drukken van Waarheit in het binnenste is dit geschrift opgenomen. Het is voorzien van een opdracht aan de gemeente te Zeerijp en van een
voorbericht, waaraan in het voorgaande al enkele bijzonderheden ontleend
zijn. In hetzelfde boek van Verschuir komt ook nog een toegift voor: de Belydenis Predikatie over de Waarheden Christi, so als deselve in de Gereformeerde Kerke geleert, en van desselfs belyders moeten ondervonden worden
tot saligheit. Het is ook daarom van betekenis, dat wij deze gedrukte preek
van Verschuir hebben, omdat hij erin zegt, dat hij dikwijls op deze wijze
preekte in de zogenaamde proefpredikatie voor de avondmaalsviering. De
inleiding eindigt met een vers:
Lieve Jesu! dat myn ziel
Aan uw' voeten neder viel,
En gy daar de Leeraar wierde,
Die myn onverstandt bestierde:
Wat geluk sou ik dan vinden
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In de School van myn Beminden!
Uw A B C is meerder weerdt,
Dan alles, dat de Werelt leert.
We maken dankbaar gebruik van de schriftelijke nalatenschap van Johan
Verschuir om na te gaan, of en in hoeverre deze achttiende-eeuwse predikant
als een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te beschouwen is en
wat het eigen accent is dat voor hem karakteristiek is.

WAARHEID EN GODSVRUCHT IN GESPREK MET NATHANAËL

In het begin van 1724 voltooide Verschuir zijn eerste grotere geschrift, dat
met een approbatie van de Groninger hoogleraren A. Driessen en O. Verbrugge nog in datzelfde jaar verschenen is. De zegepralende waarheid ver gezelschapt met godvrugtigheid tot onderrigtinge van alle vrome Nathanaëls,
en tot ontdekkinge van alle dwaalgeesten, welke waarheid en godvrugt van
elkander scheiden is een werk dat uit twee delen in één band bestaat. In het
eerste deel valt de nadruk op de waarheid, die tegenover de dwaling gesteld
wordt; in het tweede op de praktijk van de godzaligheid, waaraan veel ontbreekt, nu het verval in de kerk binnengedrongen is. In uitvoerige dialogen
laat de vrome Nathanaël zich zowel door de woorden van Waarheid als door
die van Godsvrucht onderwijzen16. Het is niet alleen een polemisch, maar
ook een ontdekkend en stichtelijk boek.
Het is opgedragen aan de Koning aller koningen, de dierbare Heere Jezus.
Deze opdracht is eigenlijk één gebed van Verschuir, allereerst om verzoening
'over het zondelyk eigen dat hier onder loopt' en om kracht om het zuiver
voor Jezus alleen te doen, dan om genade om zelf te ondervinden wat hij anderen leren wil en om zelf de plichten te mogen volbrengen die hij anderen
voorschrijven wil, en om een zegen door de Heilige Geest voor hen die het
boekje zullen lezen, zowel voor de onbekeerden als voor de bekeerden.
Hij zegt ook, dat hij de breuken wil laten zien die er in Sion zijn en dat hij
zich in de bres wil stellen. Hij verwacht het van de Heere en bidt om leraars
naar zijn hart, waarbij hij ook vraagt om de bekering van de onbekeerde en
geesteloze predikanten. Er wordt gebeden om overheden die de Heere vrezen, om zegen voor de kerkelijke vergaderingen en om het toenemen van
Geest, kracht en genade in de gehele kerk 'opdat er leven uit den doden mag
te voorschyn komen, in deze herteloze dagen'.
Behalve een opdracht schreef Verschuir een voorrede. Daaruit is op te maken, wat hem met deze uitgave concreet voor ogen stond. God wil door middel van zijn Woord, waarmee Hij de krachtdadige werking van de Heilige
Geest vergezeld doet gaan, de arme zondaar leren, 'dat hy Niet is op dat hy
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het Al in Jesus zoeke\ om daardoor in de gemeenschap van het hoogste goed
te komen, wanneer door het Woord niet alleen de eeuwige waarheden en
wijsheid Gods ontdekt worden, maar ook 'ondervindelyk' gekend, hoe de
ziel in die algenoegzame Heere haar rust zoeken en vinden kan.
Dan is het echter geen wonder, dat de duivel het erop toelegt om dat genademiddel, het Woord van God, in onbruik te doen raken. Een van de wegen
die hij daarbij inslaat, is het zaaien van ketterijen om de mensen op dwaalwegen te brengen. Maar hij doet zich ook wel voor als een engel des lichts en een
verbreider van heiligheid en godzaligheid. Omdat het vaststaat, dat de uiterlijke kennis of letterkennis niet genoeg is voor het eeuwig heil, maar dat de
innerlijke verlichting en leiding van de Heilige Geest erbij moet komen, verleidt hij de ziel, alsof dit laatste er zonder het eerste zou kunnen zijn om haar
zo de vaste grond van het Woord des Heeren te ontnemen. Zodoende tracht
hij zijn leugens door te laten gaan voor verlichtingen door de Geest. Ze worden dan immers niet meer getoetst aan het Woord van God. Door een leugengeest geleid moeten alle geestdrijvers wel van de ene dwaling in de andere
vervallen.
Verschuir is nu waar hij wezen wil. Hij noemt een boek van Jakob ten
Cate, een vooraanstaand doopsgezinde uit Groningen: Een vaderlyk geschenk aan alle Godzoekende kinderen. Deze auteur heeft de 'Modderpoelen
van Geestdryverye ja Socinianerye' uit de boeken van Antoinette Bourignon
weer opgehaald17. Onder verwijzing naar de vindplaatsen in het werk van
Ten Cate geeft Verschuir aan, tegen welke gevoelens hij de grootste bezwaren heeft. Afgedacht van de innerlijke tegenspraak die hij meent te moeten
constateren, registreert hij meer dan twintig bedenkelijke opvattingen, die
hij maar niet alle zal gaan bestrijden. Wel moet er meteen van gezegd worden, dat er taal noch teken in gevonden wordt van de onmacht van de mens,
de noodzakelijkheid van de voldoening door Christus, het aannemen van de
Heere Jezus tot rechtvaardiging en wat daarmee samenhangt. Doordat dit alles wordt tegengesproken, wordt alle grond van waarheid en godzaligheid
weggenomen.
Het is de bedoeling van Verschuir om de godzaligheid op de waarheid te
funderen. In de eerste plaats wil hij de ware godzaligen waarschuwen voor de
geestdrijverij. Het is in de tweede plaats nodig de ware godsvrucht te zuiveren van de blaam, dat dat geestdrijverij en piëtisterij zou zijn. Onbekeerde
wereldlingen beschouwen allen die hun te fijn voorkomen, als één volk!
De ware bekeerden moeten echter niet alleen van de geestdrijvers onderscheiden worden, maar ook van de onbekeerden. Met de uiterlijke belijdenis
van de waarheid moet de godzaligheid gepaard gaan.
Er zijn in de kerk ernstige symptomen van verval te ontdekken en Verschuir acht zich geroepen om daarop te wijzen en te laten zien, hoe het met
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een waar christen gesteld moet zijn. Hij wil het verval zoveel mogelijk tegengaan en aan herstel werken. Mocht God het zegenen en ook nog geleerdere
en godvruchtigere mannen verwekken om de breuken in de muren van Sion
te helen! Niemand moet zich laten terughouden door de grootheid van het
verval of door de onmogelijkheid van het herstel. Dan worden de predikanten en de overheid op hun plicht gewezen. O dat dan het Koninkrijk van Jezus ons ter harte mocht gaan, dat het verval ervan onze droefheid en het herstel onze vreugde mocht zijn! Een wens waar Verschuir de voorrede mee besluit, is dat de Heere meer genade, leven, licht en Geest moge geven aan zijn
gunstgenoten, dat ze meer de levendige geloofsoefeningen en nabijheid bij de
Heere mogen ondervinden en dat ze ook in meer enigheid des Geestes en liefde volgens de gemeenschap der heiligen mogen leven.
De gedachtengang in het boek correspondeert met de intentie die de auteur
blijkens dit woord vooraf had. Het zeldzaam geworden werk bevat negen samenspraken, waarvan de eerste vier dienen om de waarheid van de gereformeerde godsdienst te bewijzen. Een opschrift zegt, dat de leer van de waarheid die naar de godzaligheid is, verdedigd wordt, zoals deze in de Gereformeerde kerk geleerd wordt, en dat aangetoond wordt, hoe 'die Pernitieuze
Geest-dryver s' met hun zielverdervende dwalingen, onder de schijn van liefde, van de waarheid en van de rechte godzaligheid afwijken. In de vijf gesprekken die het andere deel van het boek vormen, wordt volgens het tweede
opschrift over het verval in de gereformeerde godsdienst gehandeld en aangetoond, hoe het met deze godsdienst gesteld moest zijn18.
In het eerste gesprek gaat het over de ware en de valse godsdienst. Nathanaël vreest dat het boek van Jakob ten Cate menigeen bekoren zal, want in
een tijd waarin er een groot verval in de kerk is, kan men daar veel in lezen
over godsvrucht, liefde en verachting van de dingen van de wereld. Richt
Christus zijn koninkrijk niet op in de harten van alle ware bekeerden, van
welke sekte of religie ze ook zijn? Godsvrucht deelt de zorg van Nathanaël.
Men moet niet aanstonds voor godsvrucht houden wat daarop lijkt, maar
onderzoeken of het op waarheid berust. Waarheid voegt eraan toe, dat er bij
de bekeerden een groot verlangen naar heiligheid is en dat de eenvoudigen
dan gemakkelijk door een schone schijn bedrogen worden. Zij moeten gewaarschuwd worden, dat allen die over zulke hoge bespiegelingen en over gemeenschap met en aan God spreken zonder dat dat gegrond is op de Heere
Jezus en zonder dat Hij wordt aangenomen tot rechtvaardiging en heiliging,
om zo God in het aangezicht van Jezus Christus te beschouwen en te genieten
(2 Kor. 4:6), aan hen woorden zonder zaken verkopen en hun de leugen aan
de hand doen in plaats van de waarheid.
In deze samenspraak passeren diverse godsdiensten de revue. Alleen de
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christelijke religie is de ware. Kan men nu roomsen, luthersen, gereformeerden en doopsgezinden hun eigen stellingen doen opgeven om hen in liefde samen te brengen en zo mogelijk te verenigen, zoals Ten Cate wil? Dat is onmogelijk. De gesprekspartners uiten zich zeer kritisch over papisten, socinianen en anderen, waarbij in elk geval geen recht gedaan wordt aan het roomskatholicisme19.
Maar het is opvallend, dat Godsvrucht de gedachte heeft, dat de Heere
ook onder de dwaalgeesten de zijnen heeft, aan wie Hij in het verborgene
zijn wijsheid bekendmaakt (Ps. 51:8). Waarheid weet er enkele bijbelse
voorbeelden bij te noemen: Melchizedek, Jethro, Job en zijn vrienden. Thomas a Kempis wordt erbij gerekend evenals Cornelius Jansenius, de schrijver
van het boek over Augustinus, dat in 1640 verscheen. De scherpe afwijzing
van dwalingen gaat bij Verschuir dus samen met een zekere mildheid van
oordeel, wanneer hij ook bij andersdenkenden echte vroomheid vindt.
In de tweede samenspraak gaat het over de kenmerken van de ware religie.
Daarbij wordt vooropgesteld, dat de mens dan het meest vernederd en klein
gemaakt wordt voor God.
De ware godsdienst moet op het onfeilbare Woord van God gegrond zijn.
Dat is het thema van het derde gesprek. Door A. Bourignon (en J. ten Cate)
wordt het Woord van God in twijfel getrokken, terwijl haar eigen geschriften
voor haar evenzeer Gods Woord zijn als de geschriften van apostelen en profeten of het evangelie.
Als ons beloften invallen, is dat niet altijd het genadewerk van de Geest.
Het overkomt de bekeerden doorgaans na herhaald gebed en veel strijd. De
uitwerking is dan, dat ze als in hun nietigheid wegzinken, dat het hen als in
een heilige verrukking en wonderbare nabijheid bij de Heere brengt, want Jezus komt tot hen in (Op. 3:20), en dat het hen als boven het aardse optrekt en
hen zeer hemelsgezind maakt, waarbij zij zich geheel aan de Heere geven.
Theologisch gezien is het vierde gesprek niet het minst belangrijke. Waarheid en Godsvrucht denken met Nathanaël na over de verhouding van
Woord en Geest. Zijn alle geleerden, die veel verstand van het Woord hebben, door de Geest verlicht? Het is er ver vandaan, want de verborgenheid
des Heeren is voor degenen die Hem vrezen (Ps. 25:14) en niet alle geleerden
zijn godvrezend. De ondervinding leert dikwijls, dat eenvoudige en ongeletterde kinderen van God door de verlichting en onderwijzing van Gods Geest
zo diep in de kennis van de goddelijke waarheden ingeleid worden, dat de aller schranderste geleerde die de Geest van God niet heeft, het nooit zo begrepen of verstaan heeft. Verschuir haalt hier uitspraken aan van J. d'Outrein
en anderen.
Als de godvrezenden bevinden, dat in hun hart waarheid is wat in het
Woord van God waarheid is, is het de Geest die (aan het hart) betuigt, dat de
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Geest (in het Woord) de waarheid is. Op deze wijze legt Verschuir 1 Johannes 5:6 uit.
Waarin bestaat het verschil tussen de ware leiding en werking van de Geest
en wat de geestdrijvers zich ervan inbeelden? Waarheid antwoordt: 1. De
geestdrijvers spreken over geestelijke openbaringen die onderscheiden zijn
van het Woord. Ze wijken daarvan af en zijn er dikwijls geheel mee in strijd.
Maar de Heilige Geest leert en leidt de ware gelovigen altijd in overeenstemming met het Woord. 2. De geestdrijvers beelden zich in, dat zij reeds boven
het Woord verheven zijn en het niet meer nodig hebben. De ware gelovigen
daarentegen staan altijd ver onder het Woord. 3. De geestdrijvers verachten
het Woord van God, houden het voor een dode letter en menen dat het oneigenlijk verklaard moet worden naar het licht dat zij voorgeven te hebben.
Hoe meer de ware gelovigen echter door Gods Geest verlicht zijn, des te dierbaarder is hun het Woord. 4. De geestdrijvers verachten ook het Woord als
middel. De ware gelovigen verlangen er integendeel al meer naar om het
Woord voortdurend te gebruiken, omdat zij daardoor steeds meer versterkt
worden. Dat licht is niet strijdig met het licht van de Geest in hun hart. 5. De
geestdrijvers worden hoogmoedig. Zij roemen over grote dingen en hoge bespiegelingen. Maar de ware gelovigen worden door de werking van de Geest
al kleiner en nederiger. Ze smelten voor de Heere als het ware weg in hun nietigheid. 6. De geestdrijvers hebben niet de minste grond om gerust te zijn.
Hoe kunnen zij weten, of wat in hen is niet uit hun bedrieglijke hart opkomt
of van de satan afkomstig is? Maar de ware gelovigen kunnen de innerlijke
werkingen van de Geest toetsen aan het onfeilbare Woord van God. 7. De
geestdrijvers hebben geen gemeenschappelijke geest. Zoveel hoofden, zoveel
zinnen! Maar de ware gelovigen worden door één Geest geleid. 8. De geestdrijvers beelden zich in, dat hun Geest aan hen ook de gedachten van een ander leert, maar de ware gelovigen worden door de Heilige Geest alleen met
betrekking tot zichzelf geleerd en geleid. 9. De geestdrijvers beelden zich in,
dat het werk van de Geest voortdurend te vinden is in al hun doen en laten.
Voor de ware gelovigen is het echter iets groots en bijzonders, als zij eens levendig en gevoelig aangedaan worden. 10. De geestdrijvers hebben niet de
Geest van Jezus, want zij loochenen zijn verdiensten en nemen Hem niet aan
tot recht vaar digmaking en heiligmaking. De Geest leert de ware gelovigen
echter de dierbaarheid van Jezus, zodat zij Hem en zijn verdiensten met hun
gehele hart zoeken en aannemen. Jezus zegt immers ook: Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen
(Joh. 16:14).
Verschuir geeft hier een stuk gereformeerde theologie ten beste, waarmee
hij een sterke positie inneemt tegenover allerlei spiritualistische opvattingen.
Als hij over 'de geestdrijvers' spreekt, generaliseert hij natuurlijk wel.
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Nathanaël vat het tenslotte nog eens kort samen: 1. Woord en Geest zijn
nooit gescheiden; 2. de Geest wordt door middel van het Woord gegeven; 3.
de Geest der waarheid moet met het Woord overeenstemmen en Zichzelf gelijk zijn; 4. de werkingen van de Geest moeten uit het Woord gekend en aan
het Woord getoetst worden.
Als de wereld het volk van God uitmaakt voor geestdrijvers, omdat het
van de innerlijke leiding en werking van de Geest weet te spreken, is dat dus
geheel ten onrechte. Het is een verschil als van licht en duisternis. In de
school van Christus is het niet onbekend, dat de Geest in overeenstemming
met het Woord werkt.
Het vierde gesprek eindigt heel praktisch. Voor de omgang met het Woord
van God is een zuiver gemoed nodig, dat vrij is van vooroordelen. Er moet
heilige eerbied en diep ontzag zijn, want het zijn de woorden van de levende
God. Er komt nog meer bij, zoals het aanhoudend zuchten en bidden, dat de
Heere verstand en wijsheid wil geven om zijn heilige woorden te verstaan, en
een vrijwillige gehoorzaamheid om zich in alles naar het Woord van God te
gedragen, al gaat het tegen vlees en bloed, eigen wil en zin of eer en voordeel
in. Men moet zeggen: Spreek maar, Heere, uw knecht (of dienstmaagd)
hoort (1 Sam. 3:9).
In het eerste deel van De zegepralende waarheid komt al even naar voren, dat
er onder hen die Verschuir dwaalgeesten noemt, zijn die zeggen, dat de godzaligheid, die in de kerk nog wel geleerd wordt, niet uit de levenswandel
blijkt. Toegegeven wordt, dat men niet allen voor gereformeerd moet aanzien die die naam dragen. Daar wordt nu breed op ingegaan. Er zijn niet
minder dan vier samenspraken aan het verval in de Gereformeerde kerk gewijd. We hebben hier met een hoofdthema van het werk te doen.
Om te beginnen is er verval in de kennis van de waarheden. Niet allen die
er openlijk belijdenis van doen, zijn godvruchtige belevers van de ware godsdienst. Het is heel wat anders om de waarheid uiterlijk te kennen en haar innerlijk te bezitten en werkelijk te ondervinden. Er zijn in de uiterlijke kerk
niet alleen openlijke zondaars, maar ook belijders met de mond, huichelaars
en naamchristenen. Zij zijn niet voor leden van de ware Gereformeerde Kerk
te houden.
Nathanaël stelt de vraag, of de kerk in Nederland en ook in de provincie
Groningen niet buitengewoon in verval is. Er wordt heel veel over geklaagd.
Het is voor velen een voorwendsel om zich van de kerk af te scheiden en naar
Ten Cate of naar andere geestdrijvers te gaan, die veel over de liefde spreken. Waarheid antwoordt, dat het verval inderdaad groot is. Vroeger werd er
ook al zeer over geklaagd, zoals men zien kan in de godvruchtige geschriften
van Witsius {Twist des Heeren), J. Lodensteyn (Beschouwinge van Ziori) en
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anderen. De afscheiding van De Labadie en Yvon was ook door dit verval
veroorzaakt, zoals Witsius en Van der Waeyen, Brakel, Koelman, Voetius en
anderen toegestemd hebben. Maar dat verval is in het minst geen reden om
de kerk te verlaten, maar moet ieder des te meer aansporen om te werken
voor het herstel. Hoe vervallen het in de Gereformeerde Kerk ook is, 'de
Waarheid nogtans volgens des Heeren onfeilbaar Woord/word 'er geleerd
en verdeedigt/en het regte gebruik der waarheid/moet het verval eens herstellen/als het des Heeren genaadig welbehagen zijn zaP.
Het verval hangt onlosmakelijk samen met de heersende onkunde. Er zijn
sterke staaltjes van te geven, waar Verschuir ook zelf op gestuit is. Men zegt:
Ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen ding gebrek (Op. 3:17). Het
is het farizeese en paapse zuurdeeg in het hart om door het eigene behouden
te worden. Daarom ziet men de dierbaarheid en noodzakelijkheid van Jezus
ook niet. Men heeft van jongs af leren zeggen: Ik ben een zondaar en Jezus is
mijn Zaligmaker, zonder dat men dat gevoeld heeft of ervan overtuigd is.
Men antwoordt op de vraag van een predikant, die een onderzoek instelt: Ja,
men is een zondaar, maar ik doe zoveel mogelijk mijn best. Het is de aard
van de mensen die nog onder het werk ver bond zijn, dat zij willen werken.
Soms verschuilt men zich achter zijn onmacht en zegt: Ik moet wachten, totdat God mij bekeert.
In dit vijfde gesprek horen we Nathanaël zeggen, dat er gespot wordt met
de 'fijnen', die het over de wedergeboorte hebben. Men noemt hen ook wel
fijmelaars, quakers, schijnheiligen, huichelaars en piëtisten, hoewel men niet
eens begrijpt, wat een piëtist is. Dan laat Waarheid Witsius, Vitringa en
Lampe vertellen, wat de wedergeboorte is.
Nathanaël is het met Lodensteyn eens, dat er veel kwaad gesticht wordt
door het gezegde, dat men toch niet volmaakt kan zijn. Hiermee verontschuldigt een onbekeerde zich en de bekeerde wordt er traag door om in de
heiligmaking voort te gaan20. Maar wie weet, hoe ver een ziel zou kunnen
vorderen onder de goddelijke bijstand en genade! En hoe verder iemand in
de heiligmaking komt, hoe dichter hij bij de hemel is, want het eeuwige leven
is het geestelijke leven op de meest volmaakte wijze.
Onkunde en spot is er ook met betrekking tot de verzegeling en verzekering. Volgens Verschuir is het niet de vraag, of alle bekeerden zo verzekerd
zijn als in het eerste antwoord van de Heidelbergse Catechismus staat, maar
of er onder hen zijn die door de goddelijke genade verzekerd zijn en daarvoor een vaste grond hebben, dat ze begenadigd zijn. De vraag is ook niet, of
zij de verzekering altijd behouden, al is dat wel mogelijk, maar of de bekeerden niet zulke tijden beleven, waarin zij 'volkomen gerust verzekerd en wel
te vreden zyn over haar zaligheid'. De verzekering behoort niet tot het wezen
van het geloof, maar is er de vrucht van (Ef. 1:13).
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In het Woord van God wordt onderscheid gemaakt tussen een zwak en een
sterk geloof, zoals er kinderen, jongelingen, mannen en vaders in Christus
zijn. Wat het wezen van het geloof is, dat ook bij de zwakken in het geloof te
vinden is? Dat is het toevlucht nemen (in het Hebreeuws: chasah) tot de Heere Jezus om Hem alleen als een volmaakte Zaligmaker aan te nemen. Maar
het volkomen vertrouwen (batach) is alleen aan de sterken in het geloof eigen. Hier beroept Verschuir zich op Van der Waeyen (tegenover P. van Hattem)enopLampe21.
Het verval is ook daarom ernstig, omdat de godsdienstige plichten in de
gezinnen slecht waargenomen worden. Het gaat in het zesde gesprek over het
gebed, het vasten, het geven van aalmoezen, het lezen en onderzoeken van
het Woord van God en het godvruchtig zingen. Dit alles laat veel te wensen
over.
Bij het gebed ontbreekt de ootmoed en kleinheid. Daarom is er geen wegsmelting voor de Heere, om met Abraham te zeggen: Zie toch, ik heb mij onderwonden om te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben (Gen. 18:
27). Godsvrucht zou willen, dat er bepaalde gebedstijden zouden zijn, vooral
's morgens en 's avonds of ook 's middags naar het voorbeeld van Daniël. Bij
het gebed voor zichzelf en het gebed met het gezin zou men eerbiedig moeten
knielen. Ook is voorbereiding op en concentratie bij het gebed nodig. Laat
men Jezus daarbij niet uit het oog verliezen.
Het vasten bedwingt en beteugelt de begeerlijkheid van het vlees. Waarom
is het godsdienstig vasten zo'n vreemde zaak voor de gereformeerden? Men
hoort gewoonlijk zeggen: de papisten vasten; wij niet. Maar is het verkeerd,
omdat zij het doen? Wie weet, of er niet eenvoudige papisten zijn die godvruchtig vasten!
De zorg voor de armen wordt verzuimd, want er is weinig bereidheid om
hen die het nodig hebben te helpen en te ondersteunen. Er is dan wel een collecte voor de diaconie, maar door velen wordt weinig of niets gedaan voor
armen, wezen en weduwen.
Verschuir is een warm pleitbezorger voor een vroom leven. Dat blijkt uit
tal van woorden en wenken die in dit boek voorkomen. De kinderen behoren
zelf een bijbel te hebben om die thuis en in de kerk te gebruiken. Het godvruchtig zingen moest in de gezinnen terugkeren. Laten de moeders er al
vroeg mee beginnen en met de kinderen psalmen en gezangen zingen.
Godsvrucht vat nog eens samen wat het ideaal is. Het is niet te hoog gegrepen. Deze plichten zijn niet te zwaar, als de liefde tot God er maar is.
Van de plichten van de gezinnen komt Verschuir op de plichten van de
openbare godsdienstoefeningen. Het herstel in de huisgezinnen zou dat van
de kerk met zich meebrengen22.
Met bekende woorden van Witsius tekent Verschuir de onbekwaamheid,
214

nalatigheid en geesteloosheid van sommige predikanten. De kerk voelt het,
de vromen zuchten erover en Gods oordeel zal erover gaan23. Verschuir voegt
eraan toe, dat het in zijn tijd nog zo is en dat het zelfs nog erger is. 'Hoe weinig word 'er een regte Predikdienst waargenoomen/die daar toe geschikt is/
op dat Zielen mogten gevangen worden: Hoe veele koomen 'er met zulke
wijdloopige/maagere/letterlijke verklaaringen voor den dag/die zy voor het
grootste gedeelte/uit andere hebben uitgeschreeven/dat 'er voor het toepassen op de geweetens weinig tijd overschiet'. Deze predikanten halen de hemelse wijsheid niet aan de voeten van Jezus.
Maar er is toch nog hoop, dat de Heere bij de waarheid, die in de Gereformeerde kerken en Academies geleerd wordt, Geest en leven zal geven. Er zijn
immers al veel hoogleraren en predikanten die over het verval zuchten en
werkzaam willen zijn voor het herstel. Verschuir denkt daarbij ook aan de
overheid. Er zijn er die het beste voor Sion zoeken.
Er is nog meer. De zondagen en de feestdagen worden verkeerd doorgebracht. De weekdiensten worden verwaarloosd. Men veronachtzaamt de
kostbare zaaitijd van het evangelie.
Men maakt misbruik van de sacramenten. Kunnen alle kinderen wel gedoopt worden? De ouders of zij die hun plaats innemen, moeten dan toch
zelf het verbond met God gemaakt hebben!
Het avondmaal is voor de gelovigen ingesteld en alleen begenadigden hebben er recht op. Maar de praktijk is, dat men de naamchristenen ook aanspoort om er gebruik van te maken. Van het noodzakelijke onderricht en
zelfonderzoek komt niet veel. Men wil zijn goede naam niet verliezen door
van het avondmaal weg te blijven. De ambtsdragers moeten er onderzoek
naar doen, wie het waardig is.
In de prediking moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen
bekeerden en onbekeerden. Men doet maar alsof allen in de kerk gelovigen
zijn. Dat leidt tot een valse gerustheid.
De kerkelijke tucht is een sleutel die door het verval bijna onbruikbaar geworden is. Op veel plaatsen in de Groninger Ommelanden zijn er niet eens
ouderlingen en is er dus geen kerkeraad.
Het kwam voor, dat leden van de gemeente zich een oordeel aanmatigden
over anderen. Dat was dan geen oordeel van de liefde. W. a Brakel had daar
al ernstig tegen gewaarschuwd en J. Verschuir sluit zich bij zijn woorden
aan24. Ook uit het volgende gesprek blijkt, dat dit hem ter harte gaat: Er is
geen einde aan de liefdeloosheid en aan het veroordelen van elkaar, zodat
wanneer de Heere oordelen zou naar het oordeel van mensen, zelfs van godvruchtige mensen, misschien wel niemand in de hemel zou komen!
De voorlaatste samenspraak gaat vooral over de zonden en over de oordelen van God. Verschuir noemt nogal wat: het misbruiken van de naam des
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Heeren, de dronkenschap, het ijdele en lichtvaardige dansen, het spelen en
dobbelen, allerlei weelde en brooddronkenheid, de hoogmoed die uitkomt in
kleding, houding en woorden, vreselijke zorgeloosheid. Verder zijn er restanten van het rooms-katholicisme in allerlei gebruiken, onder meer in de
uitigsten of maaltijden bij een begrafenis. Verschuir gaat daar scherper tegenin dan menig ander. Hij ontdekt er het kwaad van liefdeloosheid in. Buren en vrienden laten zich dan betalen voor wat een plicht van de liefde is. De
beproefde weduwen en wezen worden nog meer bedroefd, doordat het de familie op hoge kosten komt te staan. Het is ook niet passend om met elkaar te
eten, te drinken en te lachen, terwijl er een ernstige stemming moest zijn.
Men nodigt dan wel een predikant uit, die een gebed doet, maar dat weegt
niet op tegen de zonden die bedreven worden. Deze gewoonte is in een wet
veranderd, waar men uit vrees voor mensen aan meedoet.
Bij de bekeerden is er tegenwoordig weinig geloofsoefening. Het is bijna
een wonder, als er een christen te vinden is die roemt. Dikwijls is er bekommering en een angstvallige veroordeling van zichzelf. Bovendien is er wereldgelijk vormigheid en worden de hartstochten niet bedwongen. Er is vrees
voor mensen en men is bang om voor vroom te worden aangezien.
Het oordeel begint bij het huis van God. O vreselijke eeuwigheid! O zondaar, mocht de schrik des Heeren u nu nog bewegen tot het geloof!
Maar zo eindigt dit gesprek niet. Verschuir laat liever zien, hoe de gestalte
en gedaante is van de geestelijke mens. Het eerste kenmerk is, dat zijn verstand verlicht is, niet alleen met een letterlijke, maar ook met een geestelijke
kennis, waardoor hij de wegen van God bij ondervinding leert en verstaat.
Zo wordt in zijn hart waarheid wat in het Woord waarheid is, want het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht (1 Kor. 4:20). Verschuir zal dat breed uitwerken in zijn latere boek Waarheit in het binnenste.
De laatste samenspraak draagt een afsluitend karakter en is zonder meer als
belangrijk te beschouwen.
Om zes redenen mag men zich niet van de kerk afzonderen, zoals de Labadisten dat gedaan hebben, die meenden dat het verval in de kerk daar een
grond voor was. Ofschoon vervallen, blijft de kerk de ware kerk. Daar is de
ware leer; de sacramenten worden er bediend naar het Woord van God en de
kerkelijke tucht wordt er nog geoefend. Aan deze drie kenmerken van de
kerk voegt Verschuir drie overwegingen toe, die evenveel gewicht schijnen te
hebben: Er worden nog veel ware bekeerden in de kerk gevonden, al zijn er
meer onbekeerden; het verval wordt door velen erkend, er wordt over geklaagd en het herstel wordt gezocht; het is nergens beter en bij de scheurmakers is de verdeeldheid steeds toegenomen.
Een ongegrond oordeel, dat veel kwaad doet, is dat vromen verontreinigd
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worden door met onheiligen in de gemeenschap van de kerk te leven en ten
avondmaal te gaan. Dat is volslagen onwaar! Wij moeten onszelf beproeven
en niet anderen (1 Kor. 11:28). Er is wel kaf onder het koren, maar dat bederft het koren niet.
Kan men wel naar de woorden van onwedergeboren en ontrouwe predikanten luisteren en het avondmaal van hen ontvangen? Verschuir zegt met
Lampe: Zolang mogelijk denkt de liefde het beste. Maar evenals Lampe verdeelt hij de predikanten in drie categorieën: Er zijn er die zich als vijanden
van de waarheid en de godzaligheid gedragen; er zijn er die men tot de begenadigden mag rekenen, en er zijn er 'die de uiterlijke zedigheid en eerbaarheid waarnemen/of schoon men van hun genadenstaat/geen vaste hope kan
hebben'. Het werk van deze laatste predikanten kan nog wel stichtelijk zijn.
God heeft het oordeel over de harten aan Zich gehouden.
Met de grootst mogelijke nadruk bepleit Verschuir dan het zelfonderzoek.
Ieder moet nagaan, of hij op goede gronden hopen mag, dat hij een waar
christen is en dat hij in de staat van de genade is. Voor de wedergeboren gereformeerde is het missen van Jezus zijn hel en het hebben van Jezus zijn hemel. Vraag uzelf eens, laat Verschuir Waarheid tot Nathanaël zeggen, of dat
uw innerlijke, hartelijke en werkelijke begeerte is, dat ge met alles wat ge zijt
en wat ge hebt, het eigendom van de Heere moogt worden. Alles wat de ziel
mist, is bij Jezus. Zij is arm en Jezus rijk. Bij haar is niets dan verdoemelijkheid, bij Jezus zaligheid. Wat klinkt het zoet in haar oren, dat ze eens zeggen
kon en mocht: Mijn liefste is mijn en ik ben de zijne (Hoogl. 2:16).
De mens moet zich ook onderzoeken, of hij steunt op de grond van een
hartveranderende genade. Een volgend criterium is: een waarachtige kleinheid en zelfverloochening: Wilt ge Niet zijn, dat God u Al worde? Het laatste
kenmerk is een godzalige levenswandel: hoe fijner, enger, smaller, nauwer en
heiliger, hoe liever. Het kan een wedergeboren gereformeerde nooit te nauw,
te heilig of te fijn zijn.
Wat zou er veel vrucht van te verwachten zijn voor het herstel, als ieder
zichzelf in waarheid onderzocht, of het bij hem alleen uiterlijk belijden is of
werkelijk beleven. Als wij echt herstel van de vervallen godsvrucht zoeken,
moet iedereen bij zichzelf beginnen. Wie bekeerd is, moet trachten zijn naaste te bekeren.
Na een opwekking om daartoe pogingen in het werk te stellen, zegt Verschuir: Houd de Heere zijn dierbare beloften voor. Want het is zeker, dat de
getrouwe God zijn beloften zal vervullen en er nog eens een heerlijke staat
van de kerk zal gezien worden.
Het is het werk van ieder christen om te arbeiden voor het herstel en de opbouw van het Koninkrijk van de Heere Jezus, maar het is vooral de taak van
de predikanten. Geen moeite moet hun te veel zijn om catechetisch onderwijs
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te geven. Bij het aannemen tot lidmaten van de gemeente moeten zij zeer
zorgvuldig te werk gaan. Voordat het avondmaal gevierd wordt, behoort er
huisbezoek gedaan te worden en daarbij moet over de staat van de ziel gesproken worden.
In de prediking moet onderscheid gemaakt worden tussen bekeerden en
onbekeerden. Maar dat is nog niet genoeg. Er zijn allerlei soorten van onbekeerden: van onwetende, openlijke zondaars tot toestemmende huichelaars
en tijdgelovigen. Bij de bekeerden wordt ook een classificatie toegepast:
zwakken en sterken, pas beginnenden en meer gevorderden, twijfelmoedigen
en bekommerden, in een nare dodige staat of blij en levendig, in geestelijke
strijd en aanvechting of sterk en bemoedigd, geestelijk gezond en krachtig of
zwak, flauw en ziek etc.
Classicale en synodale vergaderingen moest het herstel van de kerk ter harte gaan. De overheid moet haar plicht verstaan.
Godsvrucht zegt: Slaat dan allen de handen ineen, groot en klein, rijk en
arm, overheden en onderdanen, leraars en lidmaten, die nog een druppel
christenbloed in uw aderen hebt, om het verval van de kerk te herstellen. Nathanaël wenst tenslotte, dat het onderricht dat Waarheid en Godsvrucht gaven, mag strekken tot bekering, heil en zaligheid van velen.
Het boek begon met grote verontrusting over de opvattingen van Jakob
ten Cate en Antoinette Bourignon en het eindigt met de wens, dat ook Ten
Cate en zijn vrienden overtuigd worden en de waarheid in godzaligheid omhelzen.
In het eerste deel van De zegepralende waarheid, dat van polemische aard
is, wordt er op echt reformatorische wijze aan vastgehouden, dat de Heilige
Geest door het Woord en in overeenstemming met het Woord werkt. In het
tweede deel komt de hoofdzaak aan de orde. Dat gaat in zijn geheel over het
verval en het herstel van de kerk. Voor het herstel worden wegen en middelen
aangewezen. De zegepralende waarheid is een van de werken van de Nadere
Reformatie!
De uitdrukking 'nadere reformatie' komt er niet in voor, maar de term
'herstel' des te meer. De denkbeelden van de strijders voor een nadere reformatie, die we uit de zeventiende eeuw kennen, vinden we er in belangrijke
mate in terug. Maar J. Verschuir staat ook dicht bij zijn tijdgenoot F.A.
Lampe (1683-1729), die meermalen genoemd en geciteerd wordt.

DE BEVINDELIJKE GODGELEERDHEID

In het voorbericht van het boek waardoor hij het meest bekend geworden is:
Waarheit in het binnenste, of bevindelyke godtgeleertheit (1737)25, begint Jo218

han Verschuir bij de Reformatie. Toen heeft de Hervormde Kerk de waarheid weer aangenomen, zoals die door Christus en de apostelen geleerd is en
vooral door de Synode van Dordrecht (1618/19) bevestigd is. Daarom moet
de belijdenis door candidaten en predikanten ondertekend worden. Niettemin worden er in de kerk ook veel vreemde gevoelens geleerd. Daar staan
dappere voorvechters van de waarheid tegenover.
Wat Verschuir vooral onder de aandacht van de lezers brengen wil, is dat
men onder de schone schijn van het dienen van God in geest en in waarheid
de ware godsvrucht over hoopwerpt. Het ware christendom wordt heel weinig gevonden. Dat is daar waar de waarheid, zoals zij in Christus is en de ziel
vrijmaakt, gekend en in haar kracht ondervonden wordt. Maar waar deze
kennis is, hoort men tal van klachten over geesteloosheid en bij de kinderen
van Sion vertonen zich veel droevige ongestalten. Dan zijn er nog de vele
naamchristenen en schijnchristenen, die wel een gedaante van godzaligheid
hebben, maar de kracht ervan verloochenen.
Dit waren voor Verschuir motieven om een 'bevindelijke godgeleerdheid'
te gaan schrijven. Een reden te meer was, dat op de synodale vergaderingen
van Stad en Lande meer dan eens naar voren gebracht werd, dat het raadzaam zou zijn om nieuwe predikanten ook praktisch te examineren in het behandelen van de zielen. Het onderscheid maken tussen het heilige en het onheilige moet volgens Verschuir 'het voornaamste Hoofdwerk' van een predikant zijn.
Hij kwam echter nog niet tot de uitvoering van zijn plan. Een leraar moet
door drie soorten van leringen in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods
onderwezen worden: 'Als voor eerst door des Heren Woordt, de grondt van
alles. Ten tweden door syn eigen Bevindingen... en wat in syn herte Waarheit
is, dat in het woordt Waarheit is. En ten derden uyt de Ondervindingen van
andere Godtvrugtige wat het werk des Heren in haar is, dat door ondersoekingen en t 'Zamenspraken Openbaar wordt'. Opvallend is de plaats die hier aan
de bevinding gegeven wordt, al gaat het Woord eraan vooraf.
Een bepaalde ervaring hielp Verschuir verder. Toen hij eens in een andere
plaats moest preken, was zijn tekst: Het Koninkrijk Gods is niet (gelegen) in
woorden, maar in kracht (1 Kor. 4:20). Tijdens die preek en daarna gaf de
Heer e hem zoveel licht in alles, dat hij eindelijk zonder schroom de pen ter
hand nam. Hij goot de stof in de vorm van samenspraken, omdat hij van mening was, dat dat heel duidelijk, leerzaam en overtuigend was. De gesprekken worden door vier personen gevoerd: Letterwyse, Onkunde, Bekommerde en Sterk Christen. Eerst worden ze zo aan de lezer voorgesteld en daarna
worden ze in een rangorde geplaatst. Sterk Christen, Bekommert Christen,
Letterwyse en Onkunde. Bekommerde krijgt eerst het woord en Sterk Christen heeft het laatste woord.
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Sterk Christen is geoefend in de waarheden van Christus, zoals deze in beschouwing en vooral door bevinding gekend moeten worden. Bekommert
Christen is ook bekeerd, maar hij heeft met veel ongeloof en twijfel te kampen. Hij spreekt de tale Kanaans, al doet hij het dikwijls stamelend. Letterwyse is onbekeerd. Hij is wel onderwezen en geoefend in de waarheden, die
hij dan ook kan uiteenzetten, maar die hij niet bij bevinding en in hun kracht
kent. De vierde figuur heet niet voor niets Onkunde. Hij is onbekeerd. Hij
wil nog wel luisteren en onderwezen worden.
Het is merkwaardig, dat Verschuir de rechtzinnige leer, zoals hij die heeft
verstaan en heeft voorgestaan, door een 'letterwijze' naar voren laat brengen. In de regel kunnen de bekommerde en de sterke christen zich wel vinden
in wat hij zegt. Een aanvulling vanuit de geestelijke ervaring is echter dringend noodzakelijk.
Wat Sterk Christen zegt, is het einde van alle tegenspraak. De onkundige
moet gewaarschuwd worden, de letterwijze moet telkens ernstig vermaand
worden en bij sommige uitspraken ook nog gecorrigeerd, en de bekommerde
christen moet bemoedigd of terechtgewezen worden. Zo gaat dat in alle veertien gesprekken.
Ook in de opdracht aan zijn vrouw en kinderen, gedateerd 15 november
1736, merkt Verschuir over zijn werk op, dat hij meent het 'door eige Bevindinge meest geleert te hebben'. Het spreekt in overeenstemming met het
Woord van God de tale Kanaans.
Het gaat in één woord over de weg waardoor God in de zondaar verheerlijkt wordt. Jezus is het fundament, het begin en het einde, de weg, de waarheid en het leven. Hij schenkt de schatten van zijn wijsheid als Profeet, de
stromen van zijn verdiensten als Hogepriester, en zijn goddelijk alvermogen
als Koning.
De belijdenis, dat Hij onze Koning is, komt bij Verschuir sterk naar voren.
Hij wenst zijn vrouw en kinderen toe: Hij schenke u al het nodige naar ziel en
lichaam om Hem te dienen als onderdanen van zijn Koninkrijk!
Maar veelzeggend is vooral de opzet van Waarheit in het binnenste. Bij de
meeste onderwerpen, die in de gesprekken aan de orde komen, gaat het over
het Koninkrijk en over de Koning. De keuze van het uitgangspunt (1 Kor. 4:
20) bracht dat wel met zich mee, maar het treft ons ook in de andere geschriften van Verschuir, dat hij vooral over Jezus als Koning spreekt.
De Koning van het Koninkrijk der genade is de Heere Jezus Christus, die
men moet kennen in zijn persoon, naturen, borgtocht, namen en ambten.
Hij regeert door zijn Woord, door de sacramenten en door de kerkelijke
tucht. Hij regeert de ware gelovigen, die de ware onderdanen zijn, ook innerlijk, voornamelijk door de Heilige Geest, heilige oorlogen, verkwikkingen en
bewaring in alles. Dat zijn dus de waarheden van Christus, die door zijn on220

derdanen beschouwelijk en bevindelijk gekend moeten worden tot zaligheid.
Het aandringen op bevinding viel niet bij iedereen in goede aarde. Letter wijze reageert al meteen: Staat dat woord in de Bijbel? Sterk Christen verwondert zich over die vraag, die van onkunde blijk geeft. Hij verwijst naar Romeinen 5:3-5. Het grondwoord (dokimë) wil zeggen: de zaak door bevinding
proeven, en beproeven, dat men de zaak bezit en niet alleen maar letterlijk
kent. Er worden in dit gesprek voorbeelden uit de Schrift genoemd: Job, David, Paulus en anderen, die over hun 'bevindende werksaamheden' spreken.
In het Hooglied gaat het voortdurend over de omgang van de ziel met Jezus
en over wat de bruid in 'wisselvallige gestalten' ondervindt met betrekking
tot haar Bruidegom (blz. 18).
Alle gesprekken hebben ten doel, zoals in het voorbericht staat, om de
waarheden van Christus 'in haar egte verbandt na het Woordt van Godt te
tonen; en dan, hoe die Waarheden in haar kragt aan de siele moeten Ondervonden worden, sullen sy haar tot saligheit syn'. Dat wordt consequent volgehouden. Het is meer dan een denkpatroon; het is een schema waardoor alles wordt beheerst. Dat brengt een zekere eentonigheid met zich mee, zoals
men terecht geconstateerd heeft.
Als we een keus doen uit het verhandelde en ons in hoofdzaak beperken
tot de gesprekken over geloof, verbond en belofte en rechtvaardigmaking en
heiligmaking, is dat niet omdat de bespreking van andere onderwerpen van
minder betekenis is. Maar wat Verschuir over het avondmaal en over de Heilige Geest en de geestelijke oorlogen zegt, is al eens weergegeven26. Voor zijn
visie op het avondmaal is ook zijn kleinere geschrift over het zelfonderzoek
en zijn Belydenis Predikatie over de Waarheden Christi van belang.
Volgens Letterwijze bestaat het ware geloof uit kennis, toestemming en
vertrouwen. Evenals in De zegepralende waarheid wordt onderscheid gemaakt tussen een toevluchtnemend en een verzekerd vertrouwen. De sterke
en de bekommerde christen zijn het daarmee eens. Het toevluchtnemend vertrouwen is het wezen van het geloof, terwijl het verzekerd vertrouwen of de
verzekering een vrucht van het geloof is.
Men moet een bepaalde weg gaan om tot de zekerheid te komen en dat kan
een lange weg zijn. Er zijn 'kleine/tedere/swakke/gekrookte rietjes/glimmende vlaswiekjes', bij wie wel meer verzekering is dan zij durven te geloven
of te zeggen. Zij zijn bevreesd voor zelfbedrog, maar dat is een duidelijk
blijk van hun oprechtheid. Het zwakke en het sterke geloof verschillen van
elkaar als zoeken en vinden. In dit verband gebruikt Verschuir het bekende
beeld van de bedelaar in een eigen versie. Eerst steekt de bedelaar zijn hand
begerig uit naar de aangeboden gift en daarop volgt het aannemen en zich
toeëigenen. Het eerste is de daad van een zwakke gelovige, die vurig naar Je221

zus verlangt en niet tot rust komt, voordat hij Hem gevonden heeft; het tweede de daad van een sterke gelovige, die Jezus en al zijn verdiensten en goederen aanneemt en Hem 'mijnt'.
Er zijn ook gelovigen die tijden beleven, dat ze door de genade van God op
goede gronden verzekerd zijn, dat ze begenadigd zijn, en die vervolgens onfeilbaar mogen, ja moeten besluiten, dat ze zalig zullen worden. Hoe zij
daartoe komen? Het geeft de meeste vastheid om een conclusie te trekken uit
het Woord en de eigen bevinding. De verzekering heet dan een vrucht van
een heilige redenering. Een begenadigde weet, dat de bevindingen in zijn hart
waar zijn. Hij hoort en leest in het Woord van God, dat al de beloften van
heil en zaligheid aan hen gedaan worden die dit ondervinden. De gevolgtrekking is, dat hij behouden zal worden. Deze heilige redenering is te danken
aan de verlichting door de Heilige Geest. Dan getuigt de Geest in het Woord,
dat de Geest, die in het hart werkt, de waarheid is. Verschuir denkt aan 1 Johannes 5:6.
Soms werkt de begenadigde met het Woord der belofte. Dat gebeurt, als
de Heilige Geest hem deze of gene belofte op het hart bindt. Hierbij moet
men niet aan een plotseling invallende tekst denken, want dat hebben onbekeerden ook wel eens. Het is een heilige verlichting, die een mens in het besef
van zijn onwaardigheid in zijn nietigheid doet wegsmelten en hem hemelsgezind maakt.
Een derde mogelijkheid is, dat er een bijzondere werkzaamheid van de
Geest is, waardoor Hij meer onmiddellijk - veelal na voorafgaande droefheid, benauwdheid, strijd, aanvechtingen, geestelijke verlatingen en na herhaald gebed, smekingen en worstelingen - zoveel licht in de ziel instort, dat
ze de Heere als het ware zelf tot haar hoort zeggen: Ik ben uw heil (Ps. 35:3).
Hij geeft haar van het verborgen manna (Op. 2:17), zodat ze als dronken
wordt van de vettigheid van Gods huis (Ps. 36:9). Jezus kust haar met de
kussen van zijn mond (Hoogl. 1:2). Hierbij wordt het woord van Paulus over
het getuigenis van de Geest met onze geest aangehaald (Rom. 8:16).
Hoewel dit laatste kostelijk en dierbaar is, is het geen dagelijks werk. Het
is iets bijzonders om door de Heere zo in de binnenkamers van zijn liefde geleid te worden (Hoogl. 1:4).
De heilige redenering of sluitrede blijft de aangewezen weg. Maar soms
geeft de Heere nog meer licht door middel van zijn beloften of op een buitengewone wijze. Verschuir beschrijft dit niet als de hoogste trap van de verzekering. Deze gestalten worden immers later dikwijls weer in twijfel getrokken. Maar men kan een dubbel deel ontvangen en erdoor bemoedigd worden
(blz. 211-223).
In de praktijk komt het hierop neer, dat Sterk Christen, die geestelijke leiding geeft, van een ziel 'die naar binnen werkt', op haar gestalten acht geeft,
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licht en duisternis, ver en nabij, bij ondervinding kent en onderscheidt, de
wisselvalligheid daarvan ondervindt, de taal van anderen daarover verstaat
enz., kan zeggen: Is dat niet een geestelijk levende en gelovige, die al deze
dingen onderscheidt (1 Kor. 2:15), een schaapje dat de stem van Jezus hoort,
kent en navolgt (Joh. 10:27), geestelijk licht heeft en daarom de tale Kanaans
spreken kan (Jes. 19)?
In het elfde gesprek gaat het over de regering van Jezus door middel van het
evangelie. Daar komen het genadeverbond en de beloften bij ter sprake.
Het valt op, dat Verschuir hier geen woord zegt over het verbond, zoals de
Heere het met Abraham en zijn nageslacht gesloten heeft. Maar bij de vraag
naar de grond voor de kinderdoop wordt wel naar het verbond en de beloften
verwezen (Gen. 17:7; Hand. 2:39). Het moeten wel kinderen van gelovigen
zijn en de predikanten moeten daarop letten. Als men de ouders niet zou willen toelaten tot het avondmaal, hebben hun kinderen geen recht op de doop
(blz. 43Ó-439)27.
Bij het verbond komt het op de verbondsonderhandeling aan. De volle nadruk valt op de beleving van het verbond met God28. Verschuir begint bij de
eis: geloof en bekering. De belofte is het eeuwige leven. De zondaar moet het
verbond met de Heere maken. Maar de Heere moet het met hem maken, zal
hij een bondgenoot worden. Het is Gods werk, als de mens gelooft en zich
bekeert. Niemand kan een bondgenoot zijn, wanneer hij niet ondervonden
heeft, dat hij het verbond met bewustheid met de Heere gemaakt heeft. Omdat onbekeerden dit nooit ondervonden hebben, moeten wij onszelf ernstig
afvragen: Ben ik een bondgenoot van God? Ken ik dat zoeken, aannemen en
overgeven wel?
Het geestelijk trouwverbond (Hos. 2:18,19) is in wezen één met het genadeverbond. Jezus is de Bruidegom en de gelovigen zijn de bruid. Hier op aarde is er de ondertrouw en in de hemel, in het nieuwe en heilige Jeruzalem, zal
het huwelijk voltrokken worden. Een ziel die in ondertrouw gaat met Jezus,
werpt zich aan zijn voeten. Hij zal haar beschermen en de alierteerste liefde
aan haar bewijzen. Zij zal Hem hoogachten en Hem op haar beurt teder liefhebben. Vervolgens wordt deze ondertrouw bevindelijk beoefend, zoals dat
in het Hooglied aangewezen wordt: in allerlei opzichten, gestalten, gevallen
en gelegenheden. Jezus kust de ziel, die zijn bruid is, met de kussen van zijn
mond. Zij zegt: Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja zulk een is mijn vriend (Hoog. 5:16).
Alle beloften zijn alleen voor hen die bekeerd zijn, want zij zijn de ware
onderdanen van de Koning. Als de onbekeerden geloven en zich bekeren,
zijn de beloften ook voor hen. Er is een grote verscheidenheid van beloften
en ze passen altijd bij bepaalde gestalten van de ziel. Ze moeten daarmee
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overeenkomen om op de juiste wijze toegepast te worden en van kracht te
zijn. Daarom zijn ze ook alleen voor de gelovigen. Alleen zij kennen immers
zulke gestalten. Consequentie kan men Verschuir niet ontzeggen!
Er worden voorbeelden van gegeven, hoe dit alles bedoeld is. Het heugt
Bekommerde - met tijd, plaats en omstandigheden erbij - dat hij verblijd
werd door de woorden: Indien uw wet niet was geweest al mijn vermaking, ik
ware in mijn druk allang vergaan (Ps. 119:92). Toch was hij toen nog geheel
onkundig in de weg des Heeren. Sterk Christen laat hem tot het inzicht komen, dat hij toen die gestalte miste waarop de woorden zagen en dat het dus
maar inbeelding was. Later kwam een andere belofte met kracht tot hem:
Vrees niet, want Ik ben met u (Jes. 41:10). Weer stelt Sterk Christen een onderzoek in. De bekommerde christen geeft verslag van zijn toestand in die
dagen. Hij had het benauwd, zuchtte, bad en zonderde zich af. Hij kroop als
een wormpje voor de Heere, maar het zondige, de verdorvenheden en de onwaardigheid kwamen hem zo voor ogen te staan, dat hij niet gelovig kon bidden en niet kon vertrouwen, dat hij gered zou worden. Toch ondervond hij
nu en dan nog verkwikkingen door de beloften. Toen hij geheel radeloos was
en het Woord van God hem een verzegeld boek leek en de Heere zijn aangezicht voor hem scheen te verbergen, juist toen kwam deze belofte hem op
wonderbaarlijke wijze voor de aandacht: Ik las, ik stond verwonderd, ik
kreeg kracht, ik wist van blijdschap nauwelijks waar ik was, ik dankte de
Heere, want toen kon ik geloven dat het zijn werk was. Maar het duurde niet
lang, of ik was de klem en kracht ervan kwijt...
Ook de rechtvaardigmaking moet waarheid in het binnenste zijn. Al voordat dit onderwerp aan de orde wordt gesteld, zegt Sterk Christen tot Bekommerde: Gij moest beginnen bij de rechtvaardigmaking in Jezus, als ge tot rust
wilt komen (blz. 83, 84). Wie gerechtvaardigd is, wil ook geheiligd zijn.
Maar wie uit zijn heiligmaking tot zijn rechtvaardigmaking wil besluiten,
vervalt heimelijk tot eigengerechtigheid, doordat hij de grond en de vrucht
niet goed van elkaar onderscheidt. Dan maakt men de heiligmaking tot een
grond voor de rust, terwijl de rechtvaardigmaking dat moest zijn. De heiligmaking moest tot bevestiging dienen (blz. 255, 256).
Daarmee is allerminst gezegd, dat de heiligmaking minder belangrijk is.
Voor Verschuir is zij juist van het grootste gewicht. Jezus werkt, woont en
regeert in de ziel en richt er zijn troon op. Het toenemen in de heiligmaking
komt overeen met de groei van het geestelijke leven.
De roeping om heilig te leven kan gemakkelijk op een wettische wijze voorgesteld worden. Daarom moet uitgegaan worden van wat God ons in de Heere Jezus
Christus gegeven heeft. Verschuir zegt: Buiten Jezus is geen groei en geen bloei.
In Hem alleen is wasdom (Joh. 15:4,5). Hoe meer werkzaamheden er zijn in de
vereniging met Jezus, des te meer groei is er in de heiligmaking (blz. 288-290).
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Van de talrijke middelen om toe te nemen in de heiligmaking is het eerste
het ijverig deelnemen aan de eredienst, waar Jezus naar zijn beloften tegenwoordig is. Het bidden wordt genoemd en daarna het vasten, dat de ziel van
het aardse aftrekken zal, en het zingen van psalmen of godvruchtige liederen,
maar ook het geregeld zelfonderzoek, waarvoor het 's avonds de beste tijd is,
een dagelijkse vernieuwing van het verbond met de Heere, het zien op Jezus,
op zijn lijden en zijn heerlijkheid, een overgave van het hart aan de werking
van de Heilige Geest, afzondering van de beslommeringen van de wereld om
zich in het 'heilig eenzaam, met God gemeenzaam' te oefenen, en het verkeren in de gezelschappen der vromen (blz. 295-300). In de gezelschappen
spreekt men over de weg die de Heere met de zijnen gaat en beoefent men de
gemeenschap der heiligen. Er was al eerder van gezegd, dat wie wedergeboren is, het gezelschap van de vromen opzoekt om de tale Kanaans met hen te
spreken. Men bidt er met elkaar tot onderlinge opbouw, men onderzoekt het
Woord en spreekt samen over de waarheden van Christus, het werk van de
Geest, Gods beloften, wetten en bevelen en de bevindingen van Gods volk
met dat alles (blz. 195, 196).
Zij die God vrezen, zijn op aarde maar gasten en vreemdelingen. Men
moet met de wereld omgaan, maar niet kromgaan (blz. 303).
Op voorstel van Sterk Christen wordt dit gesprek besloten met het overdenken van de les van Jezus: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij (Mat. 16:24). Dan wordt
natuurlijk gewezen op het onderscheid tussen de echte navolging van Jezus
en een volgeling zijn dat maar schijn is en in uiterlijkheden bestaat.
De kritiek die men in zijn dagen maakte op het nauwgezette streven naar
meer heiliging van het leven, is Verschuir uiteraard niet ontgaan. Hij laat
Onkunde zeggen, dat er geen hoogmoediger mensen zijn dan de zogenaamde
vromen of fijnen, want zij verachten anderen, houden het meest van zichzelf
en beelden zich in, dat zij alleen zalig worden. Bekommerde antwoordt, dat
niets minder waar is dan dat. De vromen zijn nederig en zij bidden voor anderen (blz. 313).
In Waarheit in het binnenste komt een heel gevoelig punt ter sprake, als
het gaat om het oordelen over anderen. Tot tweemaal toe heeft Sterk Christen hierover een verschil van mening met Letterwijze, die bang is voor een
haastig en liefdeloos oordeel. Sterk Christen reageert heftig: Zal van zo'n
grote verandering als de wedergeboorte is, niets bespeurd of gezien worden?
Moet men het beste hopen zonder de minste grond en van vrede spreken
waar het grootste gevaar is?
De kwestie was vooral actueel in verband met het avondmaal. Verschuir
wilde, dat de predikanten bij het huisbezoek, dat aan de viering voorafgaat,
vragen zouden stellen over ieders persoonlijke verhouding tot God. Men mag
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het oordeel der liefde niet uitstrekken tot allen die belijdenis hebben gedaan,
al zijn ze onberispelijk in hun gedrag. Het is wel op zijn plaats, als er enige
grond is voor de hoop, dat het geloof en de bekering gewerkt zouden kunnen
zijn. De leden van de gemeente moeten zichzelf beproeven, of de ware kenmerken bij hen gevonden worden, maar de predikanten moeten daarbij behulpzaam zijn, vriendelijk en in liefde, en tegelijk ernstig en getrouw. Het is
ook de plicht van de predikanten om de onbekeerden te waarschuwen, want
anders zouden zij zich schuldig maken aan het lichaam en bloed des Heeren.
Eigenlijk is te zacht oordelen erger dan te hard. In het tweede geval kan niemand uit de hemel gehouden worden, al durft hij niet aan het avondmaal te
gaan. Maar in het eerste geval kunnen zielen verloren gaan (blz. 187, 457460).
Rest ons na te gaan, in hoeverre Johan Verschuir in dit werk pleit voor een
nadere reformatie, zoals hij dat in De zegepralende waarheid met een beroep
op Lodensteyn, Witsius en anderen gedaan had. De vraag, hoe het Koninkrijk der genade zich op aarde uiterlijk vertoont, wordt in de derde samenspraak aan de orde gesteld.
Na een korte schets van de geschiedenis van de kerk tot aan de Reformatie
wordt gezegd: De Heere heeft zijn kerk uit Babel uitgeleid en het licht van het
evangelie brak weer helder door. Men bouwde het allerheiligst geloof niet
meer op uiterlijkheden, maar op de waarheid, die naar de godzaligheid is. De
Koning van zijn kerk werd weer in geest en waarheid gediend.
Maar zijn onderdanen erkennen en beleven deze verlossing uit het antichristelijke Babel niet dankbaar genoeg. Wie het profetische woord kennen,
denken dat er nög een vreselijke verdrukking te verwachten is. Och mocht
Nederlands kerk als een ander Philadelphia daaruit bewaard worden!
Bij de Reformatie en ook daarna was er veel kaf onder het koren. De luthersen zijn niet zuiver in de leer. Bij de gereformeerden heeft men soms bisschoppen en bijgelovige ceremoniën. In Nederland zijn onder het volk nog
veel bijgelovigheden, zoals vastenavonden, dagen als Sint-Nicolaas en SintMaarten en begrafenismaaltijden. Er is een algemene onkunde met betrekking tot de waarheden van Christus, zowel letterlijk als bevindelijk. Er is een
vertrouwen op eigen werken en daar komt het zorgeloos en bijgelovig misbruik van de sacramenten ook uit voort. Bovendien heersen er zoveel zonden
onder ons! De weinigen die onderdanen van Koning Jezus zijn, zijn als een
lelie onder de doornen (Hoogl. 2:2). Dit alles is breder aangewezen in de geschriften van Witsius, Lodensteyn en Verschuir (De zegepralende waarheid).
Bekommerde vreest voor de oordelen van God. Maar Verschuir laat Letterwijze dan zijn verwachting uitspreken, dat er nog een heerlijke toekomst
zal zijn. De heidenen zullen bekeerd worden en geheel Israël zal in het laatst
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der dagen Jezus zoeken en zalig worden. Er zal overal vrede zijn, enigheid
des geloofs, kennis van de wegen van God en een bijzondere heiligheid in het
leven van de onderdanen van Jezus. Op deze laatste toestand van het Koninkrijk der genade volgt het Koninkrijk der heerlijkheid (blz. 66-70).
Het is frappant, dat het blijft bij deze beschrijving van de toestand in de
kerk en bij de verwachting, dat God zijn beloften in de eindtijd zal vervullen.
God zal het doen! Maar de vraag, wat er in de kerk en door christenen aan
het verval gedaan moet worden, wordt in dit boek niet beantwoord. Eigenlijk is het ene antwoord op alles: De waarheden van Christus moeten bevindelijk gekend worden. Waarheid in het binnenste!

DE LIEDERENBUNDEL EN DE ALLEENSPRAAK

Johan Verschuir is behalve door zijn werk over de bevindelijke godgeleerdheid ook bekend geworden door zijn geestelijke liederen. In 1726 bood hij
aan de ware vromen, het geestelijk lichaam van de Heere Jezus, de kostelijke
kinderen van Sion een honigraatje aan. Het Honig-raatje van Gesangen is in
het bijzonder bedoeld voor de armen van geest, die erkennen dat zij niets
hebben en alles schuldig zijn, en die daarom voorwerpen van vrije genade
wensen te zijn. Zij erkennen en gevoelen, dat zij arm van kracht zijn, arm en
zwak in het geloof en arm in de heiligmaking. Daarom willen zij als arme bedelaars naar Jezus gaan. Het zijn de treurigen, die hun ellende zien en gevoelen. Zij begeren, dat hun hart gebroken wordt en dat zij mogen wegsmelten
in hun niet, opdat Jezus alles voor hen mocht worden.
De taal van een waar christen is, dat hij de voornaamste zondaar is (1 Tim.
1:15). Gij wordt wel niet ellendiger, maar gij ziet uw ellende meer. Hoe helderder de zon schijnt, des te meer stof wordt in een kamer ontdekt! Maar het
bloed van Jezus is duizendmaal krachtiger dan al uw zonden. Hij is de barmhartige Hogepriester, die medelijden met u heeft (Hebr. 4:15).
Er zijn echter ook anderen, die in woorden wel enigszins op de ware vromen lijken, maar niet in gevoel en ondervinding. Zij kennen zichzelf niet.
Tenslotte worden de godvruchtigen opgewekt om de liederen te zingen:
'Koomt dan Godvruchtige Singt hier in dese Gesangen van u Armoede en
soekt u rykdom in Jesus; van u treurigheid en soekt u vertroostinge in zyn beloften; van uwe elende en soekt u reddinge in zyn verdiensten; van u Onmagt
en zoekt u magt in zyne kragt'.
Er is aan de opdracht nog een voorrede toegevoegd. Het is de wens van de
auteur, dat de Heere de liederen wil zegenen tot opwekking, stichting en vertroosting van zijn volk. Het zingen heeft dit op het lezen voor, dat het langzamer gaat en dat er meer bij nagedacht en meer onthouden kan worden. Het
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is een grote genade van God, dat het zingen in de provincie Groningen de
laatste tijd sterk verlevendigd is. De godvruchtige predikant van Groningen,
ds. L. Blom, heeft het bijzonder aangeprezen en in praktijk gebracht, zowel
in zijn eigen huis als in de gezelschappen van de vromen. Naast psalmen worden in hun huizen en gezelschappen de liederen gebruikt van Lodensteyn,
Van Sorgen en anderen. Als iemand zou opmerken, dat er nu al genoeg zijn,
is het antwoord: Middelen tot bevordering van de godzaligheid kunnen er
nooit genoeg zijn. Het hindert Verschuir al heel weinig, dat men om zijn poëzie zou kunnen lachen. We schreven niet voor dichters, zegt hij, maar voor
eenvoudige godvruchtigen.
Weliswaar is de poëtische waarde van dit werk van Verschuir niet groot,
maar we leren hem er wel door kennen als een vroom christen met een bewogen hart29.
De verhouding van Christus en de ziel is het grote thema van deze bundel
verzen. Er is een beurtzang bij over de gewilligheid van Jezus om een belaste
en vermoeide ziel te helpen, te zingen op de wijs van Psalm 6. Het begin is:
Jesus.
Koomt wilt u na my wenden/
Tot aan des Werelds enden:
Ik wil nu zijn u deel/
Ik sal schenken 't leven/
Ik sal schatten geven/
Koomt tot my arme Ziel.
Ziele.
O Heer! ik kan niet komen/
Mijn magt is my benomen/
Door sonden slaverny/
Mijn hert is seer afkeerig/
En schijnt niet seer begeerig/
Tot uwe heerschappy.
Het gedicht heeft 22 coupletten. De laatste twee luiden:
Ziele.
O soete Ziels Beminden!
Die u nog soo laat vinden/
Van een elendig Niet:
U vry genade wekking/
U vry genade trekking/
Die red my uit verdriet.
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Wilt Hemelen hem loven/
Wilt Engelen van boven/
Dog met my stemmen in/
O wilt hem eeuwig roemen.
Jesus.
Ik sal u eeuwig noemen/
Mijn Bruid/mijn Ziel Vriendin.
Men vindt de gezangen van Verschuir soms eentonig. Die indruk kan gewekt
worden door het grote aantal zielezuchten, zielewensen en klachten. Er is een
'Ziele Zugt over het eigen IK', een 'Ziele-Wensch om vrye Genade' en een
'Klagte over het verval van Godts Volk, en raad tot herstel'. Maar van deze
liederen eindigen er niet weinig in een gebed of een lofprijzing.
De auteur van een lofdicht op de tweede uitgave zegt: 'Na verscheiden
soort van biddende gezangen, vertoont Verschuir ons Godes Zoon'. Hij
doelt op een hele krans van gedichten, die om de heilsfeiten gegroepeerd zijn.
Wel volgt dan op het gezang over Jezus aan het kruis een zucht om de kracht
van Jezus' kruis te ondervinden en op een gedicht over de hemelvaart een zielezucht om met Jezus hemelsgezind te zijn. De toepassing op het zieleleven
van de gelovige krijgt daardoor een sterk accent.
De dichter heeft een groot aantal woorden nodig om te belijden, dat hij
arm, ellendig en onmachtig is, maar dat brengt hem er steeds toe om het bij
Christus te zoeken, die als Profeet, Priester en Koning zondaren zalig maakt.
Reeds in het eerste lied wordt Hij zo bezongen en aangeroepen.
In een lange dialoog in dichtvorm spreken Philemon en Onesimus over wat
zij voor, bij en na hun bekering ondervonden hebben. Philemon was godsdienstig, maar hij verloor onder het gehoor van het Woord al zijn gronden,
die hem niet meer konden redden. Onesimus ontdekte met schrik, hoe zwaar
hij gezondigd had. Beiden namen tenslotte de toevlucht tot de Heere Jezus
Christus. De dichter wil ermee zeggen, dat de leiding van God verschillend is,
maar dat alle kinderen van God gaan zien, wat Gods genade is en wie Jezus
is. Philemon en Onesimus kunnen samen bidden:
O! mogten wy uw vry Genade kennen/
O! mogen wy aan Jesus lief gewennen/
Dat sulken soeten Heer/
Was al ons Ziels begeer/
Wy buigen voor hem neer:
En wenschen dan niet meer.
Een uitdrukking als 'Jesus lief' is in het Honig-raatje geen uitzondering. Verschuir zegt herhaaldelijk: 'soete Jesus' of 'soetste Jezus', 'soete Ziels Beminde', 'schoone Zielsbeminde' of 'lieve Ziele Vriend'. Er zijn plaatsen waar de
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invloed van de taal van het Hooglied duidelijk merkbaar is. In de laatste
strofe van 'Geestelyk Trouw-Verbond met Jesus aangeboden' zegt de ziel:
Ja buigt en neigt dog alle mijne sinnen/
Dat ik soo'n schoonen Bruidegom,
mag soeken tot mijn eigendom/
En u beminnen.
Jesus.
Wie soekt die sal my vinden.
Ziele.
Trekt my, ö Ziels Beminden!
In een ander lied over het * Geestelyk Trouw-Verbond' vraagt de dichter aan
Jezus:
Coomt dog tot mijn Ziele in/
Heere met u soete min/
Trekt my Jesu by u binnen/
O leert my u selfs beminnen!
Mogt ik proeven dat gy mijn/
Jesus altijd wildet zijn.
Het slot is:
Boven al het Aardsch gewemel/
Beurt mijn Ziele na den Hemel/
En buigt mijne wil en Sin/
Na u lieve soete Min/
Ach mogt ik my daar in baden!
Mogt ik my daar in versaden/
En u NAAM staan in mijn Ziel/
Nu weest gy mijn eeuwig Deel.
In de bruidsmystiek wordt van de kussen van de mond van Jezus gesproken.
We vinden dat ook wel bij Verschuir. In een 'Ziele Zugt na Jesus' staat:
Och mogt ik als zijn Bruid/
Ontfangen 't trouw besluit:
Zijn kusjes menigvuldig.
Op een andere plaats wordt van de ziel gezegd:
Zy kust zijn mond/
En blijft gewond/
Door Liefdens soetheid.
Overigens zijn er weinig mystieke elementen in de verzen aan te wijzen. Men
kan aarzelen bij de aanduiding van de mens als een niet of als een onwaardig
niet, terwijl de Heere het Al is. Er is geen sprake van een opgaan van de ziel
in het Al. Het is veeleer zo bedoeld, dat Gods genade alles is en dat de mens
niets is in zichzelf. Woorden als 'wegsmelten' behoren bij Verschuir meer tot
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de taal van het gevoel dan dat het mystieke termen zijn. In de verhouding van
de mens tot Jezus neemt de liefde een heel grote plaats in, maar niet ten koste
van het geloof. In 'Jesus Beminnelyk voor de Ziele' wordt gezegd:
O! mogt ik in Gelove zien/
Dat gy eens wierd mijn Ziels beminden/
Daar myne Liefd mogt henen vlien.
In vele gedichten valt de nadruk op de heiligmaking. De rechtvaardiging
wordt er echter niet door verdrongen. In een gezang wordt heel levendig
voorgesteld, hoe God als Rechter zondaren vrijspreekt. Nu en dan horen we
woorden die van heilszekerheid getuigen:
Soo dan Bergen konnen wijken/
Heuv'len uit haar plaatse gaan/
's Heeren Bond sal niet bezwijken/
Maar voor eeuwig blijven staan;
Hy maakt het begin en end/
Niemand kan zijn magt verbreken/
En het vaste Fondament/
Staat voor eeuwig onbezweeken.
Het is wel weer typerend voor Verschuir, dat dit lied over de vaste staat van
het volk des Heeren eindigt met een 'och mocht' en 'dan zou ik': Mocht ik
dit ondervinden. Dan zou ik zijn genade eeuwig prijzen. Bij Verschuir hoort
ook een verzuchting als:
Och dat soet en teder leven/
Van Godts Volk dat staat my aan/
Och wou Jesus my dat geven/
En my in zijn gunst ontfaan.
Het gaat voor het gevoel van de dichter op en neer. Er komen veel zuchten en
klachten in deze verzenbundel voor. Hier en daar schemert vrees voor zelfbedrog door.
Het is opvallend, dat het Honig-raatje ook een klacht bevat over het verval
en een zucht om het herstel van de kerk. Verschuir zegt: 'Daar is nog Geest
nog Leven' en hij vraagt Jezus, zijn licht en zijn Geest te schenken, zoals het
voorheen geweest is, opdat zijn rijk zal bloeien.
De toon van het gehele werk is behalve persoonlijk, gevoelig en ootmoedig
ook evangelisch. Het lijkt wel, of de gelovige met zijn ervaringen voortdurend in
het middelpunt staat, maar het gaat er Verschuir om, dat hij al zijn heil in de gemeenschap met God zal vinden. Daarom wijst hij steeds de weg naar Jezus toe:
O! geeft dog 't Ja-woord aan dien Heer der Heeren/
Hy maakt u Godes kind/
Laat u dog door zijn Majesteit regeeren/
Op dat hy u bemind.
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Johan Verschuir, die tot driemaal toe samenspraken publiceerde30, heeft ook
een alleenspraak nagelaten: Heilige oeffeninge of alleensprake der ziele in de
schole van Jesus. Soms wordt hij daarin lyrisch en leidt dat tot dichterlijke
ontboezemingen. De verzen die in de Heilige oeffeninge voorkomen, stemmen in belangrijke mate met die van het Honig-raatje overeen, soms zelfs
woordelijk. In dat geval is het verschil des te opmerkelijker. Het couplet
waarin Verschuir de ziel de mond van Jezus, haar Bruidegom, laat kussen, is
in de alleenspraak vervangen door andere regels31. Heeft zijn vrouw, die het
werk postuum uitgaf, dit slot minder passend gevonden?
In de Heilige oeffeninge is Jezus de Leermeester van de ziel. Zijn school is
ook een oefenschool, want de Heere kastijdt iedere zoon die Hij liefheeft.
Maar de dierbare Zielenvriend heeft er wijze, heilige en goede bedoelingen
mee.
Teksten uit het Hooglied komen ook nu sterk naar voren: 'Soete en beminnelijke Jesus, so het u genade sijn mag/leid my dog veelmalen dus in de binnenkamer van uwe liefde/en voert my so in het wynhuys van genade/en laat
u liefde de baniere over my syn' (blz. 583). In het daaropvolgende gedicht
wordt gevraagd:
Set my soetjes by u neer,
En leert gy my van binnen.
De ziel wordt opgewekt om zich te wachten voor werelds gezelschap. In het
gezelschap van de vromen zal Jezus haar dikwijls veel leren. In de kerkdiensten is Jezus werkzaam. Er worden kinderen Gods geboren en zij ontvangen
het zielevoedsel van het Woord (blz. 589).
Hoe soet, hoe lief is Jesus werk,
In 't midden van syn ware Kerk,
By al syn dierb're gunstgenoten,
Van liefdevlammen overgoten.
Het avondmaal is voor hen die leerlingen van Jezus zijn, van de grootste betekenis. De eerste en meest noodzakelijke les is zelfverloochening. Om met
een kostelijk kleed versierd te worden, moet de ziel haar eigen vodden uittrekken. Nu zij opgaat tot dit liefde- en vreugdemaal, moet zij als in de armen van Jezus trachten te vergeestelijken om als uit zijn mond de aangenaamheid van zijn dierbare liefde en genade te horen.
Met een meditatie over het lijden en sterven van Jezus eindigt dit korte geschrift. Verschuir had het niet voltooid. Het laat zich denken, dat hij nog
meer over het middelaarswerk van Christus had willen zeggen, zoals hij dat
ook in zijn bundel gezangen gedaan had.
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ER TEKENT ZICH EEN ONTWIKKELING AF

Onder de geschriften van Johan Verschuir is een klein werkje, dat al uitkwam voordat De zegepralende waarheid verscheen. Het is het later nog wel
herdrukte Selfs-ondersoek, eenvoudig voorgesteld in zeven samenspraken
door Philemon, een leraar, Onesimus, een leergierig christen, en Demas, een
ongelovig tegenspreker.
Het zelfonderzoek, dat Verschuir noodzakelijk acht, staat allereerst in
verband met de avondmaalsviering, waar Onesimus zijn vragen over heeft.
Demas wordt door de beide anderen ernstig gewaarschuwd. J. Verschuir
(Philemon) is er diep van overtuigd, dat aan hen die bekommerd zijn om hun
zaligheid, geestelijke leiding gegeven moet worden en dat de zorgelozen opgeroepen moeten worden tot bekering. Deze lijn loopt door al zijn werk.
Verschillende thema's en gedachten keren later terug: de noodzaak van het
zelfonderzoek, de plicht van de predikanten om werk te maken van de visitatie in de weken vóór het avondmaal, de beschrijving van de weg die de Heere
gewoonlijk met de zijnen gaat, de opsomming van de kenmerken van de
ware christen, het markeren van de tegenstelling tussen bekeerden en onbekeerden, die dan weer in groepen verdeeld en afzonderlijk aangesproken
worden32, het baseren van de heilszekerheid op de kenmerken met behulp
van een sluitrede, het bedacht zijn op de mogelijkheid, dat de Heilige Geest
op een meer onmiddellijke wijze het licht en de zekerheid geeft, en het onderscheiden van trappen in het geestelijke leven (de bekeerden zijn eerst kinderen, daarna jongelingen en misschien nog eens mannen en vaders in Christus).
In dit geschrift komt evenals in het Honig-raatje bruidsmystiek voor. Teksten uit het Hooglied spelen daarbij een grote rol. De lieve Jezus kust de ziel
aan het avondmaal met de kussen van zijn mond. In het Selfs-ondersoek zegt
Philemon: Jezus ziet haar aan als zijn geliefde bruid, zijn dierbare vrouw.
Maar in Waarheit in het binnenste zou Verschuir onderscheid maken tussen
de ziel als bruid en als vrouw van het Lam. In het rijk der genade is zij de
bruid en in het rijk der heerlijkheid de vrouw van het Lam33.
Hebben predikanten te oordelen over de geestelijke staat van hun gemeenteleden? Verschuir was aanvankelijk voorzichtig. Men moet onder enig voorbehoud spreken: Als het met u zo of zo gesteld is, dan... Een natuurlijk mens
mag niet gerustgesteld en een lieveling van Jezus niet bedroefd worden. In
zijn laatste boek vindt hij echter, dat men beter te hard dan te zacht oordelen
kan!34
Een aanmerkelijk verschil, dat op een verdere ontwikkeling wijst, zien we
pas, als we de twee belangrijkste werken, De zegepralende waarheid en
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Waarheit in het binnenste, met elkaar vergelijken. Het gaat tweemaal over de
waarheid. De waarheid die zegepraalt, is de waarheid die met godsvrucht gepaard moet gaan. De waarheid in het binnenste is de waarheid die niet alleen
verstandelijk, maar ook bevindelijk gekend moet worden. Bij het eerstgenoemde werk zijn we in het klimaat van de Nadere Reformatie, zoals ons dat
uit de zeventiende eeuw bekend is. De auteur staat midden in de werkelijkheid van zijn tijd. Het heil van de kerk gaat hem ter harte en niet alleen dat
van de enkeling. De vraag of Verschuir en Schortinghuis wel als vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie te beschouwen zijn35, is wat dit werk
van Verschuir betreft zeker bevestigend te beantwoorden. Zijn optreden als
predikant was er geheel mee in overeenstemming.
Bij de schildering van het verval in de kerk en in het volksleven sluit hij
zich volledig aan bij J. van Lodensteyn, J. Koelman, W. a Brakel, H. Witsius en anderen. Witsius wordt het meest geciteerd. De uitspraken van deze
'godvruchtige mannen' hebben voor Verschuir gezag. Nadat zij hun getuigenis hebben laten horen, is de toestand eerder erger dan beter geworden.
Verschuir denkt er niet over om zich uit de kerk terug te trekken, hoeveel
waardering hij ook heeft voor de gezelschappen, waar de vromen spreken en
zingen van de wegen van de Heere met zijn volk. Hij bestrijdt spiritualisten
en scheur makers, die hun heil zoeken in kringen en groepen van geestverwanten, en hij valt vooral heftig uit tegen de Ternitieuze Geest-dryver s'36.
Bij al wat er aan zonden en misstanden te noemen viel, was er in het Groninger land nog een bijzonder misbruik, waartegen hij te velde trok. We denken aan de uitigsten of begrafenismaaltijden. Hij nam het voor de weduwen
en wezen en voor de armen op. Hij werd niet alleen beheerst door ijver voor
een godzalig leven, maar ook door sociale bewogenheid.
Verschuir is in 1724 niet passief en niet pessimistisch. Hij is allerminst passief, want hij wijst iedereen op zijn plicht, maar speciaal de predikanten. Hij
is het met Lodensteyn eens, dat het gezegde, dat een christen niet volmaakt
kan zijn, veel kwaad gesticht heeft.
Als het over de mogelijkheid van een verandering ten goede gaat, is hij niet
pessimistisch. Voor het herstel zijn er middelen. Er zijn er die het beste voor
Sion zoeken. Als het God behaagt, moet het rechte gebruik van de waarheid
het verval eens herstellen.
Maar wie Verschuir alleen kent uit zijn laatste en grootste werk, zal hem
nauwelijks als een echte representant van de beweging van de Nadere Reformatie zien. Er wordt af en toe nog wel naar het andere boek verwezen. Het
verval krijgt aandacht, maar de eerder aangewezen middelen tot herstel niet.
Is 'waarheid in het binnenste' het ene nodige?
De kerk wordt niet uit het oog verloren. Daarnaast - niet daartegenover staat echter het conventikel, waar de gemeenschap der heiligen op een heer234

lijke wijze te ervaren is. Verschuir had wel meer mogen doen dan beschrijven, hoe de genadige heerschappij van Koning Jezus door zijn onderdanen
beleefd wordt, en verwachten, dat God zijn beloften in de toekomst in vervulling zal doen gaan. Al wat van belang is, staat in dit boek binnen de accolades van de bevindelijke kennis.
De geestelijke vaders van Johan Verschuir zijn mannen als Jodocus van
Lodensteyn en Herman Witsius. De hervormers zijn op de achtergrond geraakt. Dat geldt ook voor Calvijn, al worden nog wel enkele citaten uit de Institutie gegeven37. Het aanhalen van Calvijn is nog geen luisteren naar wat hij
ons te zeggen heeft.
Bij het genadeverbond verkiest Verschuir het smalle spoor van de verbondsbeleving boven de ruimte van de verbondsbeloften, die aan het geloof
voorafgaan, zodat het daarmee beginnen en daarin eindigen mag38. Wie Calvijn volgt, spreekt ook anders over de geloofszekerheid39. De kerk had voor
de reformatoren veel meer betekenis dan voor Verschuir.
De ontwikkeling die te traceren is, als we het vroegere en het latere werk van
Verschuir naast elkaar leggen, is begrijpelijk en bedenkelijk. Ze is begrijpelijk, want ds. Verschuir moest zonder omwegen zeggen, dat het geloof iets
anders is dan een rechtzinnige beschouwing en dat het op belijden en beleven
aankomt. Hij moest het de gemeente voorhouden, dat zorgeloosheid en eigengerechtigheid twee vreselijke klippen zijn40.
Het is een lijn die er al eerder was - 'leert my dog u weg van binnen'41 maar die in Waarheit in het binnenste veel zwaarder aangezet is. De sterke
verinnerlijking, die we nu bij Verschuir opmerken, past in de sfeer van de
eerste helft van de achttiende eeuw. Het subject eist zijn rechten op. De bijna
exclusieve aandacht voor de individuele gelovige en de gevoelsmatige taal
doen in die tijd niet vreemd aan42. Het is te verklaren, dat Verschuir een veelgelezen en invloedrijk auteur werd43.
De ontwikkeling die zich bij hem aftekent, heeft ook een bedenkelijke zijde. Er is kritiek gemaakt op de term 'moeten' in de titel van zijn hoofdwerk,
die correspondeert met het stereotiep herhaalde 'moeten' in het boek44. Ligt
daar niet in opgesloten, dat de 'waarheden van Christus' op de wijze van
Verschuir ondervonden moeten worden? Is de persoonlijk gekleurde bevinding van de 'bevindelijke godgeleerdheid' de bevinding van alle ware christenen?
Wie het waagt om een systeem van de bevinding te maken, al laat hij met
Verschuir de mogelijkheid open, dat niet ieder kind van God dezelfde geestelijke ervaringen heeft, ontkomt niet aan het gevaar, dat deze 'bevindelijke
waarheid' een eigen leven gaat leiden en als criterium wordt gebruikt. Dat is
te merken aan de preek die in het boek opgenomen is. Als zij die nog 'in de
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Natuurstaat' zijn, de ondervinding van de verlosten nauwkeurig nagaan,
kunnen zij niet ontkomen aan het oordeel van hun eigen geweten, dat zij die
bevinding niet kennen, tenzij zij hun hart willen verharden en de waarheid tegenstaan. Het gelukkige volk daarentegen, dat niet ontkennen kan, dat het
handelt zoals de verlosten handelen en dat het deze geestelijke ervaringen
heeft, moet zoeken te geloven, dat het verlost is45.
Bedenkelijk is ook de chronische bekommering en de reactie daarop. De
bekommerde christen vraagt zich af, of hij de bevindingen soms kent, omdat
hij het van horen zeggen heeft of doordat hij het in godvruchtige boeken las.
Zijn zijn ondervindingen wel echt, want anderen ondervinden de dingen beter? Hij is maar bang voor zelfbedrog. Typerend is een antwoord van Sterk
Christen: Als gij mij de waarheid zegt en het zo bij bevinding kent, vrees dan
niet. Gij zult niet sterven, maar leven, want de wortel van de zaak is in u46.
Zou de auteur niet beseft hebben, wat de schaduwzijde hiervan is? Zo worden de zwakken in het geloof afhankelijk van predikanten of andere geestelijke leidslieden, die er het stempel op moeten zetten.
Waarheit in het binnenste verscheen niet eens zo lang na De zegepralende
waarheid. In die tussentijd ontwikkelde Verschuir zich hoe langer hoe meer
tot een piëtistisch predikant, al was hij van het begin af tot de categorie van
de piëtistisch gezinden te rekenen47. Wat later dominerend werd, was al direct een belangrijk motief: de noodzakelijkheid van bevindelijke kennis en
de ontoereikendheid van uiterlijke kennis of letterkennis - wat hem vooral
met Lodensteyn verbindt48.
Men kan dus zowel van continuïteit als van accentverschil spreken, waarbij de continuïteit overheerst. Wie de stroming of beweging, die als de Nadere Reformatie bekend staat, van haar eerste tot haar laatste fase volgt, ontdekt parallellen49.
Voor het piëtistisch taalgebruik kan men bij Verschuir terecht! Hij noemt
het zelf de tale Kanaans en hij haalt er Jesaja 19:18 bij aan50. Verkleinwoorden horen er bij hem gewoon bij. In de Bijbel is sprake van het gekrookte riet
en bij hem van gekrookte rietjes.
Het is niet verhelderend om de bevindelijke godgeleerdheid van onze auteur een
mystieke theologie te noemen. Ook bij hem wint de klassiek gereformeerde
drieslag: ellende, verlossing, dankbaarheid het verreweg van de mystieke drieslag: reiniging, verlichting, eenwording51. Mystieke elementen zijn er wel en dat
kan aanleiding gegeven hebben tot de aanduiding: mystiek getinte vroomheid52.
Als de ziel zich verliest in Gods hoogheid en heerlijkheid en wanneer de
mens een niet en God het Al heet, staat dat bij Verschuir niet of nauwelijks in
de context van een vernieting of vernietsing van de mens. Bij Lodensteyn is
dat meer het geval53.
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De bruidsmystiek met haar hoogten en diepten, en de klacht over verlating
en de jubel van verrukking nemen een grote plaats in. Bernhard van Clairvaux wordt er niet bij genoemd, maar het is wel de door zijn preken over het
Hooglied geïnspireerde bruidsmystiek, in een vorm die we ook bij Witsius en
anderen aantreffen54.
Het is merkwaardig, dat A. Ritschl bij Witsius sprak van een volledig mystieke theorie55 en bij Verschuir dacht aan een voortzetting van de evangelische richting van Johannes Teellinck en anderen56. Daarmee wordt een verschil tussen Witsius en Verschuir geconstrueerd. Maar evenmin als zo recht
gedaan wordt aan de theologie van Witsius, wordt de godgeleerdheid van
Verschuir door Ritschl op de juiste wijze getypeerd57.
In de leer van de heiliging is wel een duidelijke evangelische trek op te merken, omdat Verschuir evenals J. Teellinck uitgaat van Johannes 15:4,5, maar
het voortdurend herhaalde 'moeten' in Waarheit in het binnenste is eerder
wettisch dan evangelisch. Het geheel zou meer evangelisch geworden zijn,
wanneer Verschuir de vereisten voor en de kenmerken van het geestelijke leven niet zo vooropgesteld had en minder de nadruk had gelegd op het 'naar
binnen werken' of de werkzaamheden naar binnen. Dan zou de aandacht bij
het avondmaal ook niet verschoven zijn van Christus en zijn heil naar de
christen en zijn gestalten of zielsgesteldheden58.
Toch is er telkens tegenwicht tegen het aanhoudend zoeken van de nodige
kentekenen, waarvoor men steeds weer op introspectie en analyse van de
roerselen van de ziel aangewezen is. Verschuir wekt de lezers van zijn geschriften op de toevlucht tot Christus te nemen. Hoe gewichtig de bevinding
ook is en hoe zorgvuldig zij ook wordt gesystematiseerd en gepresenteerd, zij
is niet de grond van ons heil. Niets uit ons en al uit Hem!
In zijn geestelijke gezangen is Jezus de Profeet, de Priester en vooral de
Koning van de zijnen. In Waarheit in het binnenste is het Koninkrijk van Jezus een hoofdthema.
Verschuir had zijn Koning hartelijk lief. Daaruit vloeide zijn liefde voort
voor de onderdanen van Koning Jezus, die in zijn werk voelbaar is. Hij zag
de liefdeloosheid als een groot kwaad en de liefde als 'de dierbaarste deugd'
van een christen. De liefde blijft immers in eeuwigheid59.
We zijn wel van mening dat er meer mogelijkheden zijn om de verborgen
omgang met God in Christus te beleven dan Verschuir dacht en we hebben
oog voor zijn beperkingen. Maar we kunnen deze trouwe en begaafde predikant respecteren om het werk dat hij gedaan heeft in een tijd waarin een nadere reformatie nodig was.
Het is de moeite waard om met hem kennis te maken. Ook het piëtisme
van dit type behoort tot de gereformeerde traditie. Er waren er in zijn dagen
die door zijn bevindelijke taal aangesproken werden. Het wil wat zeggen, dat
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er nog altijd christenen zijn die zich in de gestalte van Johan Verschuir herkennen en die de tale Kanaans verstaan, zoals hij die sprak.
Noten
1. Zie voor de gegevens over het leven van Johan Verschuir vooral het door
H.S.W.V. (Helena Sygers, Weduwe Verschuir) geschreven voorbericht in J. Verschuir, Waarheit in het binnenste, Rotterdam en Groningen 17393, blz. 560-571,
en het artikel van W.J. Fournier in het Biografisch Lexicon (BLGNP), I (met
lit.). Aan de lit. is nog toe te voegen: S. van der Linde, 'Johannes Verschuir', IIV, in De Waarheidsvriend, 57e jrg., 1957; C. Graafland, 'Nadere Reformatie.
G. Voetius, W. a Brakel, J. Verschuir', in W. van 't Spijker (et al.), Bij brood en
beker, Goudriaan 1980, blz. 248 vlg., 268-278.
2. In Waarheit wordt 16 april 1714 als datum van het beroep genoemd (blz. 565),
maar we moeten met G.A. Wumkes, De Gereformeerde kerk in de Ommelanden
tussen Eems en Lauwers (1595-1796), Groningen 19752, blz. 153, uitgaan van de
notulen van de kerkeraad van Zeerijp, die Verschuir zelf schreef.
3. J. Verschuir, De zegepralende waarheid, Groningen 1724, blz. 256, 261-269. Vgl.
G.A. Wumkes, a.w., blz. 68 vlg., 71 vlg., 51-58.
4. G.A. Wumkes, a.w., blz. 113 vlgg.
5. G.A. Wumkes, a.w., blz. 118-123.
6. Zie het voorbericht in Waarheit, blz. 563.
7. G.A. Wumkes, a.w., blz. 122.
8. In Waarheit, blz. 568 vlgg.
9. G.A. Wumkes, a.w., blz. 121.
10. Dat blijkt o.a. uit de in Waarheit* opgenomen aanvragen van octrooi door de
boekverkopers P. Bandsma te Groningen en P. van Gilst te Rotterdam. Van de
derde druk bestaat er naast de uitgaven (met 'privilegie') van P. Bandsma te Groningen (1739) en van P. van Gilst en P. Bandsma, Rotterdam en Groningen
(1739) nog een van M. de Vries, Deventer 1739 (zonder 'privilegie'). De eerste
druk was van 1737, zodat de uitgaven snel op elkaar volgden. Zie voor de latere
drukken (1761, 1776, 1862) J. van der Haar, Schatkamer van de Gereformeerde
theologie in Nederland, Veenendaal 1987, blz. 524. A. Ritschl, Geschichte des
Pietismus in der reformirten Kirche {Geschichte des Pietismus, I), Bonn 1880, S.
324 f., maakt melding van een Duitse vertaling van Joh. Feer (Zürich 1743).
11. Rond 1860 verscheen er ook van dit boek een herdruk: Appingedam 1859. Vgl. J.
van der Haar, a.w., blz. 525.
12. Dit geschrift schijnt niet meer te vinden te zijn. Over S. en P. Bandsma, aan wie
Verschuir de uitgave van zijn werken meestal toevertrouwde: J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693), Nieuwkoop 1987, p. 94.
13. Vgl. voor de drie drukken die van Selfs-ondersoek bekend zijn: J. van der Haar,
a.w., blz. 524. De eerste daarvan is van 1740. Maar we mogen aannemen, dat er
een uitgave aan voorafging die dateert van 1724 of eerder. Zie J. Verschuir, De
zegepralende waarheid, blz. 225.
14. J. Verschuir, Historisch tafereel behelsende een beknopt verhaal, en nette Tydreekeninge der Heylige Boeken... Gelyk ook der Weereldlyke Geschiedenissen...
tot op deesen Tyd, Groningen 1732. Volgens de voorrede is dit geschrift de uitwerking van een schets die Verschuir schreef, toen hij nog geen predikant was.
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15. In het vervolg wordt geciteerd uit en verwezen naar de derde druk: J. Verschuir,
Honig-raatje van Gesangen, tot Verquickinge van Zions Truirige, in veelderlei
Zielsgestalten opgestelt, Groningen 17513.
16. Het is opmerkelijk, dat J. Fruytier, die in Sions worstelingen, Rotterdam 17152,
drie lange samenspraken over de wederwaardigheden van de kerk van Christus
publiceerde, dezelfde gesprekspartners had laten optreden: Godtvrucht, Waarheidt en Nathanaèl. Het genre van de samenspraak was bij meer mannen van de
Nadere Reformatie geliefd. Zie ook J. van Lodensteyn, Beschouwinge van Zion,
Utrecht 1678 (met Ahikam, Stephanus en Urbanus).
17. Het werk van J. ten Cate verscheen in 1718 te Groningen. Antoinette Bourignon
en Jakob ten Cate hebben invloed gehad in de provincie Groningen. Vgl. L.F.
Groenendijk, 'Het Oldambster piëtisme gewogen door Gerhard Meyer', in Documentatieblad Nadere Reformatie, 9e jrg., 1985, blz. 44 vlg., 57 vlg. Zie over A.
Bourignon (1616-1680) M. van der Does, Antoiriette Bourignon, Amsterdam
1974, die in haar uitvoerige opgave van bronnen en literatuur het zeldzame boek
van Jakob ten Cate - in hoofdzaak een bloemlezing uit de werken van Antoinette
Bourignon - niet noemt.
18. In de literatuur over J. Verschuir is nog weinig aandacht gegeven aan dit werk. In
het BLGNP (I, blz. 396 vlg.) is wel een globaal overzicht van de inhoud van De
zegepralende waarheid te vinden.
19. J. Verschuir, De zegepralende waarheid, blz. 23.
20. Vgl. J. van Lodensteyn, a.w., blz. 174-181. Lodensteyn heeft er zelfs een apart
geschrift aan gewijd: Weeg-schale der onvolmaacktheden... der Geheyligden op
der Aarden, Utrecht 1664.
21. Vgl. hierbij J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, Groningen 1904, blz. 7392; C. Graafland, De zekerheid van het geloof, Wageningen 1961, blz. 200-218.
Zie ook K. Schilder, Heidelbergsche Catechismus, II, Goes 1949, blz. 570-579,
die vindt dat men van de subtiele onderscheiding tussen batach en chasah geen tegenstelling mag maken. Dat is juist.
22. Een reformatie van en vanuit de huisgezinnen is een vast onderdeel op het programma van de Nadere Reformatiebeweging geworden, L.F. Groenendijk, De
Nadere Reformatie van het Gezin. De visie van Petrus Wittewrongel op de
christelijke huishouding, Dordrecht 1984, blz. 23 vlg. Vgl. W. Teellinck, Noodtwendigh Vertoogh, Middelburg 1627, blz. 191-206, en vooral P. Wittewrongel,
Oeconomia Christiana, Amsterdam 1655.
23. H. Witz, Twist des Heeren metsijnen Wyngaert, Utrecht 17104, blz. 331 vlg.
24. W. a Brakel, Logikè Latreia, dat is Redelijke Godsdienst (1700), nieuwe uitgave,
Leiden 1881,1, blz. 703 vlg. (hfdst. 29, sub 30).
25. De in deze studie gebruikte derde druk (zie noot 10) van het hoofdwerk van J.
Verschuir heeft als titel: Waarheit in het Binnenste, of Bevindelyke Godtgeleertheit, hoe de Waarheden Christi in zyn Koningkryk van deszelfs Onderdanen Beschouwelyk en bevindelyk moeten gekent worden tot Zaligheit, opgestelt in t' Zamenspraken, beneffens een Belydenis Predikatie, tot het zelve einde geschikt
door Johan Verschuir, in zyn Leven Predikant in de Zeeryp, Derde druk. Vermeerdert met een Heilige Oeffeninge of Alleensprake der Ziele; door denzelven
Autheur, Rotterdam en Groningen 1739.
26. Vgl. C. Graafland in Bij brood en beker (noot 1) en S. van der Linde in De Waarheidsvriend (noot 1), blz. 139 vlgg.
27. Hendrik de Cock bestreed deze zienswijze van 'de gemoedelijke Verschuur'.
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47.
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Diens opvatting van verbond en doop was hem te subjectief. H. de Cock, Wederleggende beschouwing en ontwikkeling van het leerstuk des H. Doops, Veendam
1837, in H. de Cock, Verzamelde Geschriften, Deel 2, Houten 1986, blz. 538, 547
vlg.
Zie voor de verbondsbeschouwing van Verschuir ook De zegepralende waarheid,
blz. 157,213-221.
Er is een sterke afhankelijkheid te constateren van J. van Lodensteyn en van de
dichters van Een bundelt jen uitgekipte geestelyke gezangen. Vgl. A. Ros, 'De
poëzie van de Nadere Reformatie - een verkenning', in Documentatieblad Nadere Reformatie, 12e jrg., 1988, blz. 17 vlg.
Selfs-ondersoek (± 1724), De zegepralende waarheid (1724) en Waarheit in het
binnenste (1737).
Vgl. J. Verschuir, Waarheit, blz. 597, 567 (over toevoeging van regels).
De classificatie - de indeling van de gemeente in klassen of groepen - is kenmerkend voor de prediking die bij de Nadere Reformatie behoort. Vgl. T. Brienen,
De prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 1974.
Vgl. I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland, Woerden 1971, blz. 248. Dezelfde visie vinden we bij A. Driessen in een werk
uit 1733 en daardoor kan J. Verschuir dus beïnvloed zijn. Zie I. Boot, a. w., blz. 246.
Vgl. C. Graafland, a.w. (noot 1), blz. 269, 274 vlgg.
De vraag wordt gesteld door L.F. Groenendijk, a.w. (noot 22), blz. 27. Als Verschuir de man van één boek was geweest, of wanneer hij alles wat hij te zeggen
had, in zijn laatste boek had samengevat, zou hij dichter bij Schortinghuis staan
dan nu het geval is. Er zijn wel tal van analogieën, waarop M.J.A. de Vrijer in
Schortinghuis en zijn analogieën, Amsterdam 1942, gewezen heeft (blz. 151-194).
G.A. Wumkes geeft iets weer van het optreden van ds. Verschuir en zijn kerkeraad tegen H. Isebrandts te Zeerijp, die in de gezelschappen hoog stond aangeschreven en op openbaringen roemde, a.w., blz. 118 vlg.
Zie Waarheit, 34 vlg., 452.
Vgl. J. Calvijn, Institutie, III, 2, 29.
Vgl. C. Graafland, a.w. (noot 21), blz. 13-60.
Waarheit, blz. 664.
Honig-raatje, blz. 187.
Vgl. J.C. Kromsigt, a.w., blz. 7.
De weduwe van Verschuir weet, dat De zegepralende waarheid in Amerika zegenrijk gewerkt heeft (Waarheit, blz. 566). Zie voor de invloed van Verschuir in de
Verenigde Staten, met name via Th. J. Frelinghuysen (1692-1747), die in New Jersey werkte: J.R. Tanis, Dutch Calvinisticpietism in theMiddle Colonies, 's-Gravenhage 1967, pp. 89, 100, 108-113, 150. Frelinghuysen zei, dat de werken van
Verschuir hem prijzen in de poorten en dat zijn gebeden en stichtelijke boeken
veel vrucht dragen in 'ons Amerikaanse Sion' (p. 89).
Vgl. S. van der Linde, 'Mystiek en bevinding in het gereformeerde protestantisme', in G. Quispel (et al.), Mystiek en bevinding, Kampen (1977), blz. 59 vlgg.
Waarheit, blz. 660-665.
Waarheit, blz. 159,231.
C. Huisman spreekt van de piëtistisch-gezinde predikanten, die te onderscheiden
zijn van de traditioneel-gereformeerde predikanten en natuurlijk van de verlichte
predikanten, die in de eerste helft van de achttiende eeuw nog sterk in de minderheid waren, Neerlands Israël, Dordrecht 1983, blz. 37-41.

48. Verschuir doet ons dikwijls denken aan het vers van Lodensteyn, a.w. (noot 16),
blz. 206:
O Heerl bewaart ons voor de Letter,
Die duysenden vermoort! of set 'er
Den stempel op van uwen Geest.
Spreekt eens dat WOORD, dat Geest en Leven
En is, en aan den Mensch kan geven,
En so ons dorre ziel geneest.
49. Vgl. o.m. C. Graafland, 'Het eigene van het Gereformeerd Piëtisme in de 18e
eeuw in onderscheid van de 17e eeuw', in Documentatieblad Nadere Reformatie,
11e jrg., 1987, blz. 37-53.
50. Zie voor het piëtistisch taalgebruik of de tale Kanaans C. van de Ketterij, De weg
in woorden, Assen 1972, blz. 13-17 (en passim).
51. Vgl. S. van der Linde, 'Mystiek en bevinding', in Rondom het Woord, 15 jrg.,
1973, blz. 90.
52. G.A. Wumkes, a.w., blz. 115 vlgg.
53. Zie J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn: predikant en dichter, Goudriaan/
Kampen 1987, blz. 124-129, 134 vlg. M.J.A. de Vrijer geeft iets weer van wat C.
van Velzen in 1746 schreef over de uitdrukking, dat 'Godt het Al is, ende het
schepsel Niet', die door de godvruchtigen evenals door Van Lodensteyn veel gebruikt werd, en over 'Mystieke spreekmanieren'. Zie M.J.A. de Vrijer, Ds Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet, Amsterdam 1947, blz. 112-115.
54. Vgl. J. van Genderen, Herman Witsius, 's-Gravenhage 1953, blz. 174 vlgg., I.
Boot, a.w., blz. 251, vgl. blz. 192-203.
55. A. Ritschl, a.a.O., I, S. 268, 276-283.
56. A. Ritschl, a.a.O., I, S. 284-289.
57. Vgl. C. Graafland, a.w. (noot 1), blz. 268.
58. Vgl. C. Graafland, a.w. (noot 1), blz. 278.
59. J. Verschuir, Waarheit, blz. 569 vlg.
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Friedrich Adolph Lampe (1683-1729)
Prof. dr. C. Graafland

EEN KORTE SCHETS VAN ZIJN LEVEN EN WERK

Als laatste in de reeks vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie en het
Gereformeerd Piëtisme, die in dit boek behandeld worden, willen wij aandacht schenken aan Friedrich Adolph Lampe. Aan de naam zelf is reeds te
herkennen, dat wij in hem niet met een geboren Nederlander te maken hebben. Lampe is in Duitsland geboren en heeft daar ook verreweg het grootste
deel van zijn leven doorgebracht. Slechts zeven jaar heeft hij in Nederland
gewoond en gewerkt. Maar die zeven jaren zijn van zo grote betekenis geweest, dat hij onder de Nederlandse, gereformeerde piëtisten van de achttiende eeuw een eervolle plaats heeft ingenomen.
Op 18 of 19 februari 1683 werd Lampe in Detmold, dat in het graafschap
Lippe ligt, geboren1. Nadat hij in Bremen zijn eerste vorming ontvangen
had, liet hij zich in 1702 inschrijven als student aan de universiteit van Franeker, waar hij vooral invloed onderging van de beroemde hoogleraar Campegius Vitringa (1659-1722), die theologisch een middenpositie innam tussen
Voetius en Coccejus. Vitringa kreeg grote bekendheid als exegeet, die in de
praktijk van zijn exegese nogal royaal gebruik maakte van de allegorische
methode, die overigens vooral onder de coccejanen gangbaar was, en later
ook door Lampe zeer intensief is aangewend, zoals we nog zullen zien. Naast
Vitringa moet ook H.A. Roëll (1653-1718) worden genoemd. Hij doceerde in
Franeker zowel filosofie als theologie en veroorzaakte opschudding vanwege
zijn cartesiaanse denkbeelden. Later heeft men Lampe verweten, dat hij onder zijn invloed stond, wat vooral tot uiting zou komen in zijn opvattingen
over de drieëenheid van God en de christologie, met name wat betreft de relatie van Christus als de Zoon tot de Vader, waarbij de Godheid van Christus
in het geding kwam, omdat er twijfels waren over de eeuwige generatie van
de Zoon door de Vader.
Hoe snel Lampe gestudeerd heeft, blijkt uit het feit, dat hij in 1703 reeds
op twintigjarige leeftijd als predikant bevestigd werd in zijn eerste gemeente
Weeze, een klein plaatsje, niet ver van Kleef. Drie jaren later werd hij predikant van het veel grotere Duisburg, terwijl hij nog weer drie jaren later,
Lampe was toen 26 jaar, predikant werd van de St. Stephani-Gemeinde in
Bremen. Intussen had Lampe in deze predikantsjaren naast een intensief uitoefenen van het predikantswerk ook als wetenschappelijk theoloog niet stil
gezeten. Daarvan getuigen zijn vele publikaties, die hij in Duisburg reeds,
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maar vooral in zijn Bremense jaren het licht deed zien. Zo heeft hij zijn bekende en uitvoerige studie over De Verborgentheid van het Genaade-Verbondt2 en zijn Balsem uit GileacP in die tijd geschreven. Het was dus te begrijpen, dat Lampe reeds spoedig in binnen- en buitenland bekendheid
kreeg, hetgeen tot gevolg had, dat hij in 1720 benoemd werd als hoogleraar
aan de universiteit van Utrecht. Lampe volgde daar de coccejaan Franciscus
Burman (1671-1719) op, die wij in de theologische werken van Lampe ook
menig keer tegenkomen. Hoe hoog men in Utrecht Lampe achtte, blijkt wel
daaruit, dat men hem zonder meer het doctoraat in de theologie aanbood,
zonder dat hij er examen voor hoefde te doen of een disputatie ervoor moest
houden, en bovendien hem geen geld kostte. Men had kennelijk hoge verwachtingen van hem, en daarin heeft Lampe Utrecht niet beschaamd.
Naast hoogleraar kreeg Lampe ook de benoeming van academieprediker,
terwijl hij als hoogleraar ook nog promotie maakte, doordat hij de titel kreeg
van Professor Historiae Ecclesiasticae, hetgeen ook een tractementsverhoging inhield. Ook deze titel heeft Lampe eer aangedaan, omdat hij naast zijn
exegetische, dogmatische en stichtelijke arbeid ook de kerkgeschiedenis heeft
beoefend. Zo heeft hij een uitvoerige geschiedenis van de kerk van Hongarije
en een samenvattende algemene kerkgeschiedenis geschreven.
Uit het eerste werk blijkt Lampe's belangstelling voor de buitenlandse kerken. In Utrecht trok hij veel studenten uit andere landen, waaronder met
name uit Duitsland en Hongarije. Het was dan ook een grote teleurstelling,
toen Lampe in 1727 reeds Utrecht weer ging verlaten en terugkeerde naar
Bremen, nu niet alleen als predikant, maar ook als hoogleraar. Zijn intensieve arbeid heeft Lampe daar voortgezet, totdat hij midden in zijn werk en
midden in de kracht van zijn jaren op 46-jarige leeftijd overleed. Lampe, die
al zo vroeg begonnen was met zijn werk, moest ook weer betrekkelijk vroeg
ermee ophouden. Maar èn door de veelheid van zijn werk èn door de kwaliteit ervan is zijn invloed verbazingwekkend groot geweest. Dat blijkt niet alleen uit het feit, dat er een stroming onder de gelovigen ontstond, die óf zichzelf of door anderen zich naar zijn naam lieten noemen (de zgn. Lampeanen), het komt ook daarin naar voren, dat de geschriften van Lampe door de
gereformeerde piëtisten tijdens en na zijn leven met gretigheid zijn gelezen.
Vooral van betekenis is geweest de wijde verbreidheid van zijn catechisatieboekjes, die in Nederland en vooral in de piëtistisch-gereformeerde gemeenten in West-Duitsland op de catechisaties werden gebruikt. In Bremen heeft
Lampe namelijk zich ook bijzonder toegelegd op de vorming van de jeugd
van de gemeente. Hij schreef ervoor zijn Melk der Waarheit, dat aansloot op
de Heidelbergse Catechismus4. In de voorrede ervan merkt Lampe op, dat
het zijn ervaring is, dat meer jongeren door de catechisaties dan door de predikaties worden gewonnen, en dat dit voor hem een reden is geweest, dat hij
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meer tijd heeft vrijgemaakt voor de catechisaties dan voor de preken. Hij
verblijdt zich er dan ook over te merken, dat er in zijn tijd meer zorg aan de
catechisaties besteed wordt dan vroeger.
Lampe schreef ook nog een speciaal werkje voor die jongeren, die zich
voorbereidden voor de toelating tot het avondmaal. Het is zijn Inleyding tot
de Verborgenheit van het Genade-Verbondt5, dat in feite een eenvoudige samenvatting is van het systematische deel van zijn dogmatisch hoofdwerk, en
dat uitloopt op de behandeling van de sacramenten en het rechte gebruik ervan.
Zo wist Lampe het bevattingsvermogen van de jongeren in de verschillende leeftijdsfasen goed in te schatten en zijn onderwijsmethoden daarop af te
stellen. Dit komt vooral tot uiting in zijn catechisatieboekje, dat hij schreef
voor de jongste leeftijdsgroep. Hij gaf het de titel mee van Eerste Waarheidsmelk voor zuigelingen, in Ouderdom en Verstandt6. Het is een zeer beknopt
Kort Begrip, met hele korte vragen en antwoorden, dat in het geheel 14 bladzijden beslaat, maar waar toch ongeveer alles in staat, en dat eveneens eindigt met het avondmaal. Opmerkelijk is, hoe Lampe aansluit bij het bevattingsniveau van het kind, zij het dan in de toen gebruikelijke stijl. Het boekje
begint met de vraag: Wat zijt gij? Antwoord: Een Mensch.
Om het beeld van de verscheidenheid van zijn theologische arbeid af te
ronden, wijzen wij er nog op, dat Lampe ook een homiletiek en een ethiek
heeft geschreven. Wat de eerste betreft, valt op, dat hij naast een uitvoerige
en gespecificeerde aandacht voor de verklaring van de bijbeltekst niet minder
zich bezighoudt met de toepassing ervan in de prediking7. Daarin kenmerkt
Lampe zich als een coccejaans theoloog, die in een volgend stadium is gekomen, waarin de eenzijdige coccejaanse belangstelling voor de letter en de exegese wordt uitgebouwd naar een meer praktische belangstelling voor de pastoraal-geestelijke betekenis ervan.
In zijn ethiek, die in de nederlandse vertaling verscheen onder de titel
Schets der dadelyke Godtgeleertheit*, komt Lampe naar voren als een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, die in het spoor van zijn voorgangers aandacht vraagt voor een nauwgezet christelijk leven.

IS LAMPE EEN VERTEGENWOORDIGER VAN DE NADERE REFORMATIE?

In het bovenstaande is al enigszins aangeduid, welke plaats aan Lampe moet
worden toegekend binnen de Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme. Wanneer wij, zoals de meeste onderzoekers doen, de Nadere Reformatie
vooral beperken tot de vernieuwingsbeweging van de Gereformeerde kerk in
Nederland in de zeventiende eeuw en het Gereformeerd Piëtisme vooral laten
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slaan op de achttiende eeuw, dan is duidelijk, dat wij Lampe niet meer kunnen rekenen tot de eigenlijke vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
maar eerder tot de eerste representanten van het achttiende eeuwse gereformeerde Piëtisme. Dat sluit overigens niet uit, dat Lampe's geestelijke achtergrond voluit door de Nadere Reformatie is bepaald. In zijn opvoeding reeds
zijn de sporen van mannen als Untereyck (1635-1693) duidelijk waar te nemen, die nauw verwant was met Lodenstein. Ook Lampe zelf weet later de
verbindingen met de mannen van de Nadere Reformatie te leggen. Wanneer
hij tegenover de separatisten (Labadisten) wijst op de roeping om trouw te
blijven aan de kerk, hoezeer zij ook vervallen is, dan wijst hij op W. Teellinck en Lodenstein als lichtende voorbeelden in dit opzicht. Ook met H.
Witsius weet Lampe zich nauw verwant. Daaruit wordt duidelijk, dat hij
heeft willen staan in de traditie van de Nadere Reformatie. Maar dat neemt
niet weg, dat hij er zelf een invulling aan gaf, die toch ook weer op een aantal
punten aanmerkelijk verschilde met deze vroegere vernieuwingsbeweging.
Het is juist daardoor, dat wij Lampe liever aanduiden als gereformeerd piëtist dan als vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.

TOENADERING TUSSEN VOETIANEN EN COCCEJANEN

Om zijn positie wat meer invulling te geven, willen wij allereerst wijzen op de
kerkelij k-theologische situatie van die tijd. Nadat er jarenlang een felle strijd
gevoerd was tussen Voetianen en Coccejanen die de hele zeventiende eeuw
voortduurde, kwam er aan het eind van deze eeuw langzaamaan een toenadering, althans ten dele. Er was een stroming onder de Coccejanen, die steeds
eenkenniger de coccejaanse trekken in anti-voetiaanse geest beklemtoonden.
Deze, vaak Leidse of Groene Coccejanen genoemd, sloofden zich uit in het
'wetenschappelijk' verklaren van de Schrift met een vrijwel geheel verwaarlozen van de geestelijke inhoud ervan. Hun prediking was dan ook een vertoon van geleerdheid, maar in geestelij k-pastoraal opzicht arm. Deze predikanten waren tegelijk ook degenen, die open stonden voor de nieuwere ontwikkelingen in de theologie en de filosofie. Dat kwam daarop neer, dat zij
open oren hadden voor de nieuwere denkbeelden van Descartes, die zij in
hun eigen theologische conceptie verwerkten. Deze gezindheid bracht in de
praktijk van de levenswandel met zich mee, dat zij zich lieten meenemen
door de mode van hun tijd, hetgeen vooral in hun klederdracht en amusement tot uitdrukking kwam.
Maar daarnaast ontwikkelde zich ook een vorm van coccejanisme, dat
veeleer een terugwaartse beweging maakte in de richting van de Voetianen.
De vertegenwoordigers daarvan, vaak genoemd de bevindelijke Coccejanen,
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sloten zich wel aan bij de theologische en exegetische denkbeelden van Coccejus, maar gingen zich er meteen op toeleggen om de Schrift zo te verklaren,
dat zij ook werd toegepast op het persoonlijke geloofsleven van de gemeente.
Inhoudelijk betekende dit, dat de sterke nadruk op het heilshistorisch verstaan van de Schriftwaarheid door hen werd aangevuld met en omgebogen
naar een niet minder sterk heilsordelijk verstaan ervan. Dat kwam dan daarop neer, dat men de geschiedenis, die God met zijn mensheid en zijn volk Israël en de nieuw-testamentische kerk heeft gehouden, waarvan de Schrift
mededeling doet, door hen werd toegepast op de geschiedenis, die God
houdt, niet alleen met zijn wereld en zijn kerk in het heden en in de toekomst, maar ook en vooral met ieder van zijn kinderen persoonlijk, en dan
vooral gericht op hun innerlijk geloofsleven.

LAMPE ALS COCCEJAAN

Het opmerkelijke van deze ontwikkeling is, dat het juist deze coccejanen zijn
geweest, die in hun bevindelijke prediking de voetiaanse predikers niet alleen
evenaarden maar zelfs nog overtroffen. Juist hun heilshistorische belangstelling leende zich ertoe om nu ook een bij uitstek heilsordelij ke belangstelling
voor de geloofsweg van de christen aan de dag te leggen. Daarbij moet echter
worden aangetekend, dat door deze piëtistische toespitsing het oorspronkelijk coccejaans-historisch karakter van het heil in ernstige mate werd verzwakt en daarvoor in de plaats weer het voetiaanse accent op het altijd zichzelf gelijk blijvende, dus tijdloze heil werd gesteld.
Het is in dit kader, waarin wij ook Lampe moeten plaatsen. Hij was een
uitgesproken volgeling van J. Coccejus. Hij spreekt zich met name in zijn De
Verborgentheit van het Genaade-Verbondt daarover ook openlijk uit. Zelfs
gaat hij daarin zover, dat hij in de verbondstheologie van Coccejus de vervulling ziet van de profetie uit Openbaring 14:6, waar gesproken wordt van
een andere engel, die in het midden van de hemel vliegt met een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn. Coccejus
draagt voor Lampe de trekken van een apocalyptische gestalte van de eindtijd. Graag haalt hij dan ook de opmerking van Crocius aan, die verteld
moet hebben, dat zelfs Luther van Coccejus heeft geprofeteerd, namelijk
'dat met 'er tydt een vroom ende geleerd Man soude opstaan, die de leere van
het Verbondt Godts en desselfs meenigvuldige Huyshoudinge, die noch niet
ontknoopt en genoegsaam opgeheldert was, klaarder soude ophelderen'.
Lampe ziet Coccejus staan in de traditie van Bullinger en Olevianus, daarna
van Cloppenburg. 'Doch het Hooftwerk heeft Gods voorzienigheit bewaart
gehadt voor den grooten Apollos, Joh. Coccejus, die ons den sleutel, om de
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verborgenheden in de schat kiste des Woordts Godts te vinden, volkomen in
de handt gegeven heeft' (blz. 20). Het waardevolle van Coccejus in Lampe's
ogen is dus, dat hij de volle en rijke betekenis van het Genadeverbond heeft
aangewezen. Want eigenlijk wordt in dit genadeverbond ons Gods hele heilswerk en heilsweg geopenbaard, waarvan de vrucht is de vriendschap tussen
God en mens9. Daarom is ook de hele Schriftopenbaring te verstaan als
openbaring van het Verbond van God. 'Het voornaamste gedeelte van het
Woordt Godts/is sonder dese sleutel/een versegelt boek'. In het genadeverbond wordt het juiste verband tussen 'alle wegen Godts/en de waarheden sijnes woords aangewezen: So dat men daar door het middel ontfangt/om alle
Raadsels/Verschyningen/Voorseggingen/Spreekwij sen/en wat anders donker toeschijnt/al sachtjes/in sijnen eigentlijken nadruk en oogmerk te verstaan'.
Lampe ziet in deze verbondsmatige uitleg van de Schrift een grote stap
vooruit. Ze is vervulling van wat de profetie aankondigt in Daniël 12:4, dat
'op de bestemden tyd de wetenschap sal vermenigvuldigt werden'. En hij is
het dan ook niet eens met hen, die menen, 'dat wy niets meer in het woord
der Waarheit sien sullen, dan onse Vaders reeds gesien hebben'. Maar tegelijkertijd heeft Lampe ook oog voor de dreigende eenzijdigheid van deze verbondstheologie. Want hij merkt op, dat 'de meeste Schryvers zich in 't gemeen wel by de Huyshoudingen des Genadeverbondts, maar weinige by de
Verborgentheden des Genadeverbondts, 't welk de grondt van 't voorgaande
is, hebben opgehouden'. Daarmee wil Lampe wijzen op de noodzakelijkheid
van een praktische toepassing van de heilsgeschiedenis op het persoonlijke
geloofsleven. Hij vindt het jammer, dat dit zo weinig geschied onder de volgelingen van Coccejus. Al voegt hij er meteen aan toe, dat er ook anderen
zijn, die daarvoor wel oog hebben, waarbij hij dan Witsius en Untereyck bij
name noemt (blz. 21). In het spoor van de laatstgenoemden wil Lampe gaan,
en dat geeft aan zijn positie binnen het Gereformeerd Piëtisme een legitieme
plaats.

LAMPE EN CARTESIUS

Toch betekent deze verbinding tussen het coccejaanse verbondsdenken en
het meer voetiaans aandoende bevindelijke vroomheidsstreven niet, dat
Lampe de eigentijdse ontwikkelingen met name in de theologie en de filosofie, negeert. Het is zelfs zo, dat de positieve ontvankelijkheid van de coccejaanse theologen voor de cartesiaanse wijsbegeerte ook aan Lampe niet
vreemd is. In zijn Handboek voor de natuurlijke theologie maakt hij van
Cartesius' grondregel, dat de ware wetenschap begint met de twijfel, een po248

sitief gebruik10. Trouwens, alleen het feit al, dat Lampe een breed uitgewerkte natuurlijke theologie schrijft, waarvan hij erkent, dat zij 'ware religie' bevat, die niet alleen de mens kundiger maar ook beter maakt, en dus een welkome voorbereiding vormt voor de geopenbaarde theologie, ook al is de laatste veel volmaakter en is de natuurlijke theologie in vergelijking daarmee gebrekkig te noemen11, duidt er toch op, dat Lampe gevoelig was voor het eigentijdse levensgevoel, waarin de mens steeds hoger werd genoteerd12.
Maar ook deze cartesiaanse invloed weet Lampe aan te wenden voor zijn
piëtistische interesse voor de persoonlijke, innerlijke 'kennisse der Waarheit'. Want Lampe wijst af, dat men twijfelt aan de goddelijke waarheden
alszodanig, hetgeen hij bij de zogenaamde atheïsten opmerkt. Zij verheerlijken de twijfel om de twijfel en komen langs deze weg tot een afwijzing van
vrijwel alle geloofswaarheden13. Het is onder andere tegen hen, dat Lampe
juist zijn natuurlijke theologie in stelling brengt, en daarin heeft hij dan veel
weg van zijn Utrechtse voorganger-apologist Gisbertus Voetius14.
Maar waar de 'dubitatio Cartesii' (de twijfel van Cartesius) wel goed voor
is, is, dat zij alle nadruk erop laat vallen, dat waarheid voor ons pas werkelijk waarheid is en waarde heeft, wanneer wij haar persoonlijk en van binnenuit kennen. Dat paste Lampe dan weer graag toe op de noodzakelijkheid
van de bevindelijke geloofskennis, die niet anders is dan toegepaste waarheid
aan het hart, waarheid in het binnenste.

HET GENADEVERBOND CENTRAAL

Lampe heeft zijn heilshistorische en tegelijk bevindelijke verbondstheologie
vooral uitgewerkt in zijn reeds genoemde vierdelige De Verborgentheit van
het Genaade-Verbondt. Dat het in deze uiteenzetting van het genadeverbond
vooral ook om het persoonlijk geloof gaat en dus in feite de heilsordelijke
beleving van het heil centraal staat, waarbij vergeleken de heilsgeschiedenis
een secundaire, illustratieve betekenis heeft, wordt in de titel al onder woorden gebracht. Wanneer Lampe namelijk spreekt over 'de verborgentheit'
doelt hij op de innerlijke, in de beleving van het hart zich voltrekkende verborgen werking van de Geest. Daarom geeft hij in de ondertitel van het boek
ook aan voor wie hij het geschreven heeft, namelijk voor 'alle Heylbegeerige
Zielen'. Het is dan ook niet zonder reden, dat in het eerste deel van dit werk
de heilsorde wordt behandeld. Terwijl pas in het tweede deel de heilsgeschiedenis volgt14a.
Ook in de inhoud van het werk zelf komt dit duidelijk naar voren. Na een
meer algemene inleiding over de betekenis en de inhoud van het genadeverbond, komt Lampe tot een hoofdverdeling in tweeën. De inhoud wan het ge249

nadeverbond omschrijft hij als 'het verdrag tusschen den drie-eenigen Godt
en den uitverkorenen Sondaar. Waar in Godt aan den Sondaar, naar het
voornemen der Genade, om Christi wille, alles belooft, wat hy tot bekominge der Saligheit van noden heeft: welke aangebodene beloften, de Sondaar
toestemt, en daar door een recht, van aanmaaning en wedereischen, verkrygt' (blz. 14). Wat dit alles inhoudt, wordt door Lampe verder uitgewerkt
in het eerste deel. Het komt daarop neer, dat hierin de inhoudelijke geloofsleer wordt beschreven, die in concreto de heilsorde inhoudt, die begint met
de 'krachtige Roepinge; als zynde het eerste Goedt van het Genaade-Verbondt' en eindigt in de 'Verheerlyking, zynde het sevende Goedt van het Genaade-Verbondt'. Daartussen worden de andere vijf goederen behandeld,
namelijk het zaligmakende geloof, de bekering, de rechtvaardiging, de heiligmaking en de verzegeling. Aan het eind geeft Lampe dan nog een uiteenzetting over 'de Werkelyke oprechting van het Genaade-Verbondt', waarin
hij nog eens expliciet handelt over de bevindelijk doorleefde verbondssluiting
tussen God en de ziel, die hij omschrijft als 'een vernuftige inwendige Onderhandeling der genodigde Ziele met Godt, waar door zy, zoo draa als se begint
te gelooven, vrywillig in oprechtigheit en Armoedigheit des Geestes, aan den
gantschen Inhoudt van het Genaade-verbondt de toestemming geeft' (blz.
714 v.v.). Ze is niet anders dan het bewuste 'Jawoord van 't Geloove'. Juist
dit laatste hoofdstuk wijst er weer uitdrukkelijk op, hoezeer de aandacht van
Lampe gericht is op de subjectieve beleving van het verbond, waarbij tegelijk
opvalt, dat de bevindelijke verbondssluiting maar niet een moment is in de
heilsordelij ke beleving, maar dat het hele geloofsleven van de christen vanaf
het begin eronder valt. Wat ons ook opvalt, is, dat Lampe over de verzegeling spreekt als over een apart goed van het genadeverbond (blz. 571 v.v.).
Lampe sluit hierin aan onder andere bij W. a Brakel en nog verder terug bij
Amesius. Wellicht is deze traditielijn voor meerdere elementen van Lampe's
theologie kenmerkend.

NADRUK OP DE EENHEID VAN HET VERBOND

Belangwekkend is nu echter dat na zijn behandeling van de goederen van het
Genadeverbond, die tot het wezen ervan behoren, zijn behandeling in het tweede deel volgt van wat hij noemt de 'Omstandigheden, welke Godt/volgens syne
Wysheit daar mede heeft gelieven te verbinden'. Het wezen (en dus ook de goederen) van het genadeverbond is onveranderlijk. De omstandigheden zijn echter 'van tydt tot tydt aan veele veranderingen onderworpen geweest' (blz. 1).
Het eerste gaat voorop, het tweede volgt. Het eerste is immers het 'Wezen', in
het tweede gaat het (slechts) over de 'omstandigheden' van het verbond.
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Deze onderscheiding komt ons overigens niet onbekend voor. We vinden
haar reeds bij Calvijn en zij is door heel de gereformeerde traditie heen gehandhaafd. Dat geldt ook, wanneer blijkt, dat Lampe evenals Calvijn de nadruk laat vallen op het wezen, en dus op de eenheid van het genadeverbond
in het Oude en het Nieuwe Testament. Lampe doet hiermee niet alleen een
stap in de richting van Calvijn, maar ook van Voetius. Wanneer Lampe dan
ook het verschil aangeeft tussen het Oude en Nieuwe Testament, vinden wij
bij hem wel opmerkingen, die aangeven, dat het Oude Testament minder is
dan het Nieuwe, maar hij gaat beslist niet zover als Coccejus, die het verschil
tussen beide zo groot maakte, dat de vergeving der zonden in het Oude Testament van essentieel lager niveau is geweest dan in het Nieuwe Testament.
In het Oude Testament betekent ze niet meer dan dat God de zonde voorbijziet. Pas in het Nieuwe Testament is er sprake van werkelijke vergeving, omdat toen pas Christus door zijn dood werkelijke verzoening heeft aangebracht. Deze benadering vinden wij bij Lampe niet. Uitgaande van de eenheid van het verbond komt hij tot een veel verdergaande gelijkstelling van
het oud-testamentische en het nieuw-testamentische heil.

ALLEGORISCH-HEILSHISTORISCHE SCHRIFTUITLEG

Waarin dan wel het coccejaanse element bij Lampe naar voren komt, is hoe
hij de heilsgeschiedenis, niet alleen van het Oude maar ook van het Nieuwe
Testament symbolisch en allegorisch verklaart en toepast op de latere geschiedenis en op de persoonlijke heilsbeleving van de gelovige. Lampe verbindt aan zijn verbondsmatige, heilshistorisch-heilsordelijke theologie een
allegoriserende hermeneutiek, die de Schriftgegevens zo hanteert, dat zij geheel en al daarin passen en aan zijn piëtistische theologie het aanzien geven
als zijnde gegrond op de Schrift. Maar in feite doet Lampe daarmee niet anders dan een mystiek gekleurde en tijdloze visie op het heil hullen in de mantel van een heilshistorische verbondstheologie. Hij voelt wel aan, dat hij met
deze methode niet ieder overtuigt. Hij heeft het over verzet ertegen in eigen
gereformeerde kring. Het is dan ook een methode, die pas 'sedert een halve
eeuw herwaarts' is aangewend (blz. 20). Lampe betreurt deze tegenstand, temeer, daar zij 'dikwijls alle paaien der broederlyke liefde en bescheidenheit'
te buiten gaat. Maar hij legt het oordeel in Gods hand. Volgens hem komt ze
voort uit 'eenvoudigheid, die hier hetzelfde betekent als simpelheid. Het kan
ook zijn, dat de weerstanden ontstaan 'uyt nydigheit over meerder licht' of
wel uit theologische gemakzucht. Ook wordt door Lampe een verwijt gedaan
in de richting van de Engelse schrijvers, die wel de 'zede-leer', maar niet de
kennis bevorderd hebben (blz. 27).
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Het blijkt dus hier duidelijk te gaan om 'het soo genaamde Coccejaansche
Prediken' (blz. 23). En weer geeft Lampe toe, dat het te betreuren is, dat
'vele broederen' fout gaan door niet de persoonlijke toepassing te maken,
terwijl dit juist het voornaamste oogmerk moet zijn. En dat niet alleen. Maar
deze methode van Schriftuitleg leent zich er juist zo goed voor om persoonlijk te worden toegepast.
Als Lampe zich de vraag stelt, waarom het nu in al die in de Schrift geopenbaarde verschillende omstandigheden van het genadeverbond gaat, dan
is het antwoord: de ware kerk. De ware kerk is het onderwerp van alle wegen
Gods (blz. 37). Deze kerk omschrijft hij als 'een geselschap van soodanige
Menschen, welke van 's weerelds Begin tot aan haar Eynde, uyt allerley Volken tot de Gemeinschap Godts, en Christi door synen Geest, geroepen zyn'.
Uit deze omschrijving blijkt opnieuw, dat de (persoonlijke) gelovigen daarin
de voornaamste plaats innemen. Dus als Lampe zo uitvoerig ingaat op de
vele verschillende omstandigheden, waarin God in zijn Woord zijn genadeverbond heeft geopenbaard, dan gaat het in wezen erom de vele en velerlei
wegen te kennen, waarlangs God zijn kinderen leidt.
Deze grondgedachte gaat Lampe vanaf het tweede deel van zijn Verborgentheit van het Genaade-Verbondt breed uitwerken. Enerzijds legt hij de
volle nadruk op de verschillende tijden van de kerk door de geschiedenis
heen. Anderzijds wil hij in al die verscheidenheid aantonen, dat het toch in
wezen gaat om hetzelfde geloof van Gods kerk. Want altijd al is de dood van
Christus het fundament van het heil geweest. Ook ging het van begin af aan
om de ene zaligheid. Terwijl dan uitdrukkelijk daaraan toegevoegd wordt,
dat dit ene heil ook altijd een innerlijk heil is geweest, zoals het wezen van het
genadeverbond zelf dat ook altijd is geweest (blz. 108).
Dat God nochtans gewild heeft, dat dit ene heil op zo vele verschillende
manieren is geopenbaard, rust volgens Lampe in zijn raadsbesluit. God wilde
geen eenvormigheid, maar juist een veelkleurigheid. Dat zien wij in de natuur, wij zien dit ook in de genade (blz. 120 v.). God wil met zijn kerk een
weg gaan. En op die weg gebeurt het een en ander, verandert er ook het nodige. Maar het is en blijft wel de ene weg van God met zijn kerk. In dit raadsbesluit heeft het God ook goed gedacht om niet terstond de verlosser te zenden. Waarom? Lampe geeft er opnieuw een piëtistisch antwoord op. Want
zo kon de zondaar op het diepst worden vernederd en van de onmacht van
het vlees overtuigd worden. Ook wilde God de komst van de verlosser door
zovele voorbeelden laten voorafgaan, dat wanneer Hij zou komen, het gelovige hart van Gods kinderen Hem dan ook met een des te volkomener zekerheid van het geloof zou erkennen (blz. 123 v.).
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DE VERDELINGEN IN DE HEILSGESCHIEDENIS

Belangwekkend is het om na te gaan, hoe de verdelingen in de heilsgeschiedenis er concreet uitzien, en op welke wijze de Schrift dienovereenkomstig door
Lampe wordt verstaan. De grote verdeling binnen de Schrift wordt natuurlijk gevormd door het Oude en Nieuwe Testament. Maar opmerkelijk is, dat
Lampe van deze tweedeling een driedeling maakt. Hij ziet namelijk het Oude
Testament pas ingaan met Mozes, wanneer hij het volk brengt onder de wet.
Daaraan vooraf gaat de tijd van de belofte, die vanaf de moederbelofte in
het paradijs duurt tot en met de aartsvaders (blz. 125 v.v.). Maar daarmee
volstaat Lampe niet. Hij gaat namelijk dan over tot een verdere onderverdeling. Zo wordt de tijd van de belofte weer nader verdeeld in drieën, namelijk
van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham en van Abraham tot Mozes.
Vervolgens gaat Lampe al deze personen en hun geschiedenissen symbolisch
uitleggen in de overtuiging, dat zij allen op Christus slaan, waartoe Lampe
de vrijmoedigheid ontleend aan Galaten 4:24, waar Paulus hetzelfde doet
met de geschiedenis van Hagar en Sara (blz. 246). Alle geschiedenissen slaan
of op Christus of op de kerk (blz. 249 v.v.). Zelfs geldt dit van de val in het
paradijs, wanneer Lampe meent, dat als Eva de zonde overbrengt op Adam,
dit slaat op het komen van onze zonden op Christus (blz. 255). Op deze wijze
worden ook Abel, Seth, Henoch, Noach en zijn ark, de zondvloed, Sem,
enz. verklaard. En dan altijd op zo'n manier, dat Lampe er een persoonlijke
toepassing voor de gelovigen aan verbindt.
Die persoonlijke toepassing is dus de spits van heel Lampe's hermeneutiek, maar dan wel zo, dat hij in zijn symbolische uitleg eraan toekomt via
het trekken van een aantal perspectivische concentrische cirkels. Voordat
Lampe doorgaans aan het persoonlijke toekomt, laat hij de teksten eerst
slaan op latere geschiedenissen of personen in de Bijbel zelf (vooral in het
Nieuwe Testament), vervolgens op de kerkgeschiedenis daarna, tot in het heden toe en tenslotte op de nog te verwachten toekomst. We willen een enkel
voorbeeld ervan geven. Het komt nog vrij overtuigend over, wanneer Lampe
in Eva het beeld van de kerk ziet, maar het wordt wat moeilijker, wanneer hij
dan zeer gedetailleerd allerlei parallellen noemt, die dat moeten concretiseren. Nog veel gezochter komt het ons voor, wanneer Kaïn het beeld blijkt te
zijn van de boosaardige Joden en de geschiedenis van Kaïn en Abel op weer
gedetailleerde wijze wordt geparallelliseerd met de verhouding tussen Joden
en christenen. Henoch uit Genesis 5 wordt verbonden met Elia en beide worden gezien als de twee getuigen uit Openbaring 11. Deze twee blijken profetische gestalten te zijn van de Albigenzen en Waldenzen. Als Noach met de
dieren vergadert in zijn ark wijst dit op de laatste bekering van de heidenen.
Cham wijst heen naar de vleselijke Joden, die er overigens bij Lampe door253

gaans slecht afkomen, te meer, omdat hij in het verlengde van hen de Antichrist ziet.

HEILSHISTORISCHE UITLEG VAN HET SCHEPPINGSVERHAAL

Vooral is het voor Lampe's hermeneutiek kenmerkend, hoe hij de scheppingsgeschiedenis uitlegt en toepast (blz. 145 v.v.). Het scheppingsgebeuren
is heilsgebeuren in profetische beeldspraak. De hele heilsgeschiedenis, zowel
in het groot als in het klein, ligt symbolisch erin opgesloten. Als theologen uit
onze tijd treft ons dit, omdat zo'n nauwe verbinding tussen schepping en genade(verbond) die wij kennen uit de theologie van Karl Barth, als een novum
van de 20ste eeuwse theologie is beschouwd, waartegen orthodox gereformeerde theologen meenden zich heftig te moeten verzetten. Lampe toont
zich in dit opzicht een prototype van Barth, want schepping is ook bij hem
verbond, een en al genade. Alleen blijkt bij nader toezien dat ook Lampe
zich kon beroepen op oude voorgangers, waarbij vooral Augustinus kan
worden genoemd.
Volgens Lampe is het zo, dat de schepping een schilderij is, dat vanwege de
kerk het licht zag. Zij is 'Sinnebeeld van 't werk der Genade, selfs van een iegelyk uytverkoorne'. Ook is zij 'voorbeeld van alle de wegen Godts in zyne
Kerke'. Op deze wijze verklaart Lampe dan ook niet alleen de scheppingsgeschiedenis uit Genesis 1 en 2, maar ook Psalm 19,104, 148. Het is immers zo,
dat de Bijbel zelf expliciet de zevende scheppingsdag, ook het paradijs en
Adam vergeestelijkt. Dan mag dat volgens Lampe ook gedaan worden met
alle andere elementen van de schepping, toegepast op alle perioden van de
kerk.
In de zeven scheppingsdagen is de hele 'tydloop van het Ryk Christi' afgebeeld, de volle 7000 jaren. Daarvan zijn nu bijna 6000 jaren afgelopen. De
val van de antichrist is al bezig te gebeuren alsook de 'laatste verbetering van
de kerk'. Het wachten is nu op de zevende dag, de sabbathsdag, dat met het
rijk der heiligen van 1000 jaren zal aanbreken. Tenslotte is daar 'de laatste
toekomst' des Heeren. Wel voegt Lampe er aan toe, dat wij niet al te formeel
met deze periodisering moeten omgaan. Daarvoor werkt de Geest te organisch. Maar anderzijds moet men ook niet menen, dat hij met deze visie iets
nieuws brengt. De gedachte leefde immers al bij het Jodendom vóór Christus' geboorte. Ook is zij bij de Joodse Kabbalisten terug te vinden, een bron,
die menig keer door Lampe wordt gebruikt, zij het niet altijd in positieve zin.
Maar al is deze chiliastische visie op de geschiedenis niet nieuw, zij vormt
binnen de traditie van het Gereformeerd Protestantisme toch in zoverre een
nieuw element, dat zij in het oorspronkelijk Calvinisme niet voorkwam en
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juist als joodse speculatie werd afgewezen. Het is vooral het latere Piëtisme
geweest, dat de chiliastische visie heeft opgenomen, waaruit opnieuw blijkt,
dat Lampe in deze piëtistische variant van de gereformeerde traditie te plaatsen is, maar dan wel op coccejaanse wijze geconcretiseerd.
Hoe Lampe dit concreet invult, wordt ons duidelijk, als wij nagaan, op
welke wijze hij de zeven wereldperioden ziet afgebeeld in de zeven scheppingsdagen. De perioden over deze zeven dagen verdeeld worden als volgt
over de geschiedenis uitgelegd (blz. 151 v.v.). De eerste werelddag slaat op de
tijd tussen Adam en Noach. Het woest en ledig zijn van de aarde wijst op de
zonde. En als God spreekt: Er zij licht - dan ziet dit op het licht der genade.
Het licht van de eerste dag is echter nog zwak in vergelijking met dat van de
vierde dag. Dat heeft betrekking op het verschil tussen de tijd vóór en na de
komst van Christus op aarde. De scheiding tussen licht en duisternis ziet op
de scheiding tussen het vrouwen- en het slangenzaad.
De tweede werelddag slaat op de tijd van Noach tot Mozes. Ook dan weer
worden door Lampe veel vindingrijke parallellen getrokken met de latere
heils- of kerkgeschiedenis. De tijd, waarin Israël in Egypte vertoefde wordt
door hem gezien als de nacht, die de overgang van de tweede naar de derde
werelddag markeert, en die afbeeldt de tijd van Mozes tot Christus. De scheiding tussen aarde en zee, die dan plaatsvindt wijst op de scheiding tussen de
kerk en de volken. De ballingschap van Israël in Babel is dan weer de daaropvolgende nacht zoals een latere nacht wijst op het verval van de oosterse kerk
in de eerste periode van de kerkgeschiedenis. Deze nacht volgt op de vierde
dag, die het tijdsbestek tussen Christus' komst en de komst van de Antichrist
aangeeft, waarmee de overheersing van de kerk van Rome wordt bedoeld.
De vijfde dag strekt zich uit van de Antichrist tot de Hervorming. Opmerkelijk is daarbij, dat Lampe niet vergeet, dat toen deze scheppingsdag plaatsvond de wereld nog goed was, hetgeen volgens hem aangeeft, dat er in de vervallen kerk van Rome toch ook nog goede dingen werden gevonden. Niet
minder opmerkelijk is, dat Lampe de Hervorming niet in de 16e maar in de
13e eeuw laat beginnen, waarbij hij vooral denkt aan de vernieuwingsbewegingen van de Albigenzen en de Waldenzen. Wel is er in deze eeuwenlang durende hervormingsbeweging een toename in grootte en kracht te ontdekken,
die in de kerkhervorming van de 16e eeuw haar hoogtepunt vindt. Overigens
weet Lampe ook deze ontwikkeling binnen de eeuwen van de Hervorming terug te vinden in het scheppingsverhaal. Ze wordt namelijk al profetisch afgebeeld in het feit, dat eerst de kruipende, daarna de viervoetige dieren en tenslotte de mens geschapen werd.
Ook Lampe's eigen tijd vindt hij hier terug. Hij kwalificeert haar als een
tijd van verval, die echter reeds is afgebeeld in de duistere ontmoeting van de
slapende Adam en zijn uit hem genomen vrouw. Maar het is ook deze eigen
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tijd, die in haar vervallenheid een belofte voor het komende vrederijk bevat
zoals de genoemde slaap van Adam is uitgelopen op de ondertrouwing van
hem met Eva. Daarmee is de zevende dag aangebroken. De dag van de wereldsabbath, het rijk van 1000 jaren.
Hoewel deze heilshistorische hermeneutiek bij Lampe een lucratieve uitwerking krijgt, is echter deze methode van Schriftuitleg op zich niet nieuw.
Lampe bevindt zich ook hierin namelijk geheel in het coccejaanse kader. Dat
geldt ook, wanneer hij vervolgens deze zelfde zeven scheppingsdagen nader
gaat preciseren door hen te laten slaan op wat hij noemt de huishouding van
het Nieuwe Testament en de daarna volgende kerkgeschiedenis (blz. 158
v.v.). De eerste dag begint dan niet met het begin van de geschiedenis maar
met de apostolische tijd. Daarna volgen respectievelijk de kerk onder de heidense keizer, de kerk na Constantijn, de voorbereiding op de anti-christelijke periode, de Hervorming van de 13e eeuw en tenslotte de protestantse
kerk, die vooral ontstaat na de Synode van Dordt en de vrede van Munster.
Ook hier legt hij de nadruk op de verdergaande ontwikkeling. De eerste tijd
van de Hervorming is de tijd, waarin de vogels werden geschapen, die nog
zwak zijn. Later komen de sterkere dieren en tenslotte de mens, hetgeen erop
wijst, dat er een toename kwam van een 'vernuftige Godtdienst' (blz. 162).
Lampe doet nog weer een stap verder, als hij opnieuw de hele schepping de
revue laat passeren, maar dan heenwijzend naar het 1000-jarige rijk. Zo is hij
in staat om een vrij gedetailleerde uitwerking te geven van hoe het in dat rijk
zal toegaan, ook al beseft hij wel, dat we het pas echt goed zullen weten,
wanneer dit rijk is aangebroken (blz. 163 v.v.).

PIËTISTISCHE UITLEG VAN HET SCHEPPINGSVERHAAL

Maar het specifiek piëtistische element brengt Lampe erin aan, wanneer hij
tenslotte deze zeven scheppingsdagen gaat verklaren als zinnebeelden van het
genadewerk in de ziel. De scheppingsgeschiedenis krijgt dan de functie van
een ladder, die ons doet opklimmen tot het werk der genade, omdat de individuele mens wordt beschouwd als 'een schepsel der Genade' (blz. 168 v.v.).
Lampe weet daarvan zelfs te zingen en te 'zuchten':
Toen alle stoffen noch in duistere warring lagen,
Begon het, toen gy spraakt, 't zy licht, terstond te dagen.
Herhaal noch eens dat woord, o sterke en goede God!
Op dat het dag werde in myn ziele op uw gebod,
En de afgrond wykende, dat licht zo op my werke,
dat ik uw grootheid, en myn nietigheid, bemerke.
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Zo gaat het toe op de eerste scheppingsdag van de genade. Maar voor het oog
van Gods kinderen vertolkt Gods hele schepping de spraak der genade. Dat
is nu juist 'de rechte wesentlyke natuurlyke Taal, welke Godts Volk alleen
verstaan en zich daarin konnen vermaken. Daardoor verheffen zich de Heyligen met Arendvleugels boven het geschapene'. Daarom: 'Laat u voortaan
Hemel en Aarde tot een Boek/en alle Gesterntens/Planten en kruyden tot
Letters dienen/welke u de onsigtbaare schoonheden van de Genade wonderen vertonen' (blz. 170).
Deze hermeneutiek past Lampe niet alleen toe op de schepping en haar geschiedenis, maar op de hele Schrift. De uitleg zet in met de wijdste cirkel van
de heilsgeschiedenis om via de kerkgeschiedenis haar eind- en hoogtepunt te
vinden in de geloofsgeschiedenis van de persoonlijke ziel van Gods kinderen.
Op deze wijze heeft Lampe het coccejaanse model dienstbaar gemaakt aan
het piëtistisch verstaan van de Schrift en zijn vertolking van het persoonlijke,
innerlijk geloofsleven.

LAMPE EN DE MYSTIEKE TRADITIE VAN DE KERK

Wanneer wij nu onze aandacht willen richten op het piëtistische karakter van
Lampe's theologie, kunnen wij bij het bovenstaande aansluiten, omdat het
ons benieuwd ernaar maakt, hoe hij gedacht heeft over de mystieke traditie
binnen de geschiedenis van de kerk. Bij vroegere vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie kunnen wij soms een hoge waardering aantreffen van de
mystieke theologie van de Middeleeuwen, zoals bij Voetius, Lodenstein en
Saldenus, die onder anderen Bernard van Clairvaux, Tauler en Thomas a
Kempis hoog in het vaandel heffen, hoewel er ook van hun kant kritische geluiden in de richting van de theologia mystica zijn op te vangen.
Hoe staat Lampe hiertegenover? Wij krijgen ruimschoots de gelegenheid
om zijn visie hieromtrent te vernemen, omdat hij in het vierde deel van zijn
De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, waarin hij de hele kerkgeschiedenis behandelt, uitvoerig erop ingaat. Om te beginnen laat Lampe er
geen onduidelijkheid over bestaan, hoe hij over de Gnostiek denkt (blz. 309
v.v., 331). Hij beschouwt haar zonder meer als dwaling, waarvan de bron
niet de Schrift is en het christelijk geloof, maar de heidense Plato. Ook de
Joodse Kabbala ligt in deze lijn. Opmerkelijk is echter, dat Lampe wijst op
de actualiteit van deze gnostisch-mystieke stromingen. Hij vindt ze namelijk
terug in wat hij noemt 'de hedendaagsche Böhmisten, Weigelianen, Joristen,
etc', die hij dan ook radicaal afwijst, in het besef dat hij daarmee geheel
denkt in de lijn van de apostel Johannes, die in zijn Openbaring reeds met
deze dwalingen te kampen had. Lampe noemt deze mystieke stromingen ook
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de 'hedendaagsche Enthusiasten', waarbij hij uitvoerig en zeer kritisch stilstaat, en waarvan hij meent, dat zij in de Schrift reeds zijn aangekondigd, en
dan niet alleen in de Openbaring van Johannes (blz. 336).
Deze kritische opstelling neemt Lampe overigens in tegenover de hele
kerkgeschiedenis. Ze geldt bij voorbeeld ook de oude kerkleraars, die hij wel
weet te waarderen, maar van wie hij ook opmerkt, dat zij 'met grote onwetentheit en eenvoudigheit (negatief bedoeld! C.G.) doormengt' zijn, waardoor er 'veel dwalingen' bij hen te vinden zijn. Hij is er zeker van, dat men in
zijn tijd van hen zeer weinigen voor rechtzinnig zou houden (blz. 317 v.).
Vooral staat Lampe afwijzend tegenover de mystieke theologie van Dionysius Areopagita, waarbij hij opnieuw niet de Schrift maar Plato op de achtergrond ziet staan. Wel zijn er sommige waardevolle elementen bij hem te vinden, maar wat hij als voornaamste bezwaar aanvoert, is, dat de verdienste
van Christus klein wordt geacht. Trouwens, dat geldt niet alleen van hem
maar van de meeste mystieke schrijvers, 'selfs by Thomas a Kempis' (blz.
475 v.). Een kritische stellingname treffen wij bij Lampe ook aan ten opzichte van de scholastiek. Het pausdom is erdoor versterkt15 (blz. 526).
Toch weet Lampe ook positieve waardering voor de mystieke theologie op
te brengen. Toen de kerk in de Middeleeuwen steeds dieper in verval raakte,
hetgeen onder andere in de hand gewerkt werd door de scholastiek, leefde in
de kloostervroomheid de ware kerk voort (blz. 580). Maar ook dan blijft de
negatieve waardering bij Lampe overheersen. Want in reactie op de 'onvruchtbare doornachtige Gesteltheit der Scholastyke Theologie/dewelke
veelen soo verdrietig geworden is', is de mystieke kloostervroomheid 'tot het
andere uyterste vervallen'. Hetgeen zij 'met de Wijsbegeerte van Aristoteles
niet vinden konden/hebbense in die van Plato, te vergeefsch/gesogt'. Lampe
noemt in dit verband Tauler, die door Luther en Melanchthon hooggeacht is,
maar van wie hij meent, dat 'veele Enthusiastische dwaasheit en Paapsche
suurdeesem' bij hem te vinden is, al komt men ook 'heylsame Leeringen' bij
hem tegen. Zijn conclusie is dan ook, dat deze mystieke schrijvers 'recht beproeft' moeten worden.

LAMPE'S OORDEEL OVER DE REFORMATIE EN ZIJN EIGEN TIJD

Deze genuanceerde kijk op de vooral mystieke traditie van de kerk handhaaft zich ook, wanneer Lampe over de Reformatie spreekt. Treffend is al,
dat hij die Reformatie niet beperkt tot de 16e eeuw. Zij begint al volgens hem
in de 13e eeuw, en ook na de 16e eeuw gaat zij voort. Dat geeft ruimte voor
een doorgaande reformatie, een 'ecclesia semper reformanda', zoals wij die
bij Hoornbeeck en Lodenstein en vele anderen in de 17e eeuw al zijn tegenge258

komen. Ook de kritische benadering van de Reformatie ontbreekt bij Lampe
niet. Hij acht het een vroom bedrog (pia fraus), wanneer vele piëtistische
schrijvers de vroege kerk te mooi voorstellen, waarbij Lampe wellicht vooral
aan de Labadisten gedacht heeft16. Maar dat vrome bedrog geldt ook, wanneer een te mooi licht over de Reformatie valt. De kerk is immers altijd gebrekkig geweest. Bepaald niet alleen in de eeuw, waarin Lampe zelf leeft.
Over die eigen tijd heeft Lampe een ambivalent oordeel. Enerzijds wijst hij
op het ernstige verval van de kerk van zijn dagen. Daarom is er ook nu weer
een reformatie nodig. Als hij deze noodzaak tot nadere reformatie vergelijkt
met die van de 16e eeuw, spreekt hij van 'ene Reformatie ten dele', die 'wort
vereist in onze eeuwe'17. In de 16e eeuw was er echter sprake van 'ene ganschelyke Hervorming', omdat het toen ging om 'den uitgang van onze Vaderen uit het Antichristendom'. Zo'n totale hervorming was er trouwens ook in
het begin van de kerkgeschiedenis ten tijde van Christus, toen de kerk uit het
jodendom moest worden bevrijd.
De ambivalentie komt echter daarin naar voren, dat Lampe zijn eigen tijd
ook kan zien als een stap vooruit vergeleken met vroeger dagen, vooral gezien op kortere termijn. Zo meent hij, dat er 'binnen Vyftig Jaaren in dit
stuk (van hervorming C.G.) alreeds veel gewonnen' is. Er worden nog steeds
mensen tot bekering gebracht, 'hoewel niet in een groot getal/nogtans eenige...', en daarvoor gebruikt de Heere 'het heedendaagse Predik-Ampt'. Het
doet naar zijn overtuiging 'den Duyvel leet... dat syn Ryk in de Kerke wat
sterker begint aangegreepen te worden/dat hem meer Zielen als voor desen
ontrukt worden...'18. Behalve verval zijn er dus ook tekenen van herstel, en
die waardeert Lampe als voortekenen van het nabij-zijn van het 1000-jarige
rijk. Hij meent, dat 'wy op den drempel van die tyden zyn gestelt en ons
daarom tot dezelve voorbereiden moeten'.
Aan dit voor zijn geloofsbesef nabije vrederijk besteedt Lampe uitvoerig
aandacht. Hij schrijft erover vanuit de gloed der verwachting, waarin de
hoopvolle en heerlijke toekomst van het joodse volk een centrale plaats inneemt. Dit laatste staat overigens op een gespannen voet met zijn vaak kritische en negatieve uitingen over het 'wettisch jodendom', dat vijandig staat
tegenover de christelijke kerk19.

LAMPE'S GELOOFSBESCHOUWING

In het bovenstaande is ons al duidelijk geworden, dat Lampe met zijn visie
op de geschiedenis goed past in de rij van vertegenwoordigers van de Nadere
Reformatie, omdat genoemde ambivalentie ook bij velen van hen is te vinden. Hetzelfde geldt, wanneer wij nu de specifieke opvattingen van Lampe
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nagaan, die thuis horen in het kader van de Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme. We doen dan weer een stap terug, en richten ons allereerst op Lampe's beschouwing van het persoonlijke geloofsleven. In het
voorafgaande is ons al opgevallen, dat hij daarvoor een buitengewone belangstelling heeft. Niet alleen als hij in het eerste deel van zijn De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt de heilsorde ter sprake brengt, komt dit
naar voren, maar bij elk onderwerp, dat hij aansnijdt, is dit het geval, of dit
nu van historische of ethische of praktische aard is. Lampe verbindt er altijd
een toepassing aan, die te maken heeft met de persoonlijke, innerlijke beleving van het hart. In dit opzicht geldt, dat Lampe's hele theologie piëtistisch
is gekleurd.
Maar dit treedt vooral naar voren, wanneer hij expliciet over het geloof
spreekt. Deze nadrukkelijke aandacht voor het persoonlijk geloof komt niet
alleen in zijn genoemd hoofdwerk naar voren, maar krijgt ook in vele andere
werken een ruime aandacht. Lampe heeft zelfs drie verhandelingen uitgegeven, die speciaal met het geloof zich bezighouden20. Dit had zijn aanleiding
in een theologentwist over de vraag, of de zekerheid van het geloof behoort
tot het wezen of het welwezen van het geloof. Deze kwestie was al van oude
datum, maar in die tijd weer opgeleefd, toen Th. van Thuynen met grote stelligheid beweerde, dat genoemde zekerheid het wezen van het geloof uitmaakt, waarbij hij zich op Calvijn en andere reformatoren meende te kunnen beroepen. De Groningse hoogleraar A. Driessen bestreed hem echter
daarin, menende, dat de zekerheid tot het welwezen van het geloof behoort.
Het wezen van het geloof is toestemmen, dat het heil in Christus ligt en tot
Hem de toevlucht nemen. Lampe viel hem daarin bij en meende dus dat
vraag en antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus niet over het wezen
maar over het welwezen, de hoogste gestalte dus van het geloof, spreekt21.
Als wij nu bedenken, dat Van Thuynen binnen de kring van de piëtisten
niet als volwaardig werd beschouwd, dan kunnen wij daaruit opmaken, dat
de visie op het geloof, die het achttiende eeuwse Piëtisme erop nahield, zich
kenmerkte door een legitimeren van een (chronische) onzekerheid in het geloof. Dat wil niet zeggen, dat men niet op die zekerheid aanstuurde. Wij vinden dit bij Lampe ook telkens terug. Maar tegelijk werd dit ondermijnd door
het besef, dat geloofszekerheid toch een (niet beslist nodige) luxe is, die in
feite maar aan weinigen wordt geschonken.
Het ligt in dezelfde lijn, wanneer Lampe zijn lezers en hoorders voortdurend oproept tot zelfonderzoek, gericht op het innerlijk beleven van de ziel,
al moet er direct aan worden toegevoegd, dat hij dit innerlijk beleven niet zo
gedetailleerd analyseert als dit bij anderen te vinden is, zoals vóór hem bij G.
Saldenus en na hem bij W. Schortinghuis, J. Verschuir, A. Comrie en Th.
v.d. Groe.
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CLASSIFICATIE

Wat wij wel bij Lampe in extenso tegenkomen, is de zogenaamde classificatie
van de christelijke gemeente22. In zijn De gestalte der Bruyd Christi, waarin
hij enkele preken heeft uitgegeven, die hij in Duisburg gehouden had, gaat
hij in de voorrede uitvoerig hierop in23. Lampe wijst erop, dat wij in al onze
preken rekening ermee moeten houden, dat wij 'seer veelderley soort van
Toehoorders' voor ons hebben, die verdeeld kunnen worden tussen 'twee
groote hoopen', namelijk de onbekeerden en bekeerden. Deze twee zijn zo
ver van elkaar onderscheiden als het licht en de duisternis, 'soo dat se daarom
onmoogelyk op een selfde wyse konnen worden aangesproken'. Ze zijn immers enerzijds 'onbekeerde sondaars' en anderzijds 'bekeerde christenen'.
Alleen de laatsten verdienen de naam van 'Christenen' 'en ik weet niet onder
wat schyn de eerste daar onder souden worden betrokken'. Wie dat wel doet,
wil 'dit nootsakelyk onderscheit verduisteren', en trekt daarmee 'een harssen-gebouw' op, dat 'lynrecht tegen den inwendigen aardt van het Nieuwe
Verbondt' ingaat en alleen ertoe dient 'om de arme Zielen in selfsbedrog te
verstikken'. Want alle uiterlijke kennis en belijdenis der waarheid maakt iemand nog niet tot een christen, waarbij Lampe zich beroept op vraag en antwoord 32 van de Heidelbergse Catechismus, die hij dichtend als volgt parafraseert:
Het is niet soo gemeen
Een Christen zyn, als heeten:
Ik weet, men dien alleen
Den Christen-naam toe moet meeten,
Die Christus regt bemint,
In leeven en in sterven:
Die als hy is gesint,
Die sal syn heil beërven.
Alleen deze laatsten mogen worden vertroost. En dan geldt zelfs: 'daar in
wordt noch de allergrootste voorsichtigheit vereyscht, om op het aller naauwste de Persoonen te bepaalen, die zich over deselve konnen verheugen, op
datse sich niemandt, die noch geen deel daar aan heeft, tot verleyding van
syn arme Ziele, mag toeeygenen'.
Prediking is dan ook te beschouwen als een 'geestelijke snykonst', wat
Lampe ontleent aan 2 Timotheüs 2:15. Het hanteren van het snijmes gaat
niet licht te ver. Want als het goed gebeurt, worden de twee genoemde 'hoopen' nog weer onderverdeeld in 'bysondere soorten'. Zo noemt Lampe vijf
soorten van onbekeerden: 'onweetende, reukeloose, burgerlyke naam-Christenen, huychelaars en overtuygde'. En ook de bekeerden moeten precieser
worden geclassificeerd. Er zijn immers 'swakke en sterke', er zijn kinderen,
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jongelingen en vaders in het geloof. Voor hen moeten wij in de prediking
speciale toepassingen maken, zoals Lampe zelf dan ook 'hier en daar' doet.
Lampe beseft, dat hij hiermee opnieuw een specifiek piëtistisch element invoert in de prediking. Toen hij in Duisburg predikant werd, kwam hij bewust
voor de keus te staan, of hij deze toepasselijke, onderscheidende en bevindelijke prediking zou houden of met de gangbare coccejaanse preekmethode in
zee zou gaan, die in die tijd zeer populair was. De laatste omschrijft hij als
'soo gebrekkelyk, dat eenige van onse nieuwe Godtgeleerden, den ganschen
tydt met wydtloopige verklaaringen toebrachten; en wanneer het uur verloopen was/met het een of andere, laat ons, tot het besluyt spoeden'. Maar
Lampe vervolgt dan: "t Scheen my toe, als of ik soo doende, het fondament
tot een heerlyk Koninklyk Paleys sag gelegt, en daar boven op, maar een
kleyn hutjen opgebouwt. Ik besloot dierhalven, dat de verklaaring en toepassing, met gelyke schreeden moesten voortgaan'. Het gaat in de prediking
erom, dat er 'eene geestelyke snykonst geoeffent worden, soo wel ten opsichte van het woordt, als van de Toehoorderen' en dan wordt vervolgens de genoemde klassifikatie door hem aanbevolen en uitgewerkt.
Uit de woorden van Lampe blijkt wel, dat het verzet tegen deze manier van
preken tamelijk groot was. Ze komt velen als hard voor. En dat is ook wel te
begrijpen, omdat 'daardoor den Sathan op syn seer getreeden wordt, wanneer door dit middel, syn spinrag verscheurt wordt, waar meede hy soo veele
Zielen heeft verblind'. Lampe roept dan ook alle getrouwe leraren op om ondanks de tegenstand ermee door te gaan.

MYSTIEKE INSLAG

Lampe's prediking kenmerkt zich echter niet alleen door haar onderscheidende analyse, maar ook door haar mystieke inslag. Want al staat hij dan tamelijk kritisch tegenover de mystieke theologie in verleden en heden, dit
neemt niet weg, dat hij zelf aan het geloofsleven een mystiek gekleurde
bevindelijkheid toekent. Opvallend is de aanduiding van de ware kerk als de
bruid van Christus, waarbij niet zozeer haar staat als wel haar gestalte de
aandacht trekt. Met de bruid is de bruiloft, die zij viert met haar bruidegom,
onderwerp van de prediking, vooral wanneer het heilig avondmaal staat aangericht. Lampe heeft er een speciaal werk aan besteed onder de titel Het heylige Bruydt-Cieraat der Bruyloft-Gasten des Lams, Aan syne Verbondts-Tafel2*. Maar vooral komt het mystieke karakter van Lampe's geloofsvoorstelling uit in zijn gedichten, die uitgegeven zijn onder de titel Geestelyke Gezangen25. We vonden hierin opvallende overeenkomsten met de Uytspanningen
van Jodocus van Lodenstein en met de latere Bevindelike Gesangen van Wil262

helmus Schortinghuis. Vele malen komt het bruidsmotief in deze liederen
naar voren, met een sterke mystieke invulling (blz. 39).
O! dat niets my mogt verdrieten/
Dan wanneer ik 't soet genieten
Van uw zuivren liefdegloet
In myn ziele missen moet.
O! dat ik so lieven mochte/
Wat gy geeft/u weder brochte/
O! dan smolten hier beneen/
Gy en ik geheel tot een!
Met Lodenstein heeft Lampe ook gemeen, dat zijn liederen sterk Jesucentrisch zijn gericht, waarbij opnieuw blijkt, hoezeer het heilshistorische zijn
vervulling krijgt in het heilsordelij k-bevindelijk kennen van het heil. Lampe
maakt gedichten over Jezus' geboorte, zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart, en telkens komt het dan aan op de persoonlijke doorleving hiervan. Als hij de geboorte van Jezus in Bethlehem tot zijn thema kiest, dan is
het (blz. 6):
Gij acht geen beestestal te klein/
Voor uwen glans en lusten;
Ach! maak mijn hert/al is 't onrein/
Al is het eng en duister/
Uw wooning/schoon het eertijts wiert/
Bewoont van wilde dieren/...
Sterk op de gestalte van Jezus gericht is ook het volgende gedicht (blz. 46):
Wykt, wykt ydele gedachten/
Stoort niet verder myne rust.
'k Wil alleen naar Jezus trachten/
Jezus myner zielen lust!
Jezus is het/wien ik eer/
Jezus heeft mijn hert bezeten/
En ik wil voortaen niets meer
Dan van Jezus liefde weten.
Het mystieke van Lampe's gedachtengang wordt tenslotte ook zichtbaar aan
zijn hoge waardering van het hemelse en geestelijke leven, waartegenover een
lage dunk van het lichamelijke en aardse leven staat (blz. 34, 39).
Zult gy my eens eeuwig kronen
Als ik in uw Licht zal wonen?
Geef dan/dat ik de Aerdsche pracht
Slechts voor drek en schaduw acht;
Ja dat ik/my zelfs onttogen/
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En dit sichtbaar ront ontvlogen//
My verliez' voor uwen troon/
In het onverganklijk schoon.
Deze lage waardering van het lichamelijke komt ook naar voren, wanneer
Lampe de wereldsgezindheid van zich christen noemende mensen hekelt. Hij
vermaant degenen, 'die sich soo veel daar aan geleegen laaten zyn/dat het
elendige Lichaam, dat maar een sondig Kreng is/genoegsaam mag verciert
worden/en dat hunne huysen/op het kostelykste en verquistigste moogen opgeschikt zyn: terwylen sy ondertusschen den glants ten eenemaal vergeeten/
die de Ziele heerlyk en voor Godt welbehaagelyk maaken'26.

LAMPE IN HET VOETSPOOR VAN DE NADERE REFORMATIE

Met dit soort vermaningen blijkt Lampe geheel in de traditie van de Nadere
Reformatie zich te bewegen, en neemt hij bewust en radicaal afstand van die
stroming onder de Coccejanen, die wereld en cultuur graag zo positief mogelijk waardeerden. De geluiden, die Lampe in dit opzicht laat horen zijn veel
meer verwant met het voetiaanse levensgevoel.
Zoals Voetius en Lodenstein tekeer konden gaan tegen de mode in kleding
en meubilair, zo vinden wij dit ook bij Lampe terug. Hij vindt het een onbeschaamde zaak, wanneer mensen met modieuse klederen, 'dit leverey des
Hel-schen Hovaardy-Duyvels' in het gebed tot God naderen. Zij besteden
meer tijd aan het aantrekken van hun kleren dan aan hun gebeden27.
Ook het ijdel vermaak van de wereld, zoals dit onder andere uitkomt in het
dansen, hekelt hij op een felle manier. Als hem de vraag wordt gesteld, wat
hij van het 'hedendaagse dansen' vindt, dan luidt zijn antwoord: 'daar van
belyden wy onbeschroomt, dat het een lichtvaardige oeffening des lichaams,
een tontel der geilheid, en een schandtvlek onzes Christendoms is, en dat de
geene, die zulk danssen noch willen voorspreeken, haare blindheid in 't oordeelen van geestelyke dingen klaar aantoonen'28.
Het is vooral in zijn Schets der dadelyke Godtgeleertheit, waarin Lampe
zijn program van Nadere Reformatie ontwikkelt. In aansluiting op het reeds
genoemde, gaat hij uitvoerig in op de noodzakelijkheid van het betrachten
van de 'soberheit', die 'de bewaarster der gesondheit' is (blz. 440), en neemt
hij het op voor het vasten, ook al wordt dit 'by Pausgezinden' op een bijgelovige wijze gepraktiseerd. Wanneer het niet te veelvuldig wordt gedaan, acht
Lampe het een goede zaak (blz. 441 v.v.). De soberheid moet, zoals wij reeds
zagen, worden betracht in de kleding, die immers altijd ons noopt tot 'de
overdenking van den oorsprong der klederen' en ons dan 'altijt nedrigheit en
schaamte aanjagen moet'. Ze dient te worden gebruikt niet zozeer tot versie264

ring van ons lichaam als wel 'om onderscheit te maaken van kunne/ouderdom en staat', waarbij Lampe geen twijfel erover laat bestaan, dat hij 'de
vermenging van kunne' volstrekt afwijst, daarbij zich beroepend op Deuteronomium 22:5 (blz. 444 v.).
In plaats van zich door de kleding te sieren kent de christen 'een beter cieraat der ziele', ook al is het tegelijkertijd zo, dat de kleding 'een zinnebeelt
der rechtvaardigende en heiligende genaade' is (blz. 446).
In dezelfde lijn liggen Lampe's opmerkingen, als het om de huizen en hun
inrichting gaat. Ook in dit opzicht is er 'voor trotsheit en pracht geen plaats'.
Een gelovige zoekt een andere woonstede, omdat hij op aarde zich een
vreemdeling weet.
In verband met de verhouding tussen man en vrouw, verdient het te worden opgemerkt, dat Lampe wijst op 'de oeffeninge der Mannelijke Heerschappye die door den val des menssen enige strafheit ontvangen heeft, welke zy te voren niet hadde'. Deze hardheid blijft ook in het Nieuwe Testament
voortduren. Lampe meent dit te kunnen opmaken uit wat Paulus schrijft in 1
Korintiërs 11:3 (blz. 780). Toch weerhoudt deze nadruk op de onderworpenheid van de vrouw aan de man hem niet om in de gemeente aan de vrouw een
ambt toe te kennen. Hij spreekt daarover, wanneer hij het over de kerkelijke
ambten heeft en dan achtereenvolgens handelt over de predikanten, de 'Leken-ouderlingen', de 'Diaconen' en tenslotte de 'Diaconessen, die in sommige Kerkvergaderingen noch overig zyn'. Lampe spreekt ook in het laatste geval uitdrukkelijk over ambt, en wijst dan op 1 Timotheüs 5:9, 10. Van deze
vrouwen geldt, dat hun 'ampt behelst enige liefdeplichten/voornamelyk omtrent armen/vreemdelingen/gevangenen en kranken/kraamvrouwen en kinderen/die niet so bequamelijk of betamelijk van mannen konnen betracht
worden' (blz. 701). Dat ambtelijke werk dus, dat specifiek om een vrouwelijke begeleiding en behartiging vraagt, dient ook aan haar te worden toegekend.

NADERE REFORMATIE VAN DE KERK

In ditzelfde werk, waarin Lampe zijn praktische theologie ontvouwt, die hij
beschouwde als aanvulling op zijn meer dogmatische werk over het genadeverbond, geeft Lampe ook zijn visie op hoe hij zich een nadere reformatie
van de kerk voorstelde. Dat hij de toestand van de kerk in zijn dagen kritisch
beoordeelde, had hij ook al in een ander geschrift onder woorden gebracht.
In 1713 verscheen zijn Groote Vooregten van den rampzaaligen Apostel Judas Iscarioth tot verschrikkinge van alle ontrouwe Leeraars; en tot waarschoumnge van alle Over het Heedendaagse Kerk- Verval verwerde Zielen29.
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Dat het in wat in deze titel is aangegeven om een netelig onderwerp ging,
wordt duidelijk uit het feit, dat Lampe het eerst onder een schuilnaam (Philadelphus Phoetius) had uitgegeven. In 1729 gaf hij het opnieuw uit onder
zijn eigen naam.
Lampe behandelt hierin de in die tijd druk besproken vraag, of Judas
werkelijk aan het laatste avondmaal heeft deelgenomen30. Velen ontkennen
dit, onder wie Lampe ook Hoornbeeck en Saldenus noemt. Maar hij zelf
meent, dat Judas wel eraan deelgenomen heeft. Hij gebruikt dit gegeven om
aan te duiden, welke 'groot voorregten' aan deze apostel zijn gegeven, terwijl het toch op een 'rampzalige' manier met hem is afgelopen. Dat moet
toch wel ieder aangrijpen die in het ambt staat en nopen tot ernstig zelfonderzoek. Daarbij heeft Lampe dan vooral het oog op 'allen Judas-Broederen
van onzen tyd'. Zij zijn 'de vleeselyke Leeraaren des Woords', die 'sich uytwendig tot de Discipelen van Christus belyden'. Zij hebben soms 'veele uyterlyke Gaven ontvangen'. 'Zy praalen met de Schorssen van een groote
Schoolgeleerdheit/zy zyn in de Prophetisse en andere diepe verborgentheden
van 't woord beslaagen: Zy bezitten een voortreffelyke Welspreekendheit/
om de Ooren te kittelen...', soms zijn zij het middel om de onbekeerde tot
overtuiging te brengen en 'in een goddelyke Droefheit verzonkene Geweetens
op te wekken/en andere wonderlyke Werkinge in de Ziel te doen', maar bij
dit alles blijven zij 'Judas-Broederen, dewyl zy de kragt van Gods Geest tot
hunne waaragtige Bekeeringe noit in haare Zielen ondervonden hebben. Zy
draagen anderen het Ligt voor/en blyven zelfs in de Duysternisse: Zy wyzen
anderen den Weg aan/en gaan niet meede' (blz. 73 v.v.).
Hun geveinsdheid komt vooral tot uiting in hun 'gierigheit'. 'Zy maaken
uyt de Godzaaligheit een Gewin'. 'Tydelyk belang' is 'haar voornaamste
Oogwit', ook al hebben zij de mond vol over de 'Eere Godts en stigtinge der
Kerke'. 'Krygen zy aanstonds geen Beroepinge/dan moeten dikwyls Giften
en Gaven haar best doen/om een Zyde-Deure te openen/waardoor zy als
Huerlingen in den Schaaps-Stal indringen. Krygen zy een nieuwe Beroepinge/die moet aanstonds een Goddelijke Beroepinge zyn/als zy maar vermeerdering van tydelijk Onderhoud daarby te hoopen hebben'. Zij hebben 'de
meeste vriendschap met de geene/die de grootste Giften geven, bezoeken die
't allerneerstigste'. 'Om haar Bezoldiginge te vermeerderen/loopen zy van de
eene plaatze naa de andere/en doen honderd maaien meer Moeiten/als zy oit
aangewend hebben/om Zielen te overtuygen en regt te brengen'. In feite demonstreren zij daarmee 'een geschilderd Christendom'. Zij zijn het ook, die
zich keren tegen de gezelschappen der vromen. Velen vervallen in dronkenschap en onkuisheid en in hun huishouding gaat het werelds toe (blz. 77).
Lampe noemt hen 'Zielen Moordenaars' en 'blinkende Duyvelen'. En het
mag wel 'een zeldzaam Genaaden-Wonder' heten als de zulken nog tot beke266

ring komen, juist omdat zij zo vertrouwd zijn met de waarheid. 'Hoe veele
Zielen branden niet alreeds in den Zwavel-Poel/die gy door Onagtzaamheid
verwaarloost/die gy met valsse Vertroostingen op haar Sterf-Bedde in hun
Zelfs-Bedrog dikwyls gestyft hebt'. Zo zijn zij 'des Satans Mede-Helpers en
Dienaars'. Lampe roept hen dringend op hun koers te wijzigen: 'Ag laat dog
u Wanhoopende Staat u tot Verschrikkinge brengen'. Maar hij heeft er weinig hoop op, omdat de vergelijking met Judas weinig perspectief biedt, die
immers dient 'tot een onfeilbaar Onderpand van haar Verdoemenisse' (blz.
78 v.).
Als we dit alles bij Lampe lezen, worden wij in sterke mate herinnerd aan
het requisitoir, dat een halve eeuw terug door Lodenstein was gehouden tegen de kerk en haar dienaren in zijn Beschouwinge van Sion. Door velen
werd dit ook herkend, hetgeen blijkt uit de voorredes van hen, die Lampe's
boeken uit het Latijn of het Duits vertaalden in het Nederlands. Zij meenden, dat zijn ontdekkende en vermanende woorden geheel van toepassing
waren op de situatie van de kerk van Nederland. Zo schrijft de vertaler van
Lampe's Schets der dadelyke Godtgeleertheit, de Monnikendamse predikant
B. Keppel in zijn voorrede, dat hij weet heeft van de 'allersmartelykste harteweeën over de verdorvenheit der Kerke', die hij vooral naar voren ziet komen in het uitwendige christendom en de goddeloosheid, die met name in de
grote steden, meer dan in de dorpen, tot openbaring komen. Ook hij laakt de
gezindheid van de meeste voorgangers, al weet hij, dat er toch nog een overblijfsel is van 'enige getrouwe wachters op Sions muuren', onder wie Lampe,
die niet alleen uitermate geleerd, maar niet minder godvruchtig is. Ook Ds.
Johannes Janssen, predikant te Loenen op de Veluwe, die Lampe's boek
over Judas heeft vertaald, noemt als motief ervoor, dat het voortkomt uit
zijn 'hertelyke zugt, om Zions Breuken te geneezen, en Jerusalems vervallene
Mueren op te bouwen'. Diegenen dus onder de predikanten, die in die tijd
een nadere reformatie van de kerk ter harte ging, vonden hun verlangen en
streven in Lampe's geschriften vertolkt.

HET GEVAAR VAN SEPARATISME

Maar dat betekende ook, dat zij met Lampe voor de dringende vraag kwamen te staan, of het geen tijd was om een kerk, die zo vervallen is, vaarwel te
zeggen, en terzijde ervan of er tegenover opnieuw te beginnen. Dat dit ook
voor Lampe een aangelegen punt is, blijkt uit het feit, dat hij er heel uitvoerig op ingaat. Hij ziet de afscheiding al plaatsvinden en zij neemt eerder toe
dan af. Ook al noemt hij de Labadisten niet met name, wij krijgen toch de
indruk, dat hij vooral aan hen denkt en maken eruit op, dat hun invloed, ze267

ker in de omgeving waarin Lampe heeft gewerkt, niet gering is geweest. Van
betekenis is daarbij, dat Lampe deze beweging ziet als een duidelijke kerkelijke afscheidingsbeweging, waarin ook vele predikanten geneigd zijn mee te
gaan. Lampe bestraft hen, al noemt hij ze tegelijk 'getrouwe Knegten' (blz.
80 v.). Maar hij wijst af, dat zij om de ' Judas-Broederen' de kerk verlaten.
Want volgens Lampe is er voor zo'n droevige Scheuringe geen genoegzaame
Oirzaake'. Zij moeten op Jezus en de discipelen letten, die hoewel zij Judas
in hun midden hadden, toch ook niet hun post verlieten.
Lampe weet wel, welke motieven deze predikanten leiden. Zij stellen, dat
de leraars 'Baals-Dienaaren' zijn en dat in de gemeente 'de grootste Meenigte
natuerlijke Menssen' zijn. Ook dat 'De Bond-Zegelen' aan onwaardigen
worden gegeven. Maar Lampe vindt dit oordeel veel te radicaal en ongenuanceerd. We mogen toch ook niet om Judas de andere discipelen voor verraders
uitschelden. Als dan het verwijt klinkt, dat 'nu de kwaade leeraars de meeste'
zijn, moet Lampe wel antwoorden: 'Ik vreeze dat deze Beschuldiginge waar
is'. Maar juist dit mag geen argument zijn om de kerk te verlaten. Want het
'maakt de rechtschaapene Leeraars te meer noodzaakelyk. Te meer moet
mense onder de Armen grypen/en niet tegen hen aan arbeiden'. Dat geldt
zelfs, wanneer er 'een of ander Man' die getrouw is in de kerk is overgebleven.
Welke mogelijkheden Lampe ziet om als waarheidszoekend gemeentelid
het in zo'n kerk toch nog uit te houden, maakt hij duidelijk op een manier,
die nog steeds gangbaar is in een kerk, waarin waarheid en dwaling samengaan. Lampe meent, dat men tussen predikanten 'redelyk Onderscheid' mag
maken. Als Paulus schrijft in 1 Korintiërs 3: 'alles is Uwe, hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cephas', dan mag deze nieuw-testamentische vrijheid ook
nu gelden om 'de beste Genade-Middelen' uit te kiezen. Men mag de predikanten 'die men gelooft in 't Christendom naauwer te zyn' voortrekken voor
degenen, die het tegendeel aantonen. En als men alleen de laatstgenoemden
kan horen, dan blijve men 'te Huys/en stigte daar een Kerke/of bemoeie zig
om aan een zulke Plaatze verplant te worden/waar de Heer beetere Genaaden-Middele gegeven heeft. Hy wandele/zoo als hem de Heer daarover onderrigt', maar dan wel naar de regel van de Schrift (blz. 84). Wij krijgen hier
de indruk, dat Lampe zelf ook niet geheel vrij is van separatistische gevoelens. Maar Lampe wijst er dan ook weer op, dat men niet te gauw in die richting moet denken. Want zolang het om een predikant gaat, die 'geen klaare
Blyken van een onboetvaardig Gedrag' laat zien, moet ik hem in liefde
beoordelen 'zoo lang als hy my de Waarheid predikt'. Voor hem moet worden gebeden, totdat wij 'die Genaade van God ontfangen om een beetere
Zielen-Weide en getrouwen Herders te vinden'. Het voorbeeld van Judas
leert ons immers, dat ook 'een geveinsde onwedergeboorene Predikant/ook
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een Leeraar kan zyn, die van Christus gezonden is, zoo lang als hy my Gods
Wille voor stelt/en zyne gebooden inscherpt. Daarop moet ik zien/en niet op
den Persoon; tenzy dat ik in een Plaatze leeve/daar ik het beide by malkanderen kan hebben'. En die plaatsen zijn door Gods goedheid ook nog te vinden (blz. 85).
Ook wat de gemeenten betreft, moeten we volgens Lampe blijven bedenken, dat zij met onheiligen gemengd zijn. Wellicht zal dit zelfs nog gezegd
moeten worden van de kerk als zij zich in het duizendjarige rijk bevindt. Ze
zal dan zeker wel zuiverder zijn dan nu, maar toch ook dan 'nog iets van 't
Onkruyd' overhouden, omdat zij ook dan nog geen zegepralende maar strijdende kerk zal zijn (blz. 86).
Wat het avondmaal betreft, kunnen ook die leraren, die 'op 't naauwkeurigste haaren Pligt in agt neemen' nooit beletten, dat er huichelaars aan deelnemen. Als daarom daarvan de kracht van het avondmaal afhing, zou het
nooit kracht hebben. Maar het gaat in het avondmaal dan ook niet om de
vereniging met deze zondaren, maar met Christus. En voor de zuiverheid van
het sacrament zijn niet de deelnemers maar de dienaren verantwoordelijk.
Lampe ziet dan ook, dat velen van hen hierover bekommerd zijn. Maar zij
hebben ook een uitdrukkelijk bevel ontvangen, dat ze 'niet met de uyterste
Scherpte handelen moeten' (Matth. 13:28-30). 'Want wie zou zoo naauwkeurig den Geest des onderscheids konnen gebruyken/dat hy onder een al te
scherpe kerkentugt Geloovige zomtijds niet mede zou verdoemen? De ondervinding leert/hoe dikwyls zulks geschied is van die geene/die zig uyt geestelyke Hovaardy hebben afgezonderd'. En min of meer in tegenstelling tot wat
wij eerder bij hem aantreffen, als hij scherp separeert en klassificeert, horen
wij Lampe nu zeggen: '...'t is beeter hondert Onwaardige toe te laten/als
eenen Waardigen uyt te sluyten'. Maar dat neemt niet weg, dat deze zelfde
trouwe leraars 'naa verbeetering van de Kerkentugt' verlangen (blz. 90).
De tucht behoort immers wel niet tot het wezen van de kerk, maar ze is wel
'tot bevestiging van haar Welzyn' en daarom 'ten hoogsten te wenssen'.
Maar Lampe ziet in, dat de praktische uitvoering daarvan toch op vele bezwaren stuit. Dat komt vooral, omdat hij ervan uitgaat, dat de tuchtoefening
een taak is van de overheid. Maar die laat dit nu juist na. Maar Lampe blijft
hopen, dat dit nog eens anders gaat worden.
Omdat uitoefenen van de tucht zaak van de overheid is, komt zij dus niet toe
aan de gemeenteleden. Lampe wijst het dan ook af, wanneer men 'door ontydige onvoorzichtigheit' diegenen, die vooral de taak van de hervorming der
kerk toekomt, voor de voeten loopt31. En dat doet men toch, door zich af te
scheiden, wanneer de overheden 'dralen'. Men is dan eigenlijk veel te oppervlakkig bezig. Men ziet niet in, 'dat tot het doen van ene algemenere kerkhervorminge en zonderlinge gaven des Heiligen Geestes en de allernaauwste een269

stemmigheid der Godsmannen/die de hant aan het werk slaan/vereist wort'.
Men moet daarom de 'bequame gelegentheit/die Godt zelve op zynen tijt geven moet/geduldig' inwachten (blz. 33A).

LAMPE OVER HET CONVENTIKEL

Het past geheel in dit kader, wanneer wij Lampe veel goede woorden horen
spreken ten behoeve van de conventikels. Hij omschrijft ze als 'vastgestelde
oefeningen en samenspraken over Goddelyke zaken tussen Leken, die onder
den hatelyken naam van Conventikelen plegen doorgestreken te worden'32.
Het gaat in deze onderlinge stichtelijke gesprekken of over 'Schriftuurwaarheden' of over 'gewetensgevallen' en zij beogen 'de wasdom in kennisse/
geestelyke voorzichtigheit/geloof en betrachtinge van heiligmakinge' te
bevorderen. Lampe acht ze 'bequame middelen om voortgangen te maken in
het geestelyke leven', zodat zij 'niet alleen verdragen, maar ook begunstigt
en bevordert moeten worden'. Maar dan wel 'met ordre en betamelyk', zodat er geen aanleiding wordt gegeven, dat ze worden verboden. Daarom
moeten de voorgangers mensen zijn 'van bekende Godvruchtigheit en met
genoegzame kennisse der waarheit doorkneet' en er moet niets in plaatsvinden, dat 'tegen de openbaren Godtdienst...aanstoot', maar alle dingen moeten daaraan ondergeschikt zijn. Als het zo toegaat, dan was niet 'meer te
wenssen/als dat de gemene verkeringen onder de Christenen doorgaans daar
toe gericht waren/dat... redeningen over heilige zaken gevoert wierden/'t zy
met te herhalen... 't geen opentlyk gehoort was/'t zy met de heilige Schrifture of andere Godvruchtig boek te lezen en... onderzoekingen te doen/of met
heilige gezangen en gebeden harten en stemmen tot den Here te verheffen'33.

DE INVLOED VAN DE ACHTTIENDE EEUW

Om te komen tot een vernieuwing van de kerk ziet Lampe de juiste weg zo lopen, dat 'de Overheden en Kerkregeerders' de handen ineen slaan. De eerste
met hun gezag en de tweede met hun raad. Maar zolang dit niet lukt 'zo moeten se in de Goddelyke voorzienigheit berusten en de zorge der Kerke Gode
aanbevelen/die in zyne Dienaren niets vereist/als getrouheit'34. We merken
hier een vrij passieve houding op ten opzichte van het kerkelijk verval. Dat
kan wijzen op een verdere ontwikkeling in vergelijking met de eerste periode
van de Nadere Reformatie, waarin het appèl op de overheid veel dringender
klonk. Deze passieve opstelling komt ook tot uiting als Lampe spreekt over
de Kerk in tijden van vervolging. Hij vermaant dan de dienaren zo lang mo270

gelijk op hun post te blijven en op niet-principiële punten de overheid te blijven gehoorzamen. Wordt het te moeilijk, dan ga men vrijwillig in tijdelijke
ballingschap. Maar nooit dient men over te gaan tot gewelddadig verzet. Het
doet wat luthers aan, wanneer wij Lampe zo horen spreken. Maar dat is dan
ook te verwachten van iemand, die toch vooral zich richt op de situatie van
de kerk in Duitsland.
Hoewel uit het bovenstaande op meerdere punten duidelijk is geworden,
dat Lampe niet meer in de zeventiende, maar in de achttiende eeuw heeft geleefd, kan hij toch voluit worden gerekend tot de traditie van de Nadere Reformatie.

DE EIGEN PLAATS VAN LAMPE

Juist Lampe laat ons zien, hoe groot de dynamiek van de Nadere Reformatie
is geweest in de voortgang van de tijd, waarin kerk en wereld werden meegenomen. Enerzijds is duidelijk geworden, dat Lampe in hart en nieren een
coccejaan is geweest. Zelfs in die vorm, dat hij ook open stond voor de denkbeelden van Descartes en ze dienstbaar maakte aan zijn theologisch concept.
Anderzijds blijkt hij geheel zich te kunnen aansluiten aan het voetiaanse program van nadere reformatie en geeft hij in bepaalde opzichten een niet minder radicale en appellerende vorm eraan. Dat Lampe in het combineren van
deze twee niet iedere voetiaans-orthodoxe representant van de Nadere Reformatie kon bevredigen, laat zich horen. Zijn strijd met Jacobus Fruytier
(1659-1731) over de drieëenheid is daarvan een duidelijk bewijs. Lampe is
zelfs van 'Arminiaanerije' beschuldigd, maar, zoals later bleek, ten onrechte35. Daartegenover staat echter, dat Lampe groot aanzien heeft gehad onder
het gereformeerd-piëtistisch deel van de kerk van zijn dagen en ook lange tijd
daarna. De Lampeanen waren de 'fijnen' van de achttiende eeuw, die Lampe
zelfs zo nauwkeurig navolgden, dat predikanten in hun haardracht hem imiteerden en 'lampeaansche pruiken' droegen36. Veel van zijn werken zijn dan
ook in het nederlands vertaald en soms meerdere malen herdrukt. Een kleine
persoonlijke notitie mag aan het eind van dit verhaal misschien worden vermeld, die Lampe's populariteit concreet aangeeft. Mijn moeder heeft op
haar langdurig ziekbed, dat ook haar sterfbed zou worden, alle vier delen
van Lampe's Verborgentheit van het Genaade-Verbondt doorgelezen. Zij
was een piëtistische vrouw, die aan mij, toen nog een jongen van 18 jaar, telkens haar bewondering en verwondering uitsprak, omdat zij erdoor getroffen werd, hoe Lampe alle geschiedenissen van het Oude Testament zo wist
uit te leggen en toe te passen, dat ook haar geestelijk leven erin verklaard
werd. Lampe heeft lange tijd naast haar Bijbel op haar nachtkastje gelegen
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als een geliefde gids voor haar zieleleven. En nu ik Lampe zelf gelezen heb,
kan ik dit, zovele jaren later, mij goed voorstellen. Ook op mij heeft Lampe
diepe indruk gemaakt, ook al dient hij primair te worden verstaan in zijn historische context.

Noten
1. Er is over F.A. Lampe reeds tamelijk veel geschreven. De belangrijkste monographieën zijn O. Thelemann, Friedrich Adolf Lampe, Sein Leben undseine Theologie, Leipzig, 1868 en G. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, Harderwijk, 1954.
De bekende biografische woordenboeken geven samenvattende schetsen over het
leven en werken van Lampe. Zie ook M. Goebel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westphalischen evangelischen Kirche, II, 1, Coblenz, 1852,
S. 398-435.
2. F.A. Lampe, De Verborgentheit van het Genaade-Verbondt, Ter Eeren van den
grooten Verbonds-Godt, en tot Stichtinge van Alle Heylbegeerige Zielen geopent.
Vert. J. Ie Long. Het werk bestaat uit vier dikke delen van in totaal ruim 4000 blz.
(quarto). Hoeveel aftrek dit werk van Lampe had blijkt uit het feit, dat van de
Nederlandse vertaling in 1735 reeds de vijfde druk (in Amsterdam) verscheen.
Deze uitgave is door ons gebruikt.
3. F.A. Lampe, Balsem uit Gilead, Tegen 't besmettelyk Ziels en Lichaams-kwaad,
Ten algemeenen nutte, medegedeelt. Wij gebruikten de vertaling van J. Ie Long,
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De Nadere Reformatie en het Labadisme
Prof. dr. C. Graafland

AMBIVALENTE WAARDERING

In het beraad van de samenstellers van dit boek over de Nadere Reformatie is
een uitvoerige bespreking gewijd aan de vraag, of er ook speciale aandacht
moest worden geschonken aan Jean de Labadie en de beweging, die door
hem in gang is gezet. Er waren voorstanders en tegenstanders. Sommigen
legden de nadruk erop, dat wij met De Labadie en het Labadisme te maken
hebben met een geestesstroming, die wezenlijk verschilt met die van de Nadere Reformatie en ook van het Gereformeerd Piëtisme. Anderen waren van
mening, dat er toch ook in een aanzienlijk aantal punten sprake was van een
gelijke gezindheiden gerichtheid, en dat daarom in het kader van een studie
over de Nadere Reformatie het Labadisme niet ongenoemd kon blijven.
Waarover echter allen het met elkaar eens waren, was de erkenning van het
feit, dat de labadistische beweging op het verdere verloop van het Gereformeerd Piëtisme een grote invloed heeft uitgeoefend. Met name was het deze
laatste overweging, die de redactie deed besluiten om in een slothoofdstuk
expliciet de vraag aan de orde te stellen, welke betekenis het Labadisme in en
voor de Nadere Reformatie en haar latere ontwikkeling heeft gehad.
De ambivalente waardering, die uit het bovengenoemde blijkt, is ook al
duidelijk voor de dag getreden in studies over het Labadisme in het verleden.
Zo wil A. Ritschl aan De Labadie een plaats toekennen in de Gereformeerde
Kerk van zijn dagen, zij het dan in een bepaalde zin. Ritschl noemt De Labadie 'der Urheber des Separatismus in der reformierten Kirche'1. Vóór hem is
het M. Goebel al geweest, die grote nadruk erop laat vallen, dat De Labadie
wat zijn geloofsleer en geloofsbeleving betreft voluit gereformeerd is geweest, en dat hij alleen in zijn kerkvisie en de praktisering daarvan een afwijkende weg is gegaan2.
H. Heppe komt echter tot een andere beoordeling. Hij ziet in De Labadie
de mystieke Jezuïet, die gestempeld is door de quiëtistische mystiek, die van
spaanse oorsprong is3. In wezen is De Labadie dat altijd gebleven, ook toen
hij zich aansloot bij de Gereformeerde Kerk. Uit tal van aspecten van zijn
mystieke, individualistische, spiritualistische en separatistische vroomheid
komt het roomse karakter duidelijk naar voren.
Later zijn er in de beoordeling van De Labadie verbindingen tussen beide
genoemde posities gelegd: W. Goeters wijst erop, dat De Labadie al reformatorische inzichten en neigingen had, toen hij nog Jezuïet was, terwijl hij, een275

maal tot de Gereformeerde Kerk overgegaan zijnde, altijd en zelfs in toenemende mate typisch rooms-j ezuïetische elementen in zijn vroomheidsbeoefening heeft bewaard4. Toch komt Goeters ertoe om De Labadie heel nauw in
verbinding te brengen met het ideaal van de Nadere Reformatie. Beider doelstellingen raken elkaar. Alleen wilde De Labadie er een radicalere en consequentere uitvoering aan geven, en dat bracht de vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie in een crisis, die hen deed afhaken. Maar als het erom
gaat wat genuïen Piëtisme kan heten, kiest Goeters voor de labadistische
conventikelvroomheid. 'Wir zögern nicht, zu behaupten, dass auf dieser Stufe derjenige Typus protestantischer Kirchlichkeit vollkommen erreicht ist,
den man als Piëtismus anzusprechen hat'5.
Tenslotte wijzen wij op het oordeel van S. van der Linde. Hij noemt De
Labadie de 'consequentste mysticus onder de Gereformeerden' en waardeert
de labadistische beweging als een gestalte van 'spiritualistisch piëtisme',
waarin een van de belangrijkste kenmerken is, dat het een gespletenheid laat
zien van enerzijds een bijbelse en anderzijds een mystieke geloofsbeleving
en -praktijk. De Labadie's mystiek is niet bijbels, zelfs niet christelijk. Maar
er lopen wel bijbelse draden doorheen. Juist deze gespletenheid en door elkaar vloeiing van heterogene elementen maakt een juiste beoordeling van het
Labadisme moeilijk6.

VOORTGAAND ONDERZOEK

Uit het bovenstaande wordt ons duidelijk, dat het geen geringe opgave is om
de relatie tussen Nadere Reformatie en het Labadisme in kaart te brengen.
Daar komt nog bij, dat wij met een dermate grote hoeveelheid materiaal te
maken hebben, dat het vrijwel ondoenlijk is om in het korte bestek van één
hoofdstuk aan beide bewegingen en hun onderlinge verhouding recht te
doen. Wij denken daarbij vooral aan de enorme hoeveelheid boeken, die
door J. de Labadie geschreven zijn, en niet minder door zijn voornaamste
volgeling en opvolger P. Yvon, maar ook aan de vele geschriften, die tegen
De Labadie zijn geschreven. Daarnaast treffen wij een nog steeds groeiende
stroom van secundaire literatuur over het Labadisme aan7. Werd er in het
verleden nog wel eens geklaagd over het feit, dat zo weinig over het Labadisme bekend was, nu kan men die klacht niet meer uiten, vooral niet na de zeer
uitvoerige en gedetailleerde studie van T. J. Saxby over J. de Labadie onder
de titel The Quest for the New Jerusalem, Jean de Labadie and the Labadists, 1610-1744*. Met name geeft deze laatste studie ons vrijmoedigheid om
de biografische schets van De Labadie en de zijnen zo beknopt mogelijk te
houden, en ons meer op de theologische, spirituele en kerkelijke aspecten
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van het Labadisme te richten, temeer, omdat in bovengenoemde studie juist
de theologische-inhoudelijke kant wat onderbelicht blijft, in ieder geval niet
expliciet en systematisch wordt behandeld.
Deze overweging heeft ons ertoe gebracht om een vrij ingrijpende ordening en selectie van de onafzienbare hoeveelheid gegevens aan te brengen,
waarbij wij ons lieten leiden door de vraagstelling, hoe de relatie tussen de
Nadere Reformatie en het Labadisme het duidelijkst in het vizier kon komen. Met het oog daarop willen wij de stof in een drietal paragrafen verdelen.
A. In de eerste plaats geven wij een beknopte historische schets van het leven en werken van Jean de Labadie en het ontstaan, de voortgang en het verdwijnen van de labadistische beweging. B. In de tweede paragraaf verdiepen
wij ons in de labadistische leerstellingen en spiritualiteit. We doen dit door
vooral twee geschriften expliciet weer te geven. Het eerste is van de hand van
J. de Labadie zelf, en kan worden beschouwd als een van de boeken, die het
gevoelen van De Labadie het duidelijkst weergeeft. Wij bedoelen zijn Kort
Begryp van 7 rechte en ware Christendom9. Vooral De Labadie's mystieke
spiritualiteit wordt hierin getekend. Om daarnaast ook inzicht te krijgen in
hoe De Labadie's visie op de kerk binnen zijn beweging heeft gefunctioneerd, geven wij ook een bespreking van het boek van Anna Maria van
Schurman Eucleria, dat algemeen wordt beschouwd als de beste bron om het
Labadisme te leren kennen, zeker voor hen, die vanuit de positie van de gereformeerde orthodoxie en vroomheid deze beweging willen onderzoeken10. C.
In de derde plaats gaan wij ons bezighouden met de reactie van de mannen
van de Nadere Reformatie op het Labadisme. Ook dan moeten wij ons beperken vanwege de grote hoeveelheid materiaal. We willen vooral aandacht
geven aan de wijze, waarop Jac. Koelman en W. a Brakel over de Labadisten
hebben geoordeeld en welke bezwaren zij tegen hen inbrengen. D. Aan het
eind willen wij dan komen tot een evaluatie, waarin wij ook andere stemmen
uit onze tijd laten meeklinken.

A. HISTORISCHE SCHETS

Jean de Labadie, de door God geroepene - als Jezuïet
Jean de Labadie werd geboren in 1610 in het Franse plaatsje Bourg, gelegen
in het zuid-westen van Frankrijk11. Al vroeg bleek hij een leergierige en vrome jongen te zijn, waaruit mede te verklaren is, dat hij op zijn zevende jaar
met zijn broers het Jezuïeten-college te Bordeaux bezocht en op zijn vijftienjarige leeftijd als noviet in het Jezuïetenklooster aldaar werd opgenomen.
Het werd echter ook reeds op zijn jeugdige leeftijd duidelijk, dat De Labadie
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een eigen weg zou gaan. Als jongen kreeg hij bijzondere roepingsvisioenen,
die niet goed pasten binnen het streng geordende leven van het Jezuïetenklooster. Daarom kwam het nog wel zo ver, dat Jean de Labadie als priester werd geordend, maar al gauw werd in hem het voornemen geboren om de
sociëteit te verlaten, hetgeen in 1639 ook gebeurde. Toen hij daarna op verschillende plaatsen als 'wereldlijk' prediker rondtrok, onder andere in
Amiëns, blijkt De Labadie al veel van zijn opvattingen te huldigen, die hem
later altijd zijn bijgebleven. Zo hangt hij in die tijd reeds een predestinatieleer aan, die volkomen overeenstemt met de orthodox-gereformeerde leer.
Het is met name deze dubbele predestinatieleer, die De Labadie blijvend
heeft beklemtoond tegenover andere mystieke stromingen. Maar daarnaast
legt hij in deze vroege periode ook al de nadruk op de noodzakelijkheid, dat
herders en dienaren van de kerk door God daartoe geroepen zijn. Ook pleit
hij nu reeds voor de heiligheid van het huwelijk en geeft hij aan zijn visie op
de genade een inhoud, die in hoge mate overeenkomt met het gereformeerde
denken hierover.
Als Jansenist
Het is daarom te begrijpen, dat spoedig het verzet van de kant van de Roomse Kerk en met name van de Jezuïeten tegen De Labadie begon te ontwaken.
Men beschuldigde hem van dwalingen, die niet stroken met de leer van de
kerk. Toch kon De Labadie zich handhaven, omdat met name zijn genadeleer grote overeenkomst vertoonde met die van de Jansenisten, die in Frankrijk een belangrijke rol speelden. Het was de tijd, waarin de strijd tussen de
Jansenisten enerzijds en de Molinisten anderzijds in de Roomskatholieke
Kerk fel gestreden werd. In dit conflict bleef het niet onduidelijk, welke kant
De Labadie koos.
Toch kwam het ook met de Jansenisten weer tot een breuk. Niet zozeer
vanwege de leer, maar weer opnieuw vanwege de subjectivistische, imaginaire en irregulaire houding, die De Labadie aannam, en waardoor het voor
hem onmogelijk was om zich geheel eraan te binden. En omdat ook toen
reeds zijn prediking buitengewoon emotioneel en fel was, veroorzaakte hij
moeilijkheden in de onderlinge contacten. Gevolg was, dat De Labadie zich
ook van het Jansenisme afkeerde, omdat het volgens hem niet werkelijk
stond in de vrijheid van Christus. Omgekeerd bracht deze ontwikkeling De
Labadie ertoe om zich steeds radicaler te uiten, al maar meer subjectivistisch
en spiritualistisch.
Opmerkelijk is, dat ook toen al beschuldigingen tegen hem werden geuit,
die wij later telkens weer tegenkomen. Hij zou adamitische leringen erop nahouden en de nonnen dwingen om naakt te lopen als bewijs, dat zij zich bevonden in de staat van oorspronkelijke rechtheid. Wellicht had daartoe het
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feit aanleiding gegeven, dat De Labadie in zijn prediking veelvuldig de mens
in zijn 'naaktheid' uit schilder de, maar dan wel daarmee juist bedoelde, hoe
verdorven de mens van nature is.
Intussen werkte deze tegenstand mee om de eigenwaarde van De Labadie
als geroepene van Godswege juist te versterken. Als door God gezonden prediker om de kerk op te roepen tot vernieuwing voelde hij zich binnen de
rooms-katholieke kerk overal tegengewerkt, waardoor hij zijn opdracht niet
kon volvoeren. Dit bracht hem echter tot een nog radicalere toewijding aan
God. Voor zichzelf besefte hij, dat door al deze tegenwerking hij meer en
meer aan Gods eer en zaak werd toegewijd. God alleen wilde hij dienen en
daarom wilde hij zich niet langer meer laten hinderen door menselijke beperkingen.
De Labadie trekt zich dan terug in de eenzaamheid van het Karmelietenklooster van La Graville. Hier nemen zijn visioenen een hoge vlucht,
waarbij het chiliastisch karakter onmiskenbaar is. Hij schouwt een nabije
toekomst van heil, maar die zich niet realiseert binnen de muren van de
roomse kerk. Zelf ontvangt hij een nieuwe naam. Voortaan mag hij zich noemen: Jean de Jésus-Christ.
Als Calvinist
Omdat het hem weer te benauwd wordt vlucht hij nu naar Zuid-Frankrijk
aan de grens van Spanje. Daar krijgt hij Calvijns Institutie in handen, die hij
met instemming leest. Er wordt contact gelegd met een protestants predikant, die hem zelfs laat preken. Van die tijd af komt De Labadie op zijn
zwerftochten steeds meer in aanraking met Calvinisten, wat hem tenslotte
doet besluiten om tot de Gereformeerde Kerk over te gaan. Dat gebeurde in
1651 te Montauban, waar hij tot de kerk toetrad niet als een ootmoedige bekeerling, maar als een profeet, op wie de kerk zat te wachten, daar hij immers door God ertoe bestemd was om de christelijke kerk te vernieuwen. In
zijn prediking, die hij daarna in Orange voortzette nam de oproep tot reformatie dan ook een allesbeheersende plaats in. Want ook in het Calvinisme
ontdekte hij eenzelfde geest van slapheid en wereldgelijkvormigheid. Daarom riep hij op tot handhaving en vernieuwing van de kerkelijke tucht.
Opmerkelijk is ook, dat De Labadie in die tijd zich ook al richtte tegen de
geest van de Verlichting, die steeds meer begon door te breken. Het was de
tijd, waarin Thomas Hobbes zijn Leviathan schreef, waarin hij de beginselen
van een natuurlijke religie predikte. Toen reeds merkte De Labadie, hoezeer
hier een aanslag werd gepleegd op het bijbelse christendom en voelde hij zich
als één van de eersten geroepen om daartegen protest aan te tekenen.
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In Genève
Maar ook nu werd door zijn optreden het hem van alle kanten moeilijk gemaakt. Het bleek dat ook in de calvinistische kerk de door hem zo vurig begeerde vrijheid om zichzelf als irregulaire prediker uit te leven onmogelijk
werd gemaakt. Het strakke keurslijf van een synodaal-presbyteriale kerkstructuur gaf hem onvoldoende ruimte. Dat deed hem verlangen naar die engelse kerken, die een veel grotere vrijheid toekenden aan de plaatselijke gemeenten, met name de congregationalistische kerken.
De afgescheiden Franse independentistische kerk van Londen kreeg daar
lucht van en schreef daarom naar De Labadie om hem te verzoeken naar Engeland over te komen. Dat gebeurde overigens niet met aller instemming,
want de andere Franse kerk in Londen was erop tegen, en deed al haar best
om de komst van De Labadie te verhinderen. Maar het leek er toch op, dat
het zou doorgaan. De Labadie ging op reis met de bedoeling om naar Engeland over te steken. Onderweg deed hij echter Genève aan, de oude beroemde stad van Calvijn, waar ook nu nog een grote calvinistische gemeente zich
bevond, die echter wel behoorlijk in verval was geraakt. De Labadie werd er
hartelijk ontvangen en kreeg al gauw het verzoek om te prediken. Dat viel
aan beide kanten in goede aarde, zodat De Labadie, die al zovele malen zijn
koers had gewijzigd, ook nu een verrassende zwenking maakte. In plaats van
door te reizen naar Engeland bleef hij in Genève, alle pogingen vanuit Londen om hem daar te krijgen ten spijt.
De bijzondere boeiende en geladen prediking van De Labadie sloeg ook in
Genève in als een bliksem. De kerken puilden uit, zodat er een acuut zitplaatsenprobleem ontstond. En dat ondanks het feit, dat zijn preken soms langer
dan 3 uur duurden. Wat ook nu zijn prediking kenmerkte, was het dringende
appèl tot vernieuwing. De gemeente had het gevoel, dat Calvijn in haar midden weer was opgestaan.
Genève is ook de tijd, waarin De Labadie belangrijke contacten legt. Het
is onder andere Ph.J. Spener, de latere vader van het duitse Piëtisme, die
daar De Labadie hoorde preken en een enthousiaste volgeling van hem werd.
In die tijd kwam ook Pierre Yvon naar Genève, die hoewel pas 16 jaar oud,
een toegewijd leerling van De Labadie werd om het zijn leven lang te blijven.
Later werd hij niet meer zozeer zijn leerling, als wel zijn volgeling, en vooral
zijn medearbeider en opvolger, die zelf op de labadistische beweging een eigen stempel heeft gedrukt. Dan moet ook nog Johann Godschalk van Schurman worden genoemd. Hij was een broer van Anna Maria van Schurman,
die op reis door Europa met grote verwachtingen in Genève aankwam om
daar de grote De Labadie te ontmoeten. Die ontmoeting heeft voor Nederland vergaande gevolgen gehad. Want via hem kwam De Labadie in contact
met Anna Maria en zo werd de weg naar Nederland gebaand.
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In Genève ging het echter weer precies als in vrijwel alle vorige plaatsen,
waar De Labadie gewoond en gewerkt heeft. Eerst was hij de gevierde man,
maar geleidelijk ontstond er verzet. De Labadie's prediking was zo scherp en
radicaal, gericht tegen de gemeente maar ook tegen de studenten en de voorgangers, dat de kritiek niet kon uitblijven. Zo kwam zijn collega F. Turrettini tegen hem in het geweer vanwege zijn chiliastische periodisering van de geschiedenis en de toekomst. Maar vooral werd het een twistpunt, dat hij in
zijn huis samenkomsten belegde (conventikels), die in Genève verboden waren. De verkoeling tussen hem en zijn collega's kwam ook daarin tot uiting,
dat hij de vergaderingen van de predikanten niet meer bezocht. De Labadie
trok zich steeds meer terug uit het officiële kerkelijke en gemeentelijke leven
om zich vooral te richten op zijn conventikel-gemeente in eigen huis. Tekenend is het, dat hij in die tijd zijn boek schrijft over het verschil tussen een
ware en een valse kerk12. Tot zijn teleurstelling ging hij ontdekken, dat ook
de reformatorische kerk de ware kerk niet was. Tegelijk werd nu voor hem
duidelijk, dat de ware kerk alleen maar uit wedergeborenen bestaat.
In Nederland
Als behalve de raad van predikanten ook de gemeenteraad van Genève zich
steeds meer tegen De Labadie gaat keren, wordt het tijd, dat hij zijn weg vervolgt. Die gelegenheid krijgt hij, wanneer er een verzoek van de Waalse gemeente van Middelburg hem bereikt om daar de vacature te komen vervullen
van de onlangs overleden predikant Jean Ie Long13. Nadat De Labadie met
een uiterst kritische prediking afscheid van de gemeente had genomen, verliet
hij Genève. Dat hij dit deed onder vermomming, laat iets zien van de bedreiging, waarmee hij zich omringd voelde, al of niet terecht. Toen hij in Heidelberg aankwam, voegde zich Menuret bij hem, die met Yvon en Pierre Dulignon, die nog in Genève zijn toegewijde leerling werd, het driemanschap
vormde, dat hem tot het einde toe is gevolgd. In Heidelberg beseften De Labadie en zijn volgelingen opnieuw met welke goddelijke opdracht zij waren
belast. Ziende op de toekomst, die zij tegemoet gingen, en die nu vooral de
reformatie van de kerk van Nederland beoogde, legden zij tegenover God en
elkaar een plechtige belofte af. Zij beloofden heiliging en zelfverloochening
consequent na te streven, de wereldse genoegens en goederen vaarwel te zeggen, Jezus als arme, verachte en vervolgde te volgen, het kruis te dragen en
zich geheel en al te geven aan de dienst van het evangelie, door het zelf in
praktijk te brengen en aan anderen te prediken.
Zo kwamen De Labadie en de zijnen met een versterkt roepingsbesef in
Nederland aan. Uiteraard was Utrecht de plaats van hun aankomst. Want
daar wachtte Anna Maria van Schurman met grote spanning en verwachting
op hun komst. Maar niet alleen zij, ook haar kerkelijke vrienden deelden
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daarin. Utrecht was immers het belangrijkste centrum van de beweging der
Nadere Reformatie. Daar woonden en werkten Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein, de algemeen erkende voormannen, die niet alleen in
Utrecht maar in een groot deel van het land de toon aangaven, waar het ging
om het nastreven van een geestelijke vernieuwing van kerk en volk. Samen
met nog anderen riepen zij De Labadie een hartelijk welkom toe. Want zij
waren ervan overtuigd, dat hij de man was, die de beoogde maar tegelijk bedreigde nadere reformatie van de Nederlandse kerk zou doen gelukken.
Er is reden om de vraag te stellen, waarom de aandacht zozeer op De Labadie was gevestigd. Ongetwijfeld waren het de positieve berichten, die vanuit Genève naar Nederland waren overgekomen, die hen daartoe gebracht
hadden. Temeer, omdat zij toen nog niet wisten, dat die berichtgeving een tamelijk eenzijdige was. Maar de diepste reden voor deze hooggespannen verwachting zal daarin hebben gelegen, dat Voetius en vooral Lodenstein en in
niet geringe mate ook Anna Maria van Schurman steeds meer eraan gingen
twijfelen, of een doorvoering van een nadere reformatie in de (volks)kerk
van Nederland wel een haalbare zaak was. De tegenwerking was groot, zowel
van de kant van de overheid als van de gemeente en haar predikanten. Het
verval werd niet minder, maar zette door en vooral Lodenstein en ook Anna
Maria van Schurman zuchtten daaronder, meer en meer. Maar nu ontstond
er weer nieuwe hoop. Wellicht werd nu door God hun de man geschonken,
die hun ideaal in vervulling zou doen gaan. Vandaar de uitbundige blijdschap, toen De Labadie in Utrecht aankwam.
Toch was niet iedereen blij. Iemand, die met gemengde gevoelens dit zag
gebeuren, was L. Wolzogen. Ook hij was predikant in Utrecht, maar niet een
voorman van de Nadere Reformatie. Zelfs was hij niet een orthodox-gereformeerd man. Vooral later zou blijken, hoezeer hij beïnvloed was door het
door Voetius zo gehate cartesianisme. Wolzogen had echter reden om met de
komst van De Labadie niet zo ingenomen te zijn. Hij had hem namelijk al
eerder in Frankrijk, toen De Labadie pas gereformeerd was geworden en in
Montauban zich bevond, opgezocht, samen met de concordantie-specialist
Abraham Tromnius. Toen was de ontmoeting tussen hen niet meegevallen.
Wolzogen had er een zure nasmaak van overgehouden, die hem nog steeds
heugde. Vandaar zijn reserve in Utrecht. Wel nodigde hij De Labadie uit om
op zijn kansel te prediken. Maar wat in Frankrijk geschied was, herhaalde
zich toen opnieuw. Wolzogen had zijn vragen en twijfels bij het optreden van
De Labadie. En dat zou er later niet minder op worden.
Intussen was de reactie op De Labadie's preken bij de anderen heel anders.
Iedereen was enthousiast en dat bleef zo, toen zij met elkaar in gesprek raakten. Natuurlijk ging het daarbij over het verval van de kerk, dat ook in Nederland zo groot was en het verlangen naar vernieuwing en hervorming, en
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welke wegen daartoe moesten en konden worden bewandeld. Het bleek, dat
De Labadie daarover duidelijke opvattingen had, die veelbelovend waren.
Dat maakte het enthousiasme alleen nog maar groter.
Middelburg
Na Utrecht ging De Labadie naar Amsterdam en Haarlem, daarna naar Den
Haag, om overal mensen te ontmoeten en kennis te maken met de situatie
van de kerk. De Labadie ontdekte al spoedig, dat het verval inderdaad groot
was in de kerk. Daardoor groeide bij hem het besef, dat hij de door God geroepene was om de daadwerkelijke reformatie ter hand te nemen. Hij verlangde ernaar om aan het werk te gaan. In die gemoedstoestand arriveerde
hij in Middelburg, de gemeente, die hem als haar dienaar had begeerd.
Evenals in Genève presenteert De Labadie zich vanaf het begin als de door
God gezondene, die geroepen is om de hervorming van de kerk primair te
stellen. Direct al in zijn eerste twee preken, die hij in Middelburg houdt, ontwikkelt hij zijn reformatieprogram. Opmerkelijk is daarbij, hoezeer De Labadie zichzelf en zijn persoon centraal stelt. Zijn profetisch zelfbewustzijn,
dat grenst aan een opvallend superioriteitsgevoel, kenmerkt zijn optreden.
Dit wordt nog versterkt, doordat hij scherpe oordelen uitspreekt over de predikanten, die in zijn ogen schromelijk in hun taak tekort schieten. Het is alsof De Labadie zich boven hen verheven voelt, waardoor elk besef van solidariteit in het schuldig staan aan het verval van de kerk ontbreekt. Het is deze
houding, die op de duur kritische reacties oproept en waardoor De Labadie
velen van zich doet vervreemden. Want steeds duidelijker wordt het, dat De
Labadie wel met een profetische hervormingsijver is bezield, maar dat hij
geen liefde heeft tot de kerk en dat het hem ook aan inzicht ontbreekt, in welke eigen positie de kerk van Nederland, historisch en contextueel, zich bevindt.
In Middelburg krijgt De Labadie overigens wel, althans aanvankelijk, voluit de gelegenheid om zijn hervormingsideaal te verwezenlijken. In zijn prediking, die hij intensief en extensief uitbundig beoefent, krijgt de oproep tot
boete en bekering de voornaamste plaats. De Labadie beseft, dat hij hiermee
in vergelijking met anderen een eigen plaats inneemt. Volgens hem is de gereformeerde prediking te eenzijdig gericht op de boodschap van de rechtvaardiging door het geloof alleen en zonder de werken. Dit ontaardt in een prediking van goedkope genade, waardoor de gemeente niet werkelijk geestelijk
wordt gebouwd. Daarom stelt hij bewust daartegenover de oproep tot boete
en levensvernieuwing centraal. Juist door deze boodschap altijd weer te herhalen wil De Labadie zijn gemeente vormen en vernieuwen.
De Labadie beseft echter, dat de prediking alleen daarvoor niet voldoende
is. De bewerking van de gemeente moet nog intensiever gebeuren. Daarom
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neemt hij ook nu weer zijn toevlucht tot het houden van conventikels en bijbelkringen. Ook de catechese en het schoolonderricht worden erbij betrokken. En dat alles begeleid door een indringend en intensief pastoraat.
Dat achter dit alles bij De Labadie een duidelijke visie op de gemeente en
op de methode van bewerking ervan steekt, blijkt onder andere uit het belangrijke geschrift, dat hij in deze tijd het licht laat zien en dat de titel draagt
De hervorming van de gemeente door het pastoraat14. In dit boek zet hij zijn
reformatieprogram uiteen, waarbij aan de rol van de pastor een centrale rol
wordt toegekend.
Dit geeft opnieuw aan, hoezeer De Labadie hierin een eigen weg gaat.
Want in het gereformeerde kerkrecht was de leiding van de gemeente toebedeeld aan de kerkeraad, waarin de predikant wel een belangrijke plaats innam, maar toch daarbij geflankeerd werd door de andere ambten van ouderlingen en ook de diakenen. Daarbij speelde ook de overheid een gewichtige
rol in het reilen en zeilen van de kerkelijke gemeente, omdat zij uiteindelijk
de koers bepaalde, zeker in de praktijk. De Labadie dacht daar echter anders
over. Alles draaide bij hem om de pastor. De overheid en de kerkeraden waren slechts zijn hulpen, die tot zijn beschikking stonden.
Intussen bleek al spoedig, dat deze visie op de gemeente en haar bearbeiding in de praktijk grote gevolgen had. In de eerste plaats werd duidelijk, dat
de aandacht die De Labadie voor zichzelf opeiste, niet alleen een persoonlijkpsychologisch karakter droeg, wat ongetwijfeld het geval geweest is, maar
dat zij ook van structurele aard was. Alles draaide in de gemeente inderdaad
om de persoon van de leider, de zieleherder, de geestelijke Conducteur. Dat
was een nieuw en vreemd gegeven, dat zeker niet van reformatorische herkomst was. We treffen hierin veeleer een visie aan, die rechtstreeks stamt uit
het Jezuïetenklooster, waar De Labadie oorspronkelijk vandaan kwam.
Ook betekende deze nauwe verbinding tussen gemeente en pastor, dat De Labadie alle heil voor de toekomst van de gemeente verwachtte van de kwaliteit
van de pastor. Daarom zag hij het in Middelburg ook tot zijn taak om de opleiding ertoe ter hand te nemen. Dat deze gedachte hem al eerder had beziggehouden blijkt uit het feit, dat hij in Genève reeds leerlingen om zich heen vergaderde, die diepgaand door hem werden gevormd. Met deze leerlingen was hij in
Middelburg gekomen, maar hun aantal was voor uitbreiding vatbaar. De Labadie ondernam pogingen om tot de oprichting van een seminarie te komen, waar
goede herders en leraren konden worden opgeleid. Hij ontwikkelde er ook een
studieprogram voor. Daarin stond de bijbelstudie centraal. Maar daarnaast
werd alle aandacht gericht op de beoefening van de godzaligheid, waarbij vooral de zelfverloochening (mortificatie) en de meditatie (contemplatie) een belangrijke plaats innamen. De Labadie vond het nodig, dat niet zozeer de
scholastieke, maar vooral de mystieke theologie werd beoefend.
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Met deze arbeid zag De Labadie zich staan in de traditie van zijn grote
voorgangers, die ook de geestelijke vernieuwing van de kerk hadden nagestreefd. Hij noemt dan de namen van Augustinus, Bernardus, Tauler en
vooral Thomas a Kempis. Zij zijn de reformatoren, de gereformeerden van
hun tijd geweest. Zij waren er ook juist op uit om in de afzondering van het
seminarie het komende pastorengeslacht op te leiden tot geestelijke opbouw
der gemeente.
De Labadie stelde ook een aantal regels op, die aan het leven binnen het seminarie vorm moesten geven. Zij doen opnieuw denken aan het kloosterleven. In feite stond dit De Labadie ook voor de geest: een gereformeerd
klooster.
De opgang, die De Labadie in Middelburg maakte was opnieuw bijzonder
groot. Hij begon zijn werk met veelvuldig en intensief te preken. Wel viermaal per week ging hij voor en hield preken, die soms wel AVi uur duurden.
Maar in plaats dat de mensen wegliepen, zaten de kerken overvol. Natuurlijk
niet alleen vanuit Middelburg zelf. Zij kwamen uit de wijde omgeving. Onder de laatsten behoorde ook Jacobus Koelman, toen predikant in Sluis. Hij
had de voor die tijd niet geringe tocht ervoor over om dit gebeuren mee te
maken. Diep geïnteresseerd als hij was, trad hij met De Labadie in correspondentie om er achter te komen wat het geheim was van zijn reformatorisch
werk. Echter niet alleen uit Zeeland, maar uit heel het land kwamen mensen
naar Middelburg om De Labadie te zien en te horen, onder wie natuurlijk
ook Anna Maria van Schurman, die al maar meer aan hem (geestelijk) verknocht raakte. Intussen betekende dit wel, dat de invloed, die van De Labadie uitging, steeds duidelijker de locale grenzen van Middelburg overschreed
en van nationale betekenis ging worden.
In Middelburg breidde De Labadie zijn werk steeds meer uit. Niet alleen
zijn prediking en pastoraat hadden zijn volle aandacht, maar ook verdiepte
hij zich steeds meer in de persoonlijke vroomheid, en hoe die kon worden
bevorderd. Dat ook hierin De Labadie bewust en systematisch tewerk ging,
blijkt uit zijn handboek over de vroomheid, dat hij in die tijd schrijft15. Het
boek, dat later nog door de gereformeerde mysticus Gerhard Ter steegen is
vertaald, bevat een weergave van De Labadie's visie op de vroomheid. Daarin wordt tevens duidelijk, dat zijn praxis pietatis niet veraf staat van zijn grote voorganger in Middelburg, Willem Teellinck. In dit handboek voor de
vroomheid geeft De Labadie eerst 15 regels voor beginnelingen. Daarmee wil
hij zijn gemeente leren om te gaan met God, tot Hem te spreken en naar Hem
te luisteren. In het tweede deel geeft hij dan nog weer 12 grondregels voor de
gevorderden, en dan blijkt opnieuw, hoe grote plaats de pastor als zieleherder daarbij inneemt.
Tot de eigen koers, die De Labadie gaat in zijn gemeentewerk, behoorde,
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zoals wij al zagen, ook de vorming van het conventikel. In Genève was dit al
zo, en opnieuw komen wij dit in Middelburg tegen. Uiteraard was het conventikel vóór die tijd niet onbekend. In zekere zin bestond het al vanaf het
begin der Reformatie (Zürich, Straatsburg, Londen). Ook in Nederland
kwam het voor. De bekende Utrechtse kring die voor de Nadere Reformatie
zo toonaangevend was, was in feite een conventikelkring. Ook in Middelburg waren er al conventikels, voordat De Labadie daar kwam, en hadden er
zelfs een bloeiend bestaan.
Toen De Labadie echter in Middelburg ermee begon, kwam er toch een
nieuw element in. Door hem werd het conventikel verzelfstandigd, het kreeg
een eigen volwaardige plaats binnen de gemeente. Het kreeg ook een min of
meer kerkelij k-liturgisch karakter. Het groeide uit tot een volwaardige godsdienstoefening, maar dan wel in de particuliere huizen en niet in het kerkgebouw.
Ook hierover geeft De Labadie een systematische beschouwing. Hij
schrijft zijn traktaten over kerkopbouw, profetische oefeningen die door M.
Goebel worden gewaardeerd als de eerste theologische omschrijving en fundering van het conventikel. Dat De Labadie in de praktische inrichting van
het conventikel aan een variabele vormgeving dacht, wordt duidelijk uit de
verschillende manieren, waarop hij het organiseerde. Er waren de conventikels in de huizen, maar ook organiseerde hij samenkomsten in de kerk. Deze
samenkomsten hadden iets weg van eenvoudige bijbellezingen, die vooral
voor kinderen en eenvoudige gemeenteleden bestemd waren. Nauw daarmee
verbonden waren de zogenaamde morgen- en avondgebeden. Het waren korte bijeenkomsten die ook bedoeld waren voor de geestelijke opbouw van de
gemeente. Uiteraard konden al deze samenkomsten niet door De Labadie
zelf worden geleid. Daarom schakelde hij zijn studenten, maar ook meer gevormde gemeenteleden en ambtsdragers daarbij in, die dan min of meer de
rol van lekepredikers vervulden. Zelf gaf De Labadie bijbelcursussen, die op
een hoger en vormend niveau stonden. Vooral met de laatste wilde De Labadie school maken binnen de bredere verbanden van de kerk.
De conflicten met de Waalse Synode
Toch zien wij in Middelburg weer eenzelfde ontwikkeling op gang komen als
in Genève en eigenlijk in alle voorgaande plaatsen, waar De Labadie gewoond en gewerkt heeft. Was aanvankelijk het enthousiasme groot en onverdeeld, het duurde niet lang, of ook de weerstanden staken de kop op. Het begon dicht bij huis. Zijn Waalse collega in Middelburg, Henri du Moulin,
zoon van de beroemde Pierre du Moulin, raakte met De Labadie in conflict.
Maar de populariteit van de laatste was zo groot, dat Du Moulin geen schijn
van kans had. Ernstiger werd het verzet, toen in de landelijke Waalse kerk
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protest begon te rijzen. Dat protest liep vooral via twee kanalen. In de eerste
plaats ging het om kerkelijke en kerkrechtelijke moeilijkheden, die De Labadie veroorzaakte. In de tweede plaats ging het veelmeer om een theologisch
geding.
De moeilijkheden in het eerste geval ontstonden, toen De Labadie, zoals
gebruikelijk was, gevraagd werd om de belijdenisgeschriften te ondertekenen, die in het Frans waren opgesteld. De Labadie weigerde dit echter en dat
om een weinig doorzichtige reden. Hij wilde namelijk niet zijn handtekening
geven aan de Franse tekst van de drie Formulieren, wel aan de oorspronkelijke Latijnse tekst. Het komt ons voor als een futiliteit, maar het punt veroorzaakte toch nogal deining en stelde in ieder geval De Labadie in een bepaald
licht. Hij zou wel eens een lastig obstakel in de kerk kunnen worden, zo voelde de Waalse synode direct al aan. En als een synode dit eenmaal van iemand
denkt, wordt ze er niet gemakkelijker op. Dat heeft De Labadie ondervonden.
Er kwamen al gauw meer bezwaren naar voren. Het was de synode ter ore
gekomen, dat De Labadie in Middelburg conventikels organiseerde, en ook
dat was niet naar haar zin. Vooral het feit, dat er bijbellezingen werden georganiseerd, waaraan niet-ambtsdragers meewerkten, stond haaks op wat de
synode beschouwde als behorende tot een goede gang van zaken in de gemeente. Daarbij verspreidde zich het gerucht, dat De Labadie eigenaardige
beschouwingen over de toekomst erop nahield, die duidelijk chiliastisch gekleurd waren. Ook al kwam het chiliastische denken in die tijd steeds meer in
zwang, officieel in de kerk en op de kansel werd het geweerd. Gevolg van dit
alles was, dat de synode helemaal niet ernaar verlangde om de leerlingen van
De Labadie als wettige dienaren van de kerk te aanvaarden. Pogingen van de
kant van De Labadie en de kerkeraad van Middelburg om P. Yvon als predikant te ordenen, werden dan ook afgewezen.
De Labadie was er echter de man niet voor om zich aan de besluiten en de
koers van de synode te conformeren. Hij verzette zich niet openlijk, maar
zijn houding was dermate negatief en onwillig, dat de vervreemding tussen
de Waalse synode enerzijds en De Labadie en zijn kerkeraad anderzijds
steeds meer toenam. De oorzaak hiervan lag echter niet alleen in de praktische opstelling van beide kanten, maar ten diepste in een principiële tegenstelling omtrent beider visie op de gemeente. De Waalse kerk was een gereformeerde kerk, waarin aan de plaatselijke gemeente een legitieme en volwaardige plaats werd toegekend, maar dan wel duidelijk gebonden aan en
verbonden met de landelijke synodale vergaderingen, We zien echter bij De
Labadie steeds meer een toegroeien naar het congregationalistische gemeentetype, waarin de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente verstaan
wordt als een autonomie. Door de conflicten met de Waalse synode wordt
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De Labadie op reactionaire wijze steeds meer in die hoek gedreven. Hij wil
het voorbeeld van de oergemeente van Jeruzalem volgen. Dat betekent niet
alleen, dat hij streeft naar een levende door de Geest geleide en vervulde gemeente, maar ook wil hij dat zij als gemeente haar eigen leven leidt in en
door de Geest. Daarom komt De Labadie er nu toe om elke kerkelijke autoriteit van bovenaf af te wijzen. Alleen de Schrift heeft gezag. Hij roept zijn
gemeente en zijn medeambtsbroeders zelfs op om zich van het synodale juk
te bevrijden. Hij predikt een kerkelijke ongehoorzaamheid, omdat de kerkelijke geboden principieel menselijke geboden zijn in zijn ogen. Dus is het
geoorloofd om die te weerspreken en te overtreden. Het is de gemeente zelf,
die haar regels opstelt en dat met toestemming van al haar gelovigen. En ook
dan nog blijven het menselijke inzettingen. Er moet altijd vrijheid blijven bestaan in de naleving ervan.
Het is duidelijk, dat zo de positie van De Labadie binnen de Waalse Gereformeerde kerk van Nederland steeds onhoudbaarder werd. Wel is er van de
kant van de overheid en ook wel van de kant van de synode of van synodeleden moeite gedaan om een definitieve breuk te voorkomen. Even leek het er
zelfs op, dat de toestand weer genormaliseerd kon worden en kreeg zelfs
Yvon een wettige plaats in de kerk. Maar de vrede was broos en van tijdelijke
aard. Er ontstond een nieuw en nog diepgaander conflict, en dat deed uiteindelijk de bom barsten.
De controvers De Labadie- Wolzogen
We hebben reeds op een eerder moment gezien, hoezeer De Labadie niet alleen gericht was op de geestelijke vernieuwing van de gemeente, maar ook
zich betrokken voelde bij de theologische ontwikkelingen van zijn tijd. Als
één van de eersten had hij in Frankrijk appèl aangetekend tegen de opkomende verlichtingstheologie, die gaandeweg het theologisch en kerkelijk klimaat
ging overheersen. In Nederland ontmoet De Labadie deze geestesgesteldheid
opnieuw en weer voelt hij zich geroepen om ertegen te velde te trekken.
In Nederland was het vooral de invloed van Spinoza, die snel en diepgaand
om zich heengreep. Wat Spinoza leerde, was in feite een radicalisering van
wat in een vroeger stadium Descartes reeds geleerd had. Descartes voerde het
pleit voor een eigen plaats van de autonome rede, niet onderworpen aan en
afhankelijk van gevestigde, bovennatuurlijke en dus niet-rationele leerstellingen. Maar Descartes wist nog waar zijn grenzen lagen. Hij kwam op voor
de autonomie van de rede in zaken, die niet de kerk en het geloof betroffen.
In de laatstgenoemde regio kon de bovennatuurlijke openbaring haar monopoliepositie handhaven. Alleen buiten de kerk en het geloof, in de zaken van
het natuurlijke leven maar dan wel met alles wat daarin te vinden is, daar
mocht en moest de menselijke rede haar heerschappij uitoefenen.
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Hoewel ook deze opstelling al van vele kanten protest uitlokte, onder andere van G. Voetius, ze kon toch nog binnen de kerkelijke kaders worden getolereerd. Anders werd dit, toen Spinoza in de lijn van Descartes de heerschappij van de rede niet slechts voor het leven en denken, dat buiten het geloof en kerk omgaat, opeiste, maar haar ook wilde toegepast zien op die terreinen, die ook de kerk en het geloof en de openbaring van God en zijn heil
bestreken. Dat was opnieuw een beslissende stap verder in de richting van
een rationele, natuurlijke theologie en geloofsbeleving. Binnen de Gereformeerde Kerk van Nederland kreeg deze ontwikkeling haar concrete toepassing in de publikatie van een hermeneutische studie van L. Meyer, met de
veelzeggende titel: Philosophia S. Scripturae interpres: De filosofie geeft de
sleutel tot het verstaan van de Schrift17. Daarmee was het Verlichtingsbeginsel, toegepast op de goddelijke openbaring, ten voete uit getekend. Omdat
dit in dit geschrift op zo'n onthullende wijze gebeurde, kon het niet anders of
het riep grote verontrusting en weerstand op in de kerk. Zelfs onder hen, die
niet negatief stonden tegenover de nieuwere ontwikkelingen, die door Descartes waren aangegeven. Onder hen bevond zich ook de reeds genoemde L.
Wolzogen.
Wolzogen had reeds de naam van een volgeling te zijn van Descartes, en
pleitte dus ook voor een positief gebruik van de rede in het uitleggen van de
Schrift en in het geloven zelf. Maar de mate, waarin L. Meyer de ratio wilde
doen heersen, ging hem te ver. Daarom voelde hij zich verplicht om tegenover hem zijn eigen inzichten kenbaar te maken18. Wolzogen zocht meer in
de richting van een synthese. Enerzijds wilde hij met Descartes het volle recht
van de rede opeisen in zaken, die niet het geloof en de bijzondere bovennatuurlijke openbaring aangingen. Anderzijds wilde hij toch ook binnen deze
openbaring en haar geloofsverstaan, vooral toegespitst op het verstaan en
het verklaren van de Schrift, aan de rede een belangrijke dienende plaats toekennen. Het ging daarbij om de zogenaamde recta ratio, de juiste rede, die
dienstbaar is aan het rechte verstaan. Maar Wolzogen betrok dit vooral op
de objectieve openbaringswaarheden, die in de Schrift ons gegeven zijn. Hij
wilde niets weten van een subjectief vermogen om de goddelijke waarheid te
verstaan, dat geschonken wordt aan de mens door de bovennatuurlijke inwerking van de Heilige Geest in de wedergeboorte en verlichting van de
mens. Vandaaruit alleen het geloofsverstaan mogelijk te achten beschouwde
Wolzogen als dweperij. Hij beperkte de bijdrage van de Geest tot een geschikt maken van de mens in algemene, rationele zin om de Schrift te onderzoeken.
In feite hield het standpunt van Wolzogen in, dat hij op dezelfde weg zich
bevond als de spinozist L. Meyer, maar alleen (nog) niet zover daarop gevorderd was. In concreto kwam Wolzogen tot dezelfde resultaten als Meyer. Hij
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vindt het bij het lezen van de Schrift vooral nodig om onderzoek te doen naar
wat de oorspronkelijke schrijvers hebben willen zeggen, zoals dit bij het lezen van elk historisch document van primair belang is. Wolzogen pleit dus
voor een literair historische exegese. Hij wijst het argument, dat het in de
Schrift om een volstrekt eigen gegeven gaat af. In feite wil hij de geloofsmatige dimensie van het Schriftver staan niet erkennen. Hij loochent dan ook, dat
het in het geloof gaat om het verstaan van de verborgenheden van het heil, de
mysteria fidei. Het geloof en zijn inhoud wordt hiermee, zij het nog in een
gematigde vorm, neergehaald op het vlak van het natuurlijke rationele verstaan van de mens. Daarmee typeert ook Wolzogen zich als een Verlichtingstheoloog.
Het is wel opmerkelijk, dat niet alleen in Frankrijk, maar nu ook in Nederland De Labadie de eerste is geweest binnen het gereformeerde kerkelijke leven, die doorzien heeft wat hier aan de gang was. We hadden kunnen verwachten, dat niet De Labadie maar Voetius de eerste zou zijn. Hij was het
toch ook, die tegen de nieuwe koers van Descartes zo fel protesteerde en die
met al zijn kracht opkwam voor de oude beproefde scholastieke, gereformeerde theologie. Inderdaad, maar juist dit laatste was er de oorzaak van,
dat Voetius geen oog had voor wat er in deze verdere ontwikkeling aan de
gang was. Als scholastiek theoloog kwam Voetius niet alleen op voor de
handhaving van de oude beproefde waarheid, die in de belijdenis der kerk
was neergelegd, maar hij meende ook, dat deze waarheid door de rede moest
en kon worden uitgelegd en vooral verdedigd. Natuurlijk tot in zekere mate.
De Schrift was en bleef de enige bron en maatstaf van het geloof. Het sola
scriptura en daarom ook het sola fide wilde Voetius onverkort gehandhaafd
zien. Maar deze geloofswaarheid was naar Voetius' besef zo algemeen geldend, voor alle mensen en op alle terreinen, dat ook buiten de kerk en dat wil
ook zeggen door de menselijke rede de waarheid en geldigheid ervan moest
en kon worden erkend. Om die erkenning door allen te bevorderen, daaraan
moest de rede en moesten alle wetenschappen, die door de rede werden beoefend dienstbaar worden gemaakt. Het gevolg hiervan was, dat ook in Voetius' theologie aan de rede een voorname plaats werd toegekend, en dat hij
daarom niet allergisch was voor theologische concepten, waarin met de rede
veel en groot werk werd verricht. Zo is het te verklaren, dat toen Meyer en
Wolzogen hun visie kenbaar maakten over Schrift en geloof, niet Voetius degene was, die tegen hen in het krijt trad. Het was De Labadie, die dit deed.
En natuurlijk komen wij dan voor de vraag te staan, waarom hij?
Duidelijk is in ieder geval, dat De Labadie de zaak onmiddellijk in het hart
raakt. Zijn grote verwijt aan het adres van Wolzogen is, dat hij de mens tot
rechter maakt over de Heilige Schrift. En dat betekent de zondeval van het
christendom. Volgens De Labadie maakt Wolzogen geen ernst met het ver290

duist er d zijn van ons verstand door de zonde. Zijn visie op de mens is veel te
optimistisch. Maar er is meer. De goddelijke openbaring vraagt immers om
een eigen verstaan omdat het hierin om zaken gaat van een eigen bovennatuurlijke orde. Legt Wolzogen grote nadruk op de redelijkheid van de geloofswaarheid, De Labadie wil juist het boven-redelijke en zelfs het irrationele karakter van het geloof en het heil in Christus aanwijzen. Daarom is
theologie geen menselijke mogelijkheid. Ware theologie is alleen de theologie
regenitorum, de theologie der wedergeborenen.
Het diepgaand verschil tussen Wolzogen en De Labadie spitst zich toe op
de betekenis van de H. Geest. Wolzogen humaniseerde en bagatelliseerde die
betekenis. De Labadie geeft aan de Geest in het geloof en het verstaan van de
Schrift een centrale en creatieve plaats. Het is de Geest, die de gelijkvormigheid (conformitas) en de congenialiteit tussen Schrift en gelovige tot stand
brengt. Of anders gezegd: door de Geest komt de analogia fidei tussen
Schrift en gelovige tot stand. Daarbij is niet alleen het verstand betrokken,
dat door de Geest wordt verlicht, maar de hele persoonlijkheid wordt geheiligd in de relatie tot God. Voor De Labadie betekent dit, dat ware theologiebeoefening gedragen wordt door ware vroomheid, die in het hele leven
van de christen tot uiting komt. Een gedachte, die weer geheel aansluit bij
zijn visie op de vorming van herders en leraren. Wolzogen pleitte voor historische en wetenschappelijke vorming. De Labadie meent, dat dit alles behoort tot het instrumentarium van de mens en dus geen noodzakelijke vereiste is. Wat wel noodzakelijk is, is dat wij door de Heere geleerd worden. Geen
menselijke kundigheid, maar het charisma van de Geest maakt de gelovige
bekwaam in de dienst van God.
Het protest van De Labadie tegen Wolzogen wekte opschudding, maar
bracht vooral verlegenheid, met name onder de Gereformeerden. Waarom
was het De Labadie en niet Voetius, die had gesproken? En als De Labadie
nu toch de eerste was, kwam er toch wel bijval uit het voetiaanse kamp?
Maar vooralsnog bleef ook die uit. Men zweeg in alle talen. Dat heeft de voetiaanse aanhang overigens wel een trauma bezorgd. Later moet Lodenstein
opbiechten, dat dit verzuim een ernstige misser is geweest. Voor hem blijft
dit opkomen van De Labadie voor de bijbelse waarheid en vroomheid tegen
Wolzogen een reden, om hem niet af te schrijven, ook al doen anderen dit
wel. Ook Jac. Koelman is onder de indruk van dit optreden van De Labadie
geweest. Hij trekt het zich zelfs zo aan, dat hij met het zwijgen erover niet
langer vrede kan hebben, en ook in de pen klimt om De Labadie bij te vallen
en te protesteren tegen de geest der eeuw. Hierbij kan opnieuw de vraag worden gesteld, waarom niet Voetius zelf maar zijn leerling en grotendeels zijn
volgeling het standpunt van De Labadie bijvalt? Het antwoord, dat W. Goeters op deze vraag geeft, werkt verhelderend. Hij meent, dat er met het op291

treden van De Labadie tegen Wolzogen een radicalisering plaatsvindt van het
orthodox-gereformeerde in de richting van het typisch piëtistische Schriftverstaan. Voetius zelf kon deze ontwikkeling nog niet meemaken, omdat hij
op het scholastiek-gereformeerde standpunt bleef staan en daarom zoals
reeds opgemerkt, ook een vrij grote plaats aan de rede wilde toekennen.
Maar het optreden van De Labadie bracht wel Voetius' leerlingen tot een
keus: of integraal in het spoor van de grote meester verder, of een zwenking
maken naar een radicaler ernst maken met de H. Geest als hermeneutische
factor in het verstaan van de Godsopenbaring der Schrift. De eerste reactie
was die van een zwijgende verlegenheid. Maar deze werd toch niet lang daarna doorbroken door een keus in de richting van de laatste. Zo kwam het van
een scholastisch-gereformeerd tot een piëtistisch-gereformeerd Schriftverstaan en een op gelijke wijze gestructureerde geloofskennis. En wanneer het
eenmaal in deze richting uitgaat, zien wij, dat in het Gereformeerd Piëtisme
van de achttiende eeuw steeds duidelijker het labadistisch-piëtistisch georiënteerde geloofsverstaan naar voren treedt, met name zoals dit eerst bij J. Eswijler en later bij W. Schortinghuis en J. Verschuir vorm heeft gekregen19.
Voordat deze bijval kwam was het kwaad voor De Labadie al geschied.
Wolzogen was namelijk evenals De Labadie Waals predikant, en daarom
ging ook deze zaak dienen op de Waalse synode. We zagen, dat de synode al
met De Labadie het een en ander had meegemaakt, en dat dit hen al enigermate in de stemming had gebracht om het protest tegen Wolzogen te beschouwen als een opnieuw zoeken van het conflict, omdat deze lastpak nu
eenmaal altijd dwars moet liggen. Gevolg was, dat het optreden van de synode duidelijk bevooroordeeld was, dat wil zeggen ten gunste van Wolzogen en
ten nadele van De Labadie. Er waren synodeleden, die beseften, dat niet
Wolzogen maar De Labadie de (gereformeerde) waarheid aan zijn zijde had.
Hun oordeel kwam ook ter tafel, maar gaf niet de doorslag. Uiteindelijk viel
de veroordeling uit naar De Labadie, al moet er aan worden toegevoegd, dat
de manier, waarop De Labadie zijn zaak behartigde, wel aanleiding ertoe
gaf, dat men zich steeds meer tegen hem kantte. Hij kon niet nalaten zijn tegenstanders tegen hem in het harnas te jagen, vooral door zijn onberekenbare opstelling en zijn hautaine, zelfbewuste houding.
Van Middelburg via Veere naar Amsterdam
Daarna duurde het niet lang meer, of het lot van De Labadie was bezegeld.
Na veel verwarring, met name binnen de middelburgse gemeente, kwam het
zover, dat De Labadie als afgezet predikant geen enkele mogelijkheid meer
gelaten werd in Middelburg te werken. Op dat moment herhaalde zich de geschiedenis opnieuw. Toen hem de grond onder de voeten te heet werd, week
hij uit. Overigens niet ver weg. Van Middelburg ging hij naar Veere, onge292

veer 5 km er vandaan. En zelfs op die nabije afstand herhaalt zich het bekende gebeuren, dat hij enthousiast wordt ontvangen en volop de gelegenheid
krijgt om opnieuw zijn ideale gemeente te vormen en te leiden. Maar nu
duurde het veel korter. Aan Veere zelf lag het niet, maar de middelburgse
kerk en overheid maakten het de gemeente Veere zo moeilijk, dat De Labadie zelf wel inzag, dat hij daar niet langer kon blijven. Daarom nam hij zelf
het besluit om te vertrekken, zij het met een lovend getuigschrift van de kerk
en de overheid van Veere op zak.
Van Veere ging hij met zijn trouwste volgelingen naar Amsterdam. Daar
brak een nieuwe periode aan binnen wat nu langzaam maar zeker de labadistische beweging kon worden genoemd. Het grote verschil tussen de periode
van vóór Amsterdam en daarna ligt in De Labadie's houding tegenover de
kerk. Tot nu toe was het zo geweest, dat De Labadie ondanks alle kritiek, die
hij op de kerk had en ook ondanks zijn bijna onwezenlijke idealen van wat
de ware kerk zou moeten zijn, toch zijn activiteiten gericht had op de empirische gemeente. Haar hervormen en vernieuwen, dat was zijn ideaal tot nu toe
geweest. Maar door de teleurstellende ervaringen van de laatste tijd kwam
De Labadie steeds meer tot het inzicht, dat langs deze weg een hervorming
van de kerk niet mogelijk was. Men stond de vernieuwing van de kerk niet
toe, omdat men geen oog had voor haar diepe verval. Wat De Labadie daarbij nog het meest verdriette, was, dat hij deze halfslachtige houding ook aantrof bij diegenen, die hun mond vol hadden over nodige en nadere reformatie, daarbij vooral denkend aan Voetius en de zijnen. Zij klaagden wel over
het verval van de kerk, en zij praatten en schreven veel over nodige hervorming, maar als het erop aan kwam, weigerden zij om tot concrete daden te
komen. De diepste oorzaak van deze halfheid zag De Labadie liggen in hun
vasthouden aan de vaderlandse volkskerk. Men wilde wel reformeren, maar
niet ten koste van de kerk in haar geheel. Men wilde binnen de nationale gereformeerde kerk blijven, en alleen tot reformatie overgaan, voorzover deze
binnen de bestaande kaders van de volkskerk mogelijk was. In feite betekende dit echter, dat er van daadwerkelijke reformatie niets terechtkwam. Ze
bleef beperkt tot woorden, preken en boeken, maar het kwam niet uit in daden. En op dat laatste kwam het nu juist volgens De Labadie aan. Zelf ging
hij wel tot actie over. Maar het gevolg was wel, dat de kerk hem uitwierp en
dat niemand van de mannen der Nadere Reformatie het voor hem opnam of
hem daarin volgde. Integendeel. Zij vielen hem af en gingen hem op de duur
zelfs bestrijden.
De Labadie zag het dus binnen de kerk niet meer zitten. Toch wilde hij aan
zijn idealen vasthouden en ze realiseren. Dan bleef er maar één weg voor hem
open. Dat is de weg van afscheiding van de kerk, separatie, en de vorming
van een nieuwe kerk, die wel zou beantwoorden aan zijn droom.
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De huisgemeente te Amsterdam
Zo is het te verklaren, dat als De Labadie van Veere naar Amsterdam trekt,
hij daar niet opnieuw een poging waagt om binnen de kerk een plaats te vinden. Nu komt hij zover, dat hij, wat vroeger zijn conventikel was naast de
kerk in eigen huis, thans als de kerk gaat beschouwen. Althans in de praktijk, in theorie is het nog niet zover. Zo ontstaat er in Amsterdam met de
komst van De Labadie een gemeente te zijner huize.
Dat blijkt voor velen een uitermate verontrustend feit te zijn, maar voor
anderen een aantrekkelijk gebeuren. Om bij het laatste te beginnen. Nu De
Labadie en zijn gemeente zo dichtbij huis komt, kan Anna Maria van Schurman het niet langer meer uithouden in de Utrechtse kring, die ook zij evenals
De Labadie als een groep 'halven' is gaan beschouwen. Zij zegt Utrecht vaarwel, geeft al haar relaties en bezittingen aldaar prijs, en klopt aan de deur
van De Labadie. Zij zal nu bij hem verkeren, tot aan zijn en haar laatste uur
toe. Dat betekent echter niet alleen voor de Utrechtse kring maar voor de
hele beweging van de Nadere Reformatie een geduchte slag, evenals het voor
De Labadie en de zijnen een enorme opsteker betekent. Want is haar overgang niet het bewijs van het falen van de kerkelijke reformatie en het doorbreken van de separatistische reformatie? Want als het ooit gold, dan nu, dat
als er één schaap over de dam is, er meer volgen. Die meerderen waren vooral vrouwen, voorname vrouwen, zoals de gezusters Van Aerssen van Sommelsdyk, die evenals Anna Maria schatrijk waren. Ook wordt een dochter
van de vooraanstaande en populaire Constantijn Huygens lid van de huisgemeente, evenals de dochter van de bekende Jan van der Haer.
Dat het vooral vrouwen waren, die toetraden, was vroeger reeds maar is
vooral tegenwoordig een punt, dat extra belangstelling oproept20. Kwade
monden hebben in dit verband gesuggereerd dat de liefde, die in de huisgemeente bloeide, niet slechts van geestelijke, maar tevens van erotische en sexuele aard was. Jean de Labadie, van wie men gemeend heeft, dat hij altijd
ongehuwd gebleven is, oefende een meer dan gewone aantrekkingskracht uit
op vrouwen. Hij liet zich graag door hen omringen en dienen.
In de laatste tijd wordt de vrouw in relatie tot De Labadie en zijn beweging
en met name Anna Maria van Schurman in een heel ander licht geplaatst. Feministische theologie, die in de geschiedenis op zoek gaat naar prototypen
van eigen ideologie werpt zich gretig op deze mystieke gemeenschap, waarin
de vrouw zo'n opvallende rol heeft gespeeld. Men meent met name in de figuur van Anna Maria een feministe avant la lettre te vinden, die zich emancipeerde van de mannencultuur in haar dagen, waarin ook de Nadere Reformatie participeerde21.
Zo kreeg de huisgemeente van De Labadie in Amsterdam een uitstraling,
die verder en wijder zich uitstrekte dan alleen Amsterdam. Dat kwam ook
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nog in een ander opzicht tot uiting. De zeer mystieke, en dat wil tegelijk zeggen, op de mens gerichte en van de mens uit denkende en voelende gemeenschap rondom De Labadie bleek ook een aantrekkingskracht te hebben op
andere mystieke personen en bewegingen. Zo bestond er in Amsterdam reeds
een mystiek-religieuse kring rondom de figuur van Johannes Bardewitz.
Deze zocht contact met De Labadie, en ze bleken elkaar goed te verstaan. Zo
groeide het conventikel van Bardewitz uit tot een tweede labadistische kern
in Amsterdam, die, nadat De Labadie en zijn huisgemeente weer vertrokken
waren, nog jarenlang in stand gebleven is. Maar de contacten reikten nog
verder. Zo treffen wij in die tijd ook de mystica Antoinette Bourignon aan
binnen de vriendenkring van De Labadie, met wie hij een poosje intensief
correspondeerde. Toch hield deze relatie geen stand, omdat de mystieke inslag van beiden niet draagkrachtig genoeg bleek om een duurzame band te
leggen. Daarvoor was De Labadie te gereformeerd en Antoinette te humanistisch. Het was vooral het punt van de gereformeerde predestinatieleer, een
inhoudelijk leerpunt dus, dat beiden uiteen deed gaan.
In Amsterdam bevonden zich ook nogal wat aanhangers van de mystici J.
Böhme en J.G. Gichtel. De burgemeester van Amsterdam, Coenraad van
Beuningen was ook sterk in die richting georiënteerd. Zij meenden in De Labadie een geestverwant te vinden en zochten contact met hem en De Labadie
met hen. Dit laatste zal ook één van de redenen geweest zijn, waarom De Labadie zo lang mogelijk door de Amsterdamse overheden in bescherming
werd genomen, zelfs toen het verzet van de kant van de gereformeerde kerkeraad en het gereformeerde kerkvolk groeide22.
De Labadie 's relatieveld: Comenius, Serrarius en de Joden
In die tijd komen wij ook de namen van J.A. Comenius en S. Serrarius tegen
binnen de contactenkring van De Labadie23. Men meent, dat De Labadie van
hen vooral zijn sympathie voor het Joodse volk heeft overgenomen. Ons is
echter gebleken, dat er bij De Labadie al in een vroeg stadium een chiliastische visie naar voren treedt. De ontvankelijkheid daarvoor zal voor een deel
haar oorzaak hebben gehad in zijn biblicistisch verstaan van de Schrift,
waarin de aardse beloften door hem ook aards werden verklaard. Met deze
keus plaatste De Labadie zich echter in een lange en brede traditie, die ver
achter de Reformatie terug en door alle eeuwen heen in de kerk en vooral in
de secten zich gemanifesteerd heeft. In dat licht bezien, is het niet aannemelijk, dat De Labadie zijn Joodse sympathie vooral aan genoemde persoonlijke contacten te danken zou hebben. Wel is het zo, dat de wijze, waarop De
Labadie het joodse denken en geestesleven waardeert, trekken laat zien, die
met de ideeën van Comenius en vooral Serrarius overeenkomst vertonen. Interessant is in dit verband zijn boekje over het Oordeel der liefde en gerech295

tigheid, over de tegenwoordige toestand der Joden24. Het werkje is door Serrarius uit het Frans vertaald en is geschreven naar aanleiding van een beweging in het Midden-Oosten, waar iemand zich uitgaf voor de Messias (Sabbatai Sevi), en de joden in de verstrooiing opriep om naar hun vaderland terug
te keren. De Labadie grijpt dit voorval aan om zijn grote liefde en sympathie
voor de Joden kenbaar te maken. Hij wil alles doen om hen tot de kennis van
het ware heil te brengen, die toch alleen gelegen is in Jezus Christus. Opmerkelijk is echter, hoe hij deze nieuwe zogenaamde Messias-openbaring waardeert. Enerzijds acht hij het mogelijk, dat het hier om een antichristelijke
verschijning gaat, die niet door God maar door de Satan wordt geïnspireerd.
Dan is deze Messias-figuur volstrekt te verwerpen. Maar toch weet De Labadie ook dan nog een positief element erin te ontdekken. Het kan namelijk
zijn, dat deze antichristelijke verleiding een voorbode is van de naderende
verlossing van de echte Messias, die naar de verwachting van De Labadie
zeer binnenkort zijn beloften aan zijn volk zal waarmaken. Voor de Joden
betekent deze valse messias-verschijning, dat zij voor de zoveelste maal in
hun verwachtingen bedrogen zullen uitkomen. Maar dat kan juist het gewenste ogenblik zijn, dat zij om de ware Messias verlegen raken en Hem nu als
hun Messias gaan erkennen.
De Labadie is echter niet geheel zeker van zijn interpretatie. Ze kan ook
veel positiever uitvallen. Dan wil hij deze nieuwe Messias-gestalte zien in het
licht van de voorbereiding op de komende Messias. De Labadie vergelijkt
hem dan met messiaanse gestalten van het Oude Testament, zoals Mozes.
Dan kan het zijn, dat hier een positief teken gevonden wordt van de naderende eindtijd, die in eerste instantie door het Rijk van Christus op aarde van
1000 jaren zal worden bepaald.
Intussen komt hier een geschiedenisvisie naar voren, die sterke verwantschap laat zien met die van Serrarius. Er blijkt een grote continuïteit te bestaan tussen de heilsgeschiedenis van de Schrift en de voortgaande geschiedenis, die tot in het heden reikt en zich uitstrekt naar een concrete en nabije toekomst. Zelfs blijkt het volstrekt unieke en noodzakelijke van het geloof in
Jezus Christus door De Labadie te worden gerelativeerd. Want ook als het zo
is, dat de genoemde Messias-gestalte niet in Jezus als de Christus gelooft,
hoeft dat voor De Labadie nog geen bezwaar te zijn om hem als een Mozesgestalte te waarderen, die voorbereidend heenwijst naar de komende Jezus
Messias. Want, en hier blijkt opnieuw hoezeer de mystiek gekleurde moraal
overheerst, uiteindelijk geeft de doorslag, of de betreffende persoon een heilig leven leidt en waarachtig vroom is, wat blijkbaar mogelijk is, ook als er
geen geloof in Jezus wordt gevonden.
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Van Amsterdam naar Her ford
Wij hebben wat uitvoeriger De Labadies visie op de Joden behandeld, niet
alleen om daarmee aan te duiden, dat de relatie tot mensen als Comenius en
Serrarius een duidelijke inhoud had, maar ook om te laten zien, hoezeer De
Labadie zijn chiliastische opvattingen vruchtbaar probeerde te maken om
het gebeuren rondom en met de Joden in zijn eigen tijd te verstaan. Met
name in Amsterdam kreeg hij daarvoor ruimschoots gelegenheid.
Intussen werd het er ook in Amsterdam voor De Labadie en zijn kring niet
gemakkelijker op. Enerzijds ging er een geheimzinnige aantrekkingskracht
van hem uit, hetgeen onder andere blijkt uit het gegeven, dat een toenemend
aantal lidmaten van de Amsterdamse gereformeerde gemeente niet meer aan
het avondmaal kwam. Het motief, dat hierachter schuil ging, was, dat men
zo zijn afkeuring wilde uitspreken over het geestelijk verval van de kerk, dat
door gebrek aan tucht zijn vrije loop kon hebben. Maar in feite was deze gezindheid en de manier, waarop hieraan vorm gegeven werd, afkomstig uit de
koker van De Labadie en de zijnen, die met hun kritische oordelen over de
kerk de mensen opriepen om op deze wijze hun ongenoegen te laten blijken.
Het lag echter voor de hand, dat dit alles de toorn opriep van de kerkelijke
leiders, die op hun beurt hun beklag deden bij de overheid.
Daarbij kwamen enkele voorvallen in het huis van De Labadie, die het
wantrouwen jegens en het openlijk verzet tegen hen nog deden toenemen, zodat ook in Amsterdam weldra het moment aanbrak, dat De Labadie en de
zijnen zich er niet langer konden handhaven. Maar ook nu kwam er uitkomst. Er waren intussen contacten gelegd, vooral via Anna Maria van
Schurman, met de Duitse prinses Elisabeth, die het mogelijk maakte, dat De
Labadie en zijn gemeente een toevluchtsoord konden vinden in het Westfaalse plaatsje Her ford. De Labadisten grepen deze mogelijkheid met beide handen aan. Het was voor hen een geschenk van de hemel, temeer omdat zij ernaar verlangden, dat zij eindelijk eens een plek vonden, waar zij in volle vrijheid en vrede hun geloof konden belijden en beleven en de ideale gemeente
van Christus konden realiseren.
In die gezindheid vestigden zij zich in Her ford. Hoewel zij in wijde omgeving vrijwel door iedereen werden gewantrouwd, beleefden zij zelf daar hun
onvergetelijke hoogtepunten in het samenzijn als de ware gemeente van
Christus. Nu kreeg de gemeente haar volledige gestalte, doordat niet alleen
het Woord gesproken, maar ook het sacrament van het Avondmaal in waarheid, dat wil zeggen alleen met wedergeborenen kon worden gevierd. De eerste keer, dat deze viering plaatsvond, ging zo uitbundig toe, dat men na de
bediening elkaar kusten en omhelsden van louter liefde en verbondenheid en
samen opsprongen van vreugde in de Heere. Het was een extatisch hoogtepunt, dat vrijwel nooit meer is herhaald, evenals de avondmaalsviering alszo297

danig daarna nog maar zelden onder hen heeft plaatsgevonden, omdat men
meende, dat dit alleen kon, wanneer er niets was, dat in de weg stond en alles
geestelijk effen lag, dat kennelijk ook onder hen maar zelden voorkwam.
Maar deze extatische viering had dan toch plaatsgevonden, en dat hebben de
Labadisten geweten. Want dit was koren op de molen van hun bestrijders,
die het hun altijd voor de voeten wierpen, dat dit een ongepaste zaak was geweest, omdat op zijn minst de schijn was gewekt, dat mannen en vrouwen op
onbetamelijke wijze met elkaar omgingen. Want hoe geestelijk het ook leek
te zijn, de realiteit leert toch, dat, zoals Voetius opmerkte, de vleselijke liefde
zo gemakkelijk kruipt onder het dek van de geestelijke liefde. Maar even fel
als anderen op dit punt de Labadisten aanvielen, even resoluut wezen de Labadisten zelf deze kritiek af. Anna Maria van Schurman, die haar reinheid in
haar liefde tot De Labadie betuigt, komt er openlijk voor uit, dat dit gebeuren voor haar het zaligste moment geweest is, dat zij ooit had ondervonden,
en dat zij het voor niets in de wereld had willen missen.
Altona
De vreugde in Her ford duurde echter maar kort. Ook hier hielden hun belagers zich niet stil en deden er alles aan om hen uit hun omgeving weg te krijgen. Zo braken zij opnieuw op, nu met het plan om zich in Denemarken te
vestigen, omdat daar hun echte vrijheid was beloofd. Maar zover kwam het
niet. Toen zij in de buurt van Hamburg kwamen, streken zij neer in Altona,
waar zij in een groot huis althans voorlopig een goed heenkomen vonden. In
die tijd, het was in 1672, namen de krachten van de altijd zo ongelofelijke actieve en creatieve De Labadie af. Na eerst nog hersteld te zijn van een ernstige ziekte, kwam hij toch in 1674 te overlijden, maar niet nadat hij een laatste
getuigenis had afgelegd van de hoop, die in hem was.
Later schrijft J. Koelman, dat hij gehoopt had, dat De Labadie op zijn
sterfbed nog tot inkeer zou komen, althans zijn schuld zou belijden, omdat
hij de kerk de rug had toegekeerd. Maar die schuldbelijdenis is er niet gekomen. Integendeel. Zijn laatste getuigenis was een lofprijzing. Allereerst gericht tot God en zijn verkiezende genade, maar ook betrokken op zijn eigen
levensweg. Met een profetisch bewustzijn heeft De Labadie geleefd en gewerkt, en in datzelfde bewustzijn is hij ook gestorven. Hij wist zijn leven
door God geleid en bevestigd, en dat gaf hem volle vrede om heen te gaan.
Na het sterven van De Labadie bleef de huisgemeente in stand. Dat was te
danken aan het feit, dat Pierre Yvon intussen zich ontwikkeld had tot een uiterst bekwame volgeling en opvolger. Nu had hij de leiding van de gemeente,
zij het daarbij gesteund door andere zieleherders en vooral ook door Anna
Maria van Schurman, die haar vriend en herder Jean de Labadie tot de laatste momenten van zijn sterven nabij gebleven was.
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De betekenis van Yvon voor de Labadistische beweging was in de eerste
plaats zijn theologische bekwaamheid en zijn grote kennis van de christelijke
en ook de gereformeerde traditie. Vooral de laatste kwam hem goed te pas in
de confrontatie met de kritiek, die vanuit de orthodox-gereformeerde hoek
werd geleverd. Samen met De Labadie had hij in Her ford reeds zijn Verklaring geschreven, waarin hij niet alleen de aantijgingen weersprak, maar vooral zijn best deed te laten zien, dat wat zij leerden en beoefenden geheel gegrond was op de oorspronkelijk reformatorische belijdenis25. Zo was het
voor hen duidelijk, dat niet de gemengde volkskerk van Voetius en de zijnen
het oorspronkelijk reformatorische ideaal was, maar de kerk van ware gelovigen, zoals art. 27 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis uitspreekt: wij geloven en belijden een enige catholieke of algemene Kerk, een heilige vergadering van de ware gelovigen in Christus... Van die kerk gold het, dat men zich
erbij moest aansluiten en zich moest afscheiden van hen, die van de kerk niet
zijn. Zo verdedigde Yvon de afscheiding van de volkskerk als een daad van
gehoorzaamheid en trouw aan het gereformeerde beginsel. Het is duidelijk,
dat op dit punt en op nog vele andere, die in deze verdediging aan de orde
werden gesteld, Yvon het zijn bestrijders niet gemakkelijk maakte. Meer dan
De Labadie was hij erop uit de verbondenheid met de gereformeerde traditie
te beklemtonen en zocht hij erkenning te krijgen in den lande als woordvoerder van een wettige gestalte van de Gereformeerde Kerk. Het was dan ook
geen onverstandige zaak, dat Yvon door De Labadie met anderen erop uitgestuurd werd om overal in het land sympathie en aanhang te werven voor de
labadistische beweging, wat hem in vele gevallen is gelukt.
Terug naar Nederland: het Friese Wiewerd
De labadistische gemeente, nu onder leiding van Yvon, heeft Altona slechts
als een pleisterplaats onderweg beschouwd. Zij zocht naar een meer blijvend
onderkomen, en daarbij was opnieuw de blik gericht op Nederland. Wellicht
ging men ervan uit, dat de felste tegenstand nu wel geluwd was. Daarbij
stond vooral Friesland in de belangstelling, omdat daar de overheden, met
name de stadhouder, hun gunstig gezind waren. Ook nu kwam de welgesteldheid van de vrouwelijke aanhang zeer te pas. Want de gezusters Van Sommelsdyk hadden in het Friese Wiewerd een landgoed tot hun beschikking, het
slot Walta, dat uitstekend geschikt was om hun gemeenschap te bergen. Daar
vestigde men zich in 1675, en daarmee is de laatste periode in de veelbewogen
geschiedenis van de Labadistische beweging aangebroken. Natuurlijk ging
ook deze vestiging niet zonder beroering. Al was de overheid in Friesland
niet zozeer tegen hun komst gekant, de Friese kerk was dit wel. Daarom kwamen al gauw weer de aanklachten binnen, die tot doel hadden om hun aanwezigheid in Wiewerd onmogelijk te maken. Toch kregen zij dat niet gedaan.
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Wel werd er van overheidswege een commissie ingesteld, die onderzoek
moest doen naar de opvattingen en gang van zaken, zoals deze nu onder de
Labadisten gevonden werden. De voorzitter van deze commissie was de bekende Herman Witsius, sinds kort hoogleraar in Groningen. Hij stond bekend als een deskundige, ook als het om de Labadisten ging, omdat hij eerder samen met zijn collega Van der Waeyen tegen hen geschreven had26.
Maar tevens was van hem bekend, dat hij een irenisch man was, die graag zoveel mogelijk de tegenstellingen trachtte te overbruggen. Als wij daarbij in
overweging nemen, dat van de kant van de Labadisten ook Yvon erop uit
was om zoveel mogelijk de gelijkgezindheid met de Gereformeerden te beklemtonen, lag het voor de hand, dat het onderzoek van genoemde commissie niet negatief uitviel. De commissie stelde de bekende vragen, over de kerk
en de sacramenten, het huwelijk en de onderlinge gemeenschap, maar telkens waren de antwoorden zodanig, dat men of instemming moest betuigen
of aan hen het voordeel van de twijfel liet, temeer omdat Yvon een meester
was in het ontwijken van duidelijke antwoorden en het doen van vage uitspraken, die in ieder geval geen duidelijke afkeuring opriepen27.
Het resultaat was, dat de Labadisten toestemming kregen om in Wie werd
te blijven. Daar heeft zich dan ook de beweging jarenlang in betrekkelijke
rust kunnen ophouden, hetgeen tot gevolg had, dat men nu kwam tot een
volgroeide gestalte van de door hen gewenste gemeente. Zij gaven haar de
naam van 'de gereformeerde en van de werelt afgesonderde gemeente tot
Wiewert in Friesland'. Daaruit blijkt, dat zij hun gereformeerd-zijn wilden
handhaven, ja zichzelf als de ware gereformeerde kerk beschouwden, in onderscheid van de niet-ware, zeg maar valse gereformeerde kerk in den lande.
In Wiewerd kreeg men ook de gelegenheid om de gemeente als totale leefgemeenschap vorm te geven. Al stond de geestelijke gemeenschap centraal,
daaromheen ontwikkelde zich een leefgemeenschap, die heel het dagelijkse
bestaan omvatte. Zo werden niet alleen huwelijken gesloten en kinderen geboren en opgevoed, maar er werden ook ambachten uitgeoefend, die produktie en handel opleverden, en natuurlijk was er landbouw en veeteelt om
in de primaire levensbehoeften te voorzien. Eén van de opvallendste vormen
van nijverheid was de drukkerij-uitgeverij, waarin men de eigen boeken en
geschriften drukten en uitgaven. De omvang daarvan werd in Wiewerd zelfs
zo groot, dat niet minder dan 12 man daarin hun werk vonden.
De huisgemeente zelf kreeg onder leiding van Yvon een nog strengere en
strakkere structuur. Ze bestond wat de kern betreft uit broeders en zusters,
die zichzelf en elkaar beschouwden als de ware uitverkorenen. Zij vormden
de eigenlijke gemeente. In deze gemeente ging het niet meer zo toe als in de
volkskerk, waar de ambtsdragers en met name de predikant op zijn hoge
kansel het voor het zeggen hebben en de gemeente passief toehoort. Toen De
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Labadie zijn huisgemeente stichtte, kwam de kansel er niet meer in voor.
Men was onderling verenigd, gelijkwaardig, als mannen en vrouwen, allen
als broeders en zusters in de Heere. Het congregationalistische karakter van
De Labadies gemeente kwam dus ook tot uiting in het afwezig zijn van de
ambten, die min of meer beschouwd werden als staande boven de gemeente.
Zo was het toch ook niet in de eerste gemeente te Jeruzalem! Men leefde in
gelijkwaardige, onderlinge gemeenschap. Die gelijkwaardigheid streefde ook
De Labadie na.
Maar merkwaardigerwijs sloot deze gelijkwaardigheid niet uit, dat De Labadie als zieleherder op een ongewoon hoog voetstuk stond en werd geplaatst. Hij was in zijn kring een absolute autoriteit, die volstrekte gehoorzaamheid eiste.
Dat werd er niet minder op, toen Yvon eenmaal de leiding had overgenomen. Hij bracht in de gemeente van Wiewerd een nog strengere discipline en
ordening. Dat kwam onder andere daarin naar voren, dat binnen de kerngemeente van uitverkoren broeders en zusters een eigen plaats toekwam aan de
zogenaamde sprekende broeders, van wie Yvon zelf dan weer de onbetwiste
primus was. Zij alleen mochten spreken. Dat deden zij, zeker Yvon, bij voorkeur in het Frans, niet alleen omdat Yvon zelf Fransman was, maar ook enigermate omdat het Frans als taal van de Geest fungeerde. Het was dan vooral de taak van de (ontwikkelde) vrouwen als Anna Maria van Schurman om
als tolk op te treden en de prediking verstaanbaar te maken voor anderen.
Rondom de eigenlijke gemeente bevonden zich nog twee ruimere kringen van
aanhangers. De ruimste kring was die van de bezoekers en geïnteresseerden.
Die waren er namelijk altijd, omdat de Labadisten nog steeds uit Nederland,
maar ook uit andere landen belangstellenden naar zich toe trokken. Zij werden gastvrij onthaald, maar tegelijk op een afstand gehouden. Zo mochten
zij niet deelnemen aan de maaltijden van de broeders en zusters, en vertoefden in aparte onderkomens. Van hen zijn er de jaren door heel wat gekomen
en gegaan.
De betrokkenheid op de gemeente werd pas werkelijk serieus, wanneer
men kenbaar gemaakt had om zich bij haar te willen voegen. Dat ging echter
niet vanzelf. Daarvoor was evenals in de roomse kloosters een novietentijd
nodig, die als toets diende om de oprechtheid en de ernst van de toetreding te
beproeven. Ze hield in, dat men de zware weg van de mortificatie moest
gaan, het sterven aan zichzelf en alle begeerten en wensen om zo zichzelf geheel te offeren aan de Heere en zijn dienst. Yvon maakt deze voorbereidingstijd er niet gemakkelijker op. Zijn stelregel was: De kop moet eraf. Met dat
doel voor ogen verplichtte hij de mensen om dingen te doen, die óf radicaal
tegengesteld waren aan wat zij vroeger hadden gedaan, óf die tegen hun gemoed ingingen. Zo kwam men tot mortificatie.
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Natuurlijk was ook het privéleven daarbij in het geding. In Herford was
men al zover gekomen, dat men van de broeders en zusters verlangde, dat zij
in gemeenschap van goederen leefden. Omdat er heel wat welgestelden onder
hen waren, vooral vrouwen, betekende dit voor menigeen een groot offer, al
blijkt, dat bepaalde bezittingen ervan werden uitgezonderd. Een ingrijpend
punt was ook, dat wanneer men gehuwd was, de partner niet meeging, als bij
één van hen het besluit was gevallen om zich bij de Labadisten aan te sluiten.
In de enthousiaste periode van Herford kwam men ertoe, om in zulke gevallen het tot een echtscheiding te laten komen, omdat de eis van Jezus nu eenmaal radicaal was: wie vader of moeder, man of vrouw liefheeft boven Mij,
is Mijns niet waardig. Maar omdat dit radicalisme wel heel scherpe kritiek
opriep, heeft men later dit standpunt gematigd.
Maar wel bleef men eigen opvattingen huldigen over het huwelijk als zodanig. Het ware, heilige huwelijk kon alleen gesloten worden tussen wedergeborenen, zoals de gemeente zelf alleen uit ware wedergeborenen bestond.
Wanneer dat duidelijk was, was het ook niet meer van belang, of zo'n huwelijk door de aardse overheid was erkend of niet. Het gevolg was, dat zulke
heilige huwelijken wel gesloten werden binnen de gemeente, maar dat de
overheid er niet aan te pas kwam. Waar in geestelijke liefde de band gesloten
werd, kon het in het huwelijksleven zelf alleen maar geestelijk, en dat wil
zeggen, in grote kuisheid, toegaan. Concreet betekende dit, dat de huwelijksgemeenschap niet regelmatig werd beoefend, maar alleen met het oog op het
verwekken van kinderen. In de geestelijke opbloei van Herford werd de geslachtelijke gemeenschap beschouwd als iets, dat toch eigenlijk binnen deze
sfeer niet legitiem was. Men kon van huwelijksverhoudingen als tussen De
Labadie en Lucia van Aersen van Sommelsdyk, die in Herford met elkaar
trouwden, toch niet verwachten, dat zij geslachtelijk, dat wil toch zeggen vleselijk, als man en vrouw met elkaar omgingen. Dit vanwege hun geestelijkheid, maar wellicht ook nog vanwege het feit, dat Jean toen 61 en Lucia 22
jaar was. Toch bleek de natuur sterker dan de genade. Dat kwam op een
schokkende wijze tot uiting, toen de jonge Catharine Martini zwanger was
en P. Yvon de verwekker bleek te zijn, zonder dat er van een huwelijksrelatie
sprake was. Toen moest er wel om een zeer vleselijke reden gehuwd worden.
Maar men was ervan overtuigd, dat het geestelijke huwelijk tussen die beiden
reeds lang gesloten was! Dit soort voorvallen en de kritiek erop heeft hen in
een later stadium tot grotere nuchterheid gebracht. Want in de Friese periode
blijkt, dat men de kindervrucht voluit legitiem acht en pleit men voor kinderrijke gezinnen. Maar ook dit laatste had toch weer een geestelijke spits. Men
geloofde namelijk, dat de ware gereformeerde gemeente te Wiewerd de eerste en voorlopig enige gestalte was van het duizendjarige rijk van Christus op
aarde. Weliswaar een kleine gemeente, maar Jezus zegt toch, dat er velen ge302

roepen zijn, maar weinigen uitverkoren. Maar deze kleine gemeente had wel
de betekenis van een voorhoede te vormen van het universele rijk van Christus, dat Hij in het millennium op aarde zou stichten. Het is vooral met het
oog daarop, dat toen een kinderrijk gezin binnen de gemeente welkom was.
Het is in deze Friese tijd, dat de labadistische beweging in Nederland opnieuw furore maakte. De vele boeken die worden geschreven en gedrukt vinden grote aftrek, bij voor- en tegenstanders. Ook worden broeders en zusters
uitgezonden om te werven voor de gemeente. Als dat niet lukt, proberen ze
toch overal in de landen kernen te vormen, conventikels, die min of meer een
labadistisch karakter dragen. Door al deze activiteiten groeit de gemeenschap en krijgt zij in die periode haar meeste aanhang. Hoe groot deze aanhang precies geweest is, is nog nooit duidelijk geworden. Maximaal zou zij
uit 400 personen hebben bestaan, maar er zijn ook lagere getallen genoemd.
Neergang en verdwijning
Toch zien wij, dat in de jaren negentig de groei ophoudt en na een periode
van stilstand langzaam maar zeker een achteruitgang zich gaat aftekenen. Er
worden meerdere oorzaken genoemd, waardoor deze achteruitgang en tenslotte haar verdwijning worden verklaard. De eisen waren zo zwaar, dat alleen als men met volle enthousiasme zich eraan gaf, het doenlijk was om het
vol te houden. Steeds duidelijker bleek echter, dat dit voor velen niet haalbaar was. Vooral toen de eerste generatie begon weg te vallen en een nieuwe
generatie aantrad. Men kon de kinderen niet dwingen om dezelfde radicale
keus te maken als de ouders. Hun moest de vrijheid worden gegeven om zelf
hun weg te kiezen. En hoe streng ze ook waren opgevoed, met veel tucht en
slaag, of misschien juist wel daarom, toen zij eenmaal zelf konden kiezen,
gingen zij liever een andere weg. Zo trad ook bij de Labadisten de kerkverlating op. Dat bracht natuurlijk ook andere, vooral financiële problemen met
zich mee. Het zal vooral dit laatste geweest zijn, dat de Labadisten deed besluiten om hun aanhang uit te breiden in andere landen. Men liet het oog vallen op Suriname en Nieuw-Engeland, in de buurt van het huidige New York.
Dat leek op zending, maar het was in feite een proselytenactie, een poging tot
zelfbehoud, en wellicht daarom liepen beide acties op een mislukking uit.
Zo werd het steeds duidelijker, dat de lijn naar beneden definitief was ingezet. Nadat Yvon in 1707 en daarna Th. Gervaes, die de leiding had overgenomen wegvielen, kwam de gemeente onder leiding van Coenraad Bosman te
staan. De afbrokkeling ging echter door, totdat tenslotte slechts een kleine
groep overbleef. Die hield het nog vol tot 1732. Toen was het uur der waarheid geslagen. De ware gereformeerde gemeente, die zp'n veelbelovende toekomst tegemoet zou gaan, was opgehouden te bestaan. Toch ging men niet in
deze gedesillusioneerde stemming uiteen. Men geloofde dat nu het ogenblik
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was aangebroken, dat de verstrooiing over de hele wereld ging plaatsvinden.
Daaruit mocht blijken dat men ook nog stond in de traditie van de eerste
christengemeente te Jeruzalem, die ook uit Jeruzalem werd geleid om zich
over de hele wereld te verbreiden. Zo was het einde van de 'ware gereformeerde gemeente' nog meer dan haar begin en haar voortgang een teken, dat
nu Christus' universele wereldheerschappij was aangebroken.

B. LEER EN BELEVING

De Labadies Kort-Begryp
Ook al lijkt het erop, dat wij uitvoerig de geschiedenis van de Labadistische
beweging hebben weergegeven* in werkelijkheid gaat het slechts om een beknopte uiteenzetting. Want deze geschiedenis is zo rijk aan gebeurtenissen
geweest, dat een enigszins volledige beschrijving minstens het tienvoudige
aantal bladzijden zou beslaan. Wat we echter wel hebben nagestreefd, is, dat
wij telkens een min of meer theologische vulling hebben gegeven aan het labadistisch gebeuren. Dat deden wij, omdat het ons in het kader van deze studie vooral daarom te doen was, vooral met het oog op de reactie, die loskwam uit de hoek van de Nadere Reformatie. Toch hebben wij nog te weinig
deze inhoudelijke kant belicht om een juist inzicht te krijgen in wat de Labadisten bezielden. Daarom willen wij nu een tweetal geschriften behandelen,
waarin nog duidelijker de inhoudelijke kant van het Labadisme naar voren
treedt.
Wij hebben daarbij vooral oog voor een tweetal brandpunten. In de eerste
plaats de spiritualiteit van de Labadisten en in de tweede plaats de theologische vooronderstellingen, waaruit niet alleen hun spiritualiteit maar ook hun
hele reilen en zeilen als labadistische gemeente te verklaren is. Het eerste willen wij weergeven aan de hand van De Labadie's geschrift, dat hij heeft uitgegeven als een samenvatting van zijn ideeën en leer omtrent het geestelijke
leven. Hij deed dat zoals wij reeds zagen, in zijn Kort-Begryp van 't rechte en
ware Christendom1*, door hem geschreven in de Amsterdamse periode. Voor
de meer theologische kant laten wij onze keus vallen op het boek Eucleria,
dat Anna Maria van Schurman heeft geschreven als een apologie, waarin zij
verantwoording aflegt van haar keuze voor De Labadie.
De structuur van het boek
Uit de voorrede, die De Labadie aan zijn Kort-Begryp laat voorafgaan,
wordt duidelijk, dat hij zelf ook dit geschrift beschouwt als een samenvatting
van zijn leer, die zowel voor de eigen aanhang als voor de buitenstaanders
wil aangeven, waar het hem om begonnen is. Als wij om te beginnen een sa304

menvattende typering van dit geschrift willen geven, komt ons in herinnering, wat wij reeds weergaven als de visie, die W. Goeters op De Labadie
heeft. Als rooms Jezuïet was De Labadie al gereformeerd, en nadat hij gereformeerd geworden was, blijkt hij altijd Jezuïet gebleven te zijn. Toegepast
op zijn Kort-Begryp, blijkt deze ambivalentie al uit de volgorde en inhoud
van de diverse hoofdstukken. Hoofdstuk 3 handelt over de roeping en de
krachtdadige genade. Daarin ontvouwt De Labadie zijn gereformeerde genadeleer. Maar we moeten er dan wel op letten, dat deze pas in het derde
hoofdstuk aan de orde komt. Daaraan vooraf gaat een hoofdstuk, dat handelt over de plichten van de gelovigen, terwijl het vervolg goeddeels in beslag
wordt genomen door de plicht van het verlaten van de wereld, het bereid zijn
tot strijden en lijden en vooral tot de zo noodzakelijke zelfverloochening, die
het christenleven moet kenmerken en beheersen. Als dan in het zevende
hoofdstuk de heilsbetekenis van Christus ter sprake komt, staat deze wel in
het teken van de inwendige zuivering van de zonde en de toebereiding van
ziel en lichaam van de mens om Christus en zijn Geest aan te doen. Dit wordt
opnieuw gevolgd door de eis van de ware nederigheid. Wanneer het leven uit
Christus in het negende hoofdstuk expliciet wordt behandeld, krijgt vooral
de mystieke vereniging met Christus de aandacht. Kennis van Christus is
bevindelijke, gevoelige kennisse. De mystieke formering van Christus in de
christen vindt dan plaats. De Labadie wil dat wel laten plaatsvinden door de
Geest, de genade en zelfs door het geloof en het Woord van God, maar dit alles krijgt toch wel een direct-mystieke invulling. Het geboren worden van
Christus in ons staat centraal, zo ook het opwassen van Christus in ons. Jezus Christus wordt ook in ons geformeerd door de christelijke deugden, die
verbonden met de mystiek de vroomheid typeren en beheersen. Uiteindelijk
leidt dit tot een vereniging der ziel met God, waarin de mens zich in God verliest als in een oceaan.
Het thema van de Nadere Reformatie
Om echter een nog duidelijker zicht te krijgen op het spirituele leven zoals De
Labadie zich dat voorstelt, gaan wij nog wat nader op de inhoud van dit geschrift in. We doen dat vooral, omdat er zoveel over De Labadie reeds is geschreven, dat toch een wat vertekend beeld geeft. Zelfs als het gaat om korte
samenvattingen en typeringen. Wij willen daarom hemzelf zoveel mogelijk
aan het woord laten.
Zijn inzet heeft veel overeenkomst met wat we gewend zijn uit de mond
van de mannen van de Nadere Reformatie te horen. Christen is een naam,
maar christen zijn is een beroep, een groot en heerlijk beroep, maar dat wel
gepraktiseerd moet worden. Aan dat laatste ontbreekt het echter, omdat er
in de kerk zoveel hypocrieten en farizeeën zijn. 'Wat schoon gelaet/en
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schandelyke daet'. En zich toch maar voor ware christenen houden! Dat kan
toch niet. Laten wij de zaken noemen zoals zij zijn: wit wit, maar ook zwart
zwart. De religie wordt tot een gewoonte. Men is christen door geboorte en
opvoeding, niet door bewuste kennis en liefde en keuze. Als je ervoor kiest,
wordt alles anders. Het spreken wordt dan tot doen. Het geloof gaat werken
door de liefde, een uitspraak, die De Labadie voortdurend herhaalt.
Velen hebben de naam, weinigen de zaak. Ware christenen worden er bijna niet meer gevonden. Christenen zijn vaak nog minder dan Joden en heidenen in het uitwendig nakomen van de plichten. De Labadie wijst op de noodzaak van persoonlijke ondervinding en beoefening. Je moet aan je christenzijn blijven werken om het te bevorderen en te volmaken. De christen-boot
moet altijd voortgaan, ook tegen de stroom in.
Na dit eerste inleidende hoofdstuk gaat De Labadie in het tweede hoofdstuk spreken over de plichten van de christen. Het christendom eist de hele
mens op, zijn verstand, maar ook zijn wil. De liefde is immers de grote wet
van het christendom. Ze neemt ons hele hart in beslag, maar ook ons hele lichaam. Op dat laatste aspect gaat De Labadie uitvoerig in. De christelijke religie verheft ook het christen-lichaam, want zij maakt het tot een tempel van
de Heilige Geest. 'Sy wil het als geestelick maken/en vergeestelickt het eenigsins'. Hier blijkt, hoe ver de drang tot vergeestelijking van het menselijk leven bij De Labadie gaat. Maar tegelijk wordt duidelijk, dat hij ook het lichaam en het lichamelijke voluit bij het christelijke leven wil betrekken. Onze
lichamen moeten met heiligheid worden aangedaan. Dat houdt vooral in, dat
wij ons vlees moeten doden. Met heilige gestrengheid moeten wij onszelf behandelen. Want wij belijden een 'heilige en strenge religie die handen en voeten, tong, oor en alle sinnen bint en tot sulken naeuwen heiligheyt verpligt'.
Zelfs ons eten en drinken wordt erdoor beheerst, in de naam en tot eer van
God. Dat betekent onder andere dat wij niet gulzig of overdadig mogen eten.
Centraal staat de zelfverloochening. Want de christen moet hemels zijn,
'meer een Engel in den vleesche/als een mensch; ja vol van God te wesen
...een kint van den Hemel te zijn/en na den Hemel alleen te haken...op sijne
wijze volmaekt te zijn gelijk God volmaekt is'. Zo legt de christelijke religie
'sware pligten van heyligheyt op', ze is 'een seer heylige Religie/ja seer strickt
en nauwkeurig in heyligheyt'. De Labadie brengt dit alles in verband met de
radicale tegenstelling tussen de ware kerk en de wereld. De laatste is boos en
bestaat uit verworpenen. Die wereld moet de christen haten en vlieden. Men
kan namelijk niet beide tegelijk zijn, christen en wereldling. Men moet kiezen. Als men voor God kiest, is men radicaal tegen de wereld, hoe moeilijk
dit ook is, omdat de wereld ook in onszelf is. Vandaar het sterven aan zichzelf. 'Een ware christen en een heilig mens is dezelfde zaak'. Hij leeft niet
meer in de zonde. 'Het Christendom beleven is een swaer beroep'.
306

De Labadies visie op de genade
Opmerkelijk is, dat na zo de nadruk op de plicht tot heilig leven gelegd te
hebben, De Labadie nu pas over de genade gaat spreken. Het laatste komt
uit het eerste op. Want het ligt voor de hand, dat mensen voor zo'n christelijk leven terugschrikken. Wie zou daartoe in staat zijn? Op dat moment
komt De Labadie ertoe de genade aan de orde te stellen. Want inderdaad kan
de mens in zichzelf die heiligheid niet opbrengen. Alleen door genade kan
dat. Een heilig mens worden is geen mensenwerk, het is Gods werk. God
doet het eerst in ons en vervolgens door ons. En de weg, die Hij daarbij gaat,
is, dat wij door zelfkennis en 'zelfmistrouwen' komen tot een vertrouwen in
God. Hij schenkt ons dan zijn genade als 'een boven-natuurlicke en Christelicke wesen', dat Hij in ons 'formeert' door de roeping, beweging en werking
van de Heilige Geest.
Deze 'krachtdadige roeping' tot wedergeboorte stelt vast, dat God ons
heeft uitverkoren, enkel op grond van zijn welbehagen. Door deze roeping
ontvangen wij het geloof en de genade van God 'om ons te rechtveerdigen
voor God/en te heyligen in ons'. De Heilige Geest werkt dit door de middelen, 'of ook somtijts sonder en boven deselve werckende'. Zo geeft de roeping ons 'de eerste dispositie om een Christen te worden'.
Het bovengenoemde klinkt ons tamelijk vertrouwd in de oren. De Labadie
volgt hier de leerroute van de gereformeerde heilsorde. Toch vallen enkele
aspecten uit de toon. Wij ontkomen niet aan de indruk, dat De Labadie een
sterke ontologische visie op de genade heeft, die veel overeenkomst vertoont
met de ingestorte genade, die wij bij Rome tegenkomen en daar vooral via de
sacramenten wordt meegedeeld. Toch spraken ook de gereformeerden over
de instorting van de genade, en daarom behoeft dit op zichzelf nog niet als
een afwijkende gedachtengang te worden beschouwd. Wat ons ook opvalt is,
dat hij hier spreekt over het geloof en de rechtvaardiging, die in het verlengde
liggen van de roeping en de wedergeboorte. Maar we moeten er wel aan toevoegen, dat dit verder maar weinig voorkomt. Het geloof noemt De Labadie
wel. Uiteindelijk erkent hij, dat het hele christelijke leven een leven des geloofs is, maar het neemt in feite zo'n geringe plaats in in vergelijking met de
actieve heiligheid en mystieke innerlijkheid, dat er op zijn minst sprake is van
een ernstige verzwakking van het geloofsaspect, ook als wij dit vergelijken
met de schrijvers van de Nadere Reformatie en zeker in vergelijking met de
Reformatoren.
Dan valt nog op de actieve formulering van de rechtvaardiging. 2ij komt
alszodanig nog minder ter sprake dan het geloof, maar de manier, waarop
De Labadie erover schrijft, geeft de indruk, dat de mens door de ontvangen
genade van God zichzelf rechtvaardigt voor God. Rechtvaardiging is bij De
Labadie niet zozeer Gods vrijspraak tot ons, maar een kwaliteit van de gena307

de in ons. Dat verklaart dan ook, waarom hij rechtvaardiging en heiliging in
één adem noemt. Want door die zelfde genade rechtvaardigt en heiligt de
mens zich. Wellicht is het daaruit te verklaren, dat de rechtvaardiging al
gauw verzwegen wordt en de heiliging alleen aan de orde blijft. Zo wordt ook
in dit meest gereformeerde deel van het boek duidelijk, dat De Labadie in
zijn visie op het heil dicht bij zijn rooms verleden is gebleven en het voluit reformatorische geloofsdenken niet of nauwelijks heeft gekend.
De genade krijgt daardoor enerzijds een ontisch karakter, zij geeft deel
aan de goddelijke natuur, en anderzijds een moreel-activistisch karakter met
een mystieke ondergrond. De Labadie wijst erop, dat men door de genade
moet werken zodra men ze voelt. De genade heiligt de mens, zij maakt hem
zelfs goddelijk en zo is zij een bron van heiligheid, zij 'doet doen', zij reguleert ziel en lichaam, zij doet de mens worden 'altoos groeiende en voortgaande, totdat hij eyndelijk in de heerlijkheid Gods verandert en volmaakt
worde'.
Heiliging en mystiek
In de volgende hoofdstukken werkt De Labadie de tegenstelling tussen de
ware christen en de wereld breed uit en ook de strijd en het lijden, die deze
met zich meebrengt. Daarna gaat hij uitvoerig over de zelfverloochening
spreken. De twee grote 'maximen' van het christelijke leven zijn, dat de
christen altijd bezig is om zichzelf te vernederen en zich altijd op te heffen tot
God om Hem des te vaster aan te kleven. Dat is een lange en radicale oefening. Want er is weinig verschil, of men met een haar of met een kabel aan de
wereld gebonden is. Het gaat erom, niet dat wij Gods wil aan de onze, maar
onze wil aan Gods wil conformeren. Dat betekent niet minder dan dat wij
sterven moeten aan onszelf. Men moet de wegen Gods proeven en smaken
om ze recht te kennen. Het komt op de beoefening aan. Hier geldt: weinig
zeggen, veel doen. Dit 'leert de bevinding'. Men moet niet op de minste trekking van God al denken, dat men tot Hem gekomen is. Ook gaat het verlaten
van de wereld niet zo snel. Het kan ook een wapenstilstand zijn. Dan slaapt
de vijand, maar hij is niet dood of overwonnen. Men moet lang strijden en
zonder ophouden. Daaraan hangt onze hele heiligmaking. Wie niet is 'gesuyvert/is niet geheyligt'. Het is de verloochening alleen 'die suyvert'.
Opmerkelijk is, dat het radicale van de zelfverloochening door De Labadie
verbonden wordt met een zeker optimisme. Hij meent namelijk, dat in dit
proces van zuivering voortgang en zelfs overwinning mogelijk is. Volgens
hem is het een waarheid, die de bevinding leert, dat ook het 'natuurlijke
vlees' uiteindelijk smaak krijgt in de Geest. Door voortdurende oefening gewent men het als een onbereden paard tot de sporen. De heiliging is effectief.
De Labadie ziet de heiliging en de mystieke beleving nauw op elkaar be308

trokken. Daarbij is de eerste fundamenteel. Zonder de zelfverloochening
heeft de mystieke verrukking geen waarde. De beste verrukking is 'de wegrukking van het hart en de wil', want zo worden wij omgezet in God. Al het
onze 'ontenigt' met God. En omgekeerd geldt: één zijn met God is 'geen moreel eigen wesen' hebben, dat wil zeggen 'moreelick ontenigt' zijn. God moet
zo over ons heersen, dat Hij ons als doet verteren en verdwijnen 'om zo te
spreken'. Want God moet alles in allen zijn. Met dat ideaal na te streven antecipeert De Labadie op de staat der verheerlijking. Zijn heiligheidsideaal is
in feite een vorm van 'realised eschatology', gerealiseerde toekomst.
Christologie
Het zijn telkens weer dezelfde thema's die De Labadie in het vervolg aan de
orde stelt. Dat geldt ook, wanneer hij de kennis van Christus behandelt
(Hfdst. 9). Ook hier geeft hij een gereformeerde aanzet, wanneer hij spreekt
over het middelaarschap van Christus als priester, koning en profeet. Maar
in de nadere uitwerking vervolgt De Labadie toch weer zijn eigen weg, door
enerzijds de mystiek-ontologische vereniging van de ziel met Christus en anderzijds de actieve navolging van Jezus als volmaakt heiligingsmodel centraal te stellen. De Labadie beseft, dat hij hiermee op gespannen voet staat
met het reformatorische belijden, waarin de rechtvaardiging en vergeving der
zonden de centrale plaats innemen. Min of meer daartegenover wijst hij
erop, dat als God alleen maar voldoening en verlossing gewild had, de dood
en opstanding van Christus genoeg zouden zijn geweest. Zijn leven zou dan
overbodig zijn. Maar God wil ook en vooral heiligmaking en navolging.
Daartoe dienen Christus' geboorte en leven, zijn leer en voorbeeld. Hij is
vooral gekomen om het beeld van God in de mens te herstellen, hetgeen
wordt bereikt, wanneer de mens op Jezus gaat lijken. Jezus heeft ons vlees
aangenomen om ons te heiligen in ons totale leven, vanaf onze ontvangenis.
Daarom is het hele leven van Jezus zelf een continue prediking voor een
christen. We moeten ons dus niet alleen met zijn verdiensten maar ook met
zijn deugden bedekken. Hoe hier de waardebepaling uitvalt, wordt duidelijk,
als De Labadie opmerkt, dat twee zaken belangrijk zijn: Christus als verzoener met en als vernieuwer tot God. Opmerkelijk is, dat hij het eerste waardeert als een bekleed worden met Christus aan de buitenkant. Dat is wel nodig, tot rechtvaardiging. Onze zonden moeten worden vergeven. Maar het is
niet het belangrijkste. Waar het om gaat is om Christus innerlijk aan te doen,
tot heiligheid. Christus moet in ons zijn. Ja het is zelfs zo, dat een christen
Christus zelf is op aarde. Want na zijn hemelvaart heeft Christus zijn afbeeldsels op aarde achtergelaten, dat zijn de ware christenen. Er vindt dus
identificatie plaats, maar dan niet in de rechtvaardiging, maar in de heiliging. De christen beeldt Christus uit innerlijk in zijn mystieke beleving en
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naar buiten toe in zijn heiligheid. Daarom is zijn naam: christen. Met de olie
van Christus is hij beschilderd om Hem goed uit te beelden. Geen beter schilder van Christus is er dan een gelovige en geen levendiger schilderij van Hem
dan een christelijk leven. Als een kleed moet Christus worden aangetrokken.
Een schoner kleed bestaat er niet. De hemel heeft het geheel wit gemaakt,
ook al is het zo, dat wij op aarde vooral de gekruisigde Christus afbeelden
(het eerste kleed). Straks in de hemel zullen wij Zijn verheerlijkte staat afbeelden (zijn tweede kleed).
Het mystiek-ontologische element in zijn christologie werkt De Labadie
uit in het tiende hoofdstuk, waarin het gaat over de 'formering' van Christus
in de christen door de Geest der genade, het geloof en het Woord van God.
De heersende gedachte is, dat er een grote overeenkomst bestaat tussen de
menswording van Christus en de christen-wording van de mens. Zoals Christus twee naturen heeft, zo heeft de christen twee geesten, de menselijke en de
goddelijke. De tweede overwint de eerste in het leven der heiliging. Christus
wordt in ons ontvangen door de Geest van God. De Labadie laat niet na om
in dit verband met nadruk erop te wijzen, dat dit alles in en door het geloof
geschied, waardoor de zondaar wordt gerechtvaardigd en vernieuwd. Maar
het wordt niet duidelijk, welke betekenis hij aan dit geloof toekent. Wij krijgen de indruk, dat hij het noemt, omdat hij als gereformeerd theoloog er niet
van buiten kan. Werkelijk functioneren doet het niet.
Schrift en bevinding
Dat blijkt, wanneer hij erop wijst, dat dit geloof gericht is op het Woord van
God. Maar dit Woord wil hij verstaan hebben in drieërlei zin. a. Het geschreven Woord (H. Schrift, prediking), b. Het inwendige Woord (de H. Geest
die in ons werkt overeenkomstig de Schrift) en dan c. Het Woord 'dat nog inwendiger is, om so te spreken, Christus zelf, ontvangen, geboren en geformeerd in het hart'. Het is duidelijk, dat hier de mystiek-directe vereniging
met Christus het geloven in de Schrift als Gods Woord overstijgt. Het gaat
om 'een nog inwendiger Woord'.
De Labadie werkt dit zo uit, dat hij wel erkent, dat de H. Schrift tot God
leidt, maar God zelf is boven haar en meer dan zij. Het meest nodige is dan
ook om zich niet met deze 'beken' op te houden, maar daardoor tot de fontein
te gaan. Zo wordt mogelijk, dat Christus erdoor 'geformeerd' wordt in het
hart. Het Woord brengt als een zaad Christus voort in het hart en Hij groeit er
ook door. Het gaat erom dat het uitwendige Woord inwendig wordt. Want
Christus is het Woord in de schoot der ziel, en wij ontvangen Hem zoals Maria door het Woord Jezus ontving in haar schoot. Zo groeit Christus in ons, en
bewaren wij Hem in ons, totdat Hij in genade en heerlijkheid volwassen
wordt. Het kort begrip van dit alles is: verloochen u zelf en volg Jezus na.
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In dit verband krijgt niet alleen het geloof in het Woord van God zijn
plaats, maar worden ook de sacramenten erbij betrokken (Hfdst. 11). Maar
veel meer aandacht wordt opnieuw besteed aan de 'formering' van Christus
door de christelijke deugden. Ook hier komen wel weer het geloof en de
rechtvaardiging ter sprake, maar het zwaartepunt valt toch daar, waar de gerechtigheid van Christus de mens rechtvaardig maakt, dat wil zeggen heilig
maakt en hem als een rechtvaardige doet leven.
Heiliging en lofprijzing
Dezelfde accenten worden gelegd, wanneer in het dertiende hoofdstuk gesproken wordt over de goede werken. Weer laat De Labadie uitkomen, dat
hij voluit reformatorisch denkt, als hij beklemtoont, dat de goede werken
niet aan het geloof voorafgaan, maar als vrucht eruit voortkomen. Ze zijn
niet verdienstelijk, Christus heeft ze verdiend. Zijn genade door het geloof
geven het begin, de voortgang en voleinding eraan. De mens moet immers
eerst zelf goed zijn, door genade, eer hij goed doet. Zonder het geloof zijn
alle deugden schijndeugden, blinkende, schijnende zonden. Maar dan wordt
het volle licht erop gericht, dat dit geloof door de liefde is werkend. Geen geloof zonder liefde. Ze is gave Gods, zeker, maar wij hebben ernaar te jagen.
We moeten uit onze goede werken ons geloof tonen, en daaruit blijkt, hoezeer De Labadie niet alleen in het spoor van Paulus maar ook van Jacobus
wenst te gaan.
Tegelijk is het opvallend, dat De Labadie met de heiligheid van het dagelijkse leven ook de lofprijzing en aanbidding van God wil verbinden. Hij
noemt dat 'het bijzondere offer', dat wij aan God toebrengen, dagelijks, elke
morgen en avond, ja meerdere malen per dag, zelfs de hele dag door. Hij
heeft dit nader uitgewerkt in zijn geschriften over Verheffingen des geestes
tot Godt op de voornaemste Tijden van den Christelyken Dagh, n,a,v, Ps,
55:18: Des morgens, des middags en des avonds zal ik bidden,,. Ook in zijn
Christelyke Tyd-Kortingen van den Christelyken Dagh gaat hij uitvoerig
erop in29.
Het private en publieke leven
Het ligt geheel in het verlengde hiervan, wanneer hij in de volgende hoofdstukken (14 en 15) gaat handelen over 'het tweederlei leven, het private en
publieke leven'. We hoeven er niet naar te raden, welke levensvorm de voorkeur krijgt. Het private leven wordt door De Labadie hoog gewaardeerd,
omdat het veel gemakkelijker zich kan onttrekken aan de wereld en dus aan
de zonde. Als wij het dus voor het kiezen hebben, moeten wij deze leefwijze
volgen, zoals hij dit ook zelf gedaan heeft, door met zijn volgelingen zich radicaal af te zonderen van de wereld en zelfs van de kerk, die in zijn ogen ook
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een stukje wereld was geworden. Ook hier komen trekken van het vroegere
kloosterbestaan naar voren.
Toch gaat De Labadie niet zover, dat hij het publieke leven geheel veracht.
Hij ziet ook in de Schrift wel, dat de bijbelheiligen de afzondering en de eenzaamheid verkozen, maar als zij door God geroepen werden om in het openbaar op te treden, gehoorzaamden zij aan deze roeping. Zo moet ook de
christen nu, als God hem roept, de weg der gehoorzaamheid gaan. Als hij
dan maar wel bedenkt en in praktijk brengt, dat God hem tot dit publieke
ambt geroepen heeft om Hem te dienen en de naasten tot behoud te brengen.
Daarom zal er op zijn minst een strenge selektie moeten plaatsvinden van de
publieke beroepen, die wel en die niet acceptabel zijn. Alleen als de dienst
aan God tot welzijn van de naaste een reële mogelijkheid is, zijn ze aanvaardbaar, anders niet.
De Labadie bevindt zich opnieuw in de buurt van de Nadere Reformatie,
wanneer hij ook een apart hoofdstuk wijdt (17) aan de geestelijke verlatingen.
Hij spreekt in dit verband waardevolle gedachten uit, waarbij vooral de vergelijking met Jezus wordt getrokken, opdat wij ook in onze dorre tijden en in
onze aanvechtingen ons aan Hem zouden vastklampen. Toch slaat hij ook hier
een eigen weg in, die later door de Nadere Reformatie vrij heftig is bestreden.
Het opmerkelijke is namelijk, dat hoezeer De Labadie oproept tot actieve
heiligheid, wanneer de ziel in verlegenheid vanwege zijn zonde of twijfelingen zich tot God wendt, wordt ze door hem vermaand tot een lijdelijk wachten op God. Ook in dit verband spreekt De Labadie over het offer, dat wij
aan God hebben te brengen. We moeten onze ziel, zaligheid en eeuwigheid
aan God opofferen. Hij kan immers doen met zijn schepsel wat Hij wil. Zou
Hij het willen verdoemen, 'Hij zou maer recht doen; en indien Hij 't wil behouden en zaligmaken, Hij doet enkel genade en barmhartigheid. Laat ons
dan leren voor Hem te zwijgen, en Hem te rechtvaardigen in al zijn wegen,
ons in de afgronden ervan verliezende. God heeft ons niet van node. Laat
ons Hem opofferen, met begeerte, dat Hij over ons... mag heersen en regeren, en zijn wil doen, in de tijd en in de eeuwigheid'. Deze offerande van onszelf en van onze tijdelijke en eeuwige gelukzaligheid, neergelegd aan Gods
voeten, is de hoogste daad van ware en grote liefde, de zuiverste en gevoeligste zelfverloochening, die gedaan kan worden. Er is niets beters dan om ons
in Gods handen te werpen, op genade of ongenade, 'gereet om alles te lijden/
en te worden al wat Hij zal willen'. Hier is de liefde, die zich geheel overgeeft
aan Gods wil, gestorven aan alle eigen liefde.
Verachting van de wereld
In het twintigste hoofdstuk gaat De Labadie daarop nog dieper in, daarbij
vooral wijzend op de consequenties die dit heeft, naar binnen en naar buiten.
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Ze komen onder andere tot uiting in een vergaande verachting van deze wereld, die de christen, die zo zelfverloochend leeft, alleen gebruikt als niet gebruikende. We hebben haar slechts te leen om naar Gods wil en tot zijn eer
ermee om te gaan, in het besef, dat zij voorbij gaat. Alles wat hier beneden
gevonden wordt, is zo slecht, zo nietig, dat wij ons moeten schamen dit te beminnen. De aarde, door zonde bevlekt, is niet waard, dat ze door onze voeten betreden wordt, hoeveel te minder, dat wij onze harten erop zouden zetten. De mensen zijn doorgaans zo verkeerd, dat hun omgang meer te vrezen
en te vlieden dan te begeren en te zoeken is. Toch houdt deze wereldverachting geen verachting in van deze wereld als schepping van God. Juist niet.
Want na deze negatieve uitspraken, laat De Labadie direct erop volgen, dat
een christen in alle dingen God ontdekt, en dan zijn ze goed. Buiten God is
de wereld alleen zonde, en dient ze te worden gemeden, maar in God is ze
goed en baant ze een weg tot het dienen, aanbidden en prijzen van God, die
haar schepper is.
Hier krijgt De Labadie de gelegenheid om zijn mystieke gevoelen de volle
ruimte te geven. Want het ontdekken van God in de dingen is voor hem een
mystieke werkelijkheid. Dan geldt, dat wie God bemint, op aarde vergenoegd leeft en zelfs sterft. Want sterven is in wezen beter gaan leven. Hij
keert weer tot de Oorsprong van zijn leven, evenals een beek tot haar oceaan.
De mens wordt weergebracht tot zijn 'eerste element', dat God is, tot zijn
schoot. Zo wordt sterven een vermaak, het is gaan naar God zijn Oceaan,
zijn Wit, zijn ware Centrum en Rustplaats. In Hem houdt hij zich eeuwig stil
en verzinkt hij in een goddelijke slaap.
Mystieke eenwording met God
De Labadie slaat hier zuiver mystieke tonen aan, waarin de eenheid en de
eenwording van God en mens tot het uiterste worden nagestreefd. De Labadie zegt ervan, dat leven en sterven dan voor de mens één zijn, omdat God en
zijn wil altijd één zijn en de mens één is met God en zijn wil. Alleen door
onze eigen wil komt er verschil tussen dood en leven, geluk en ongeluk. Maar
in de eenwording met God worden wij van alle bekommernis ontslagen. Alles is uiteindelijk één. Wie zo leeft krijgt ook een 'eenvoudig oog' en een
'eenvoudig hart'. Hij gaat God in alles zien, en in alles Gods wil willen. De
mens treedt dan geheel uit zichzelf om zich geheel in God te zien en omgekeerd God in zichzelf. Natuurlijk is dit mystieke één worden met God een elitair gebeuren. Velen weten nog niet, wat dat is. Daarom doet God in hen
geen grote dingen. Hij is nog niet alles in hen. Zij houden nog iets achter. Er
is geen algehele zelfverloochening. Maar wie haar wel kent en beoefent komt
zelfs zover, dat hij niet meer genade wil hebben dan God wil. Zelfs als God
goed gevonden had ons door een rechtvaardig oordeel te verlaten, moet dat
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goed zijn. Daarom kunnen wij 'tevreden zijn met ons niet tevreden zijn', en
hebben wij een 'dorre vergenoegen in het ongenoegen', 'ontdekkende in de
hel een paradijs', welke daaruit bestaat, dat we, gelijk als in het paradijs,
daar Gods wil doen. Zo wordt alles en elke ervaring één, dat is 'het Ware Eén
dat nodig is' (Luc. 10:42), waarvoor ook Anna Maria van Schurman koos
(Eucleria).
De ziel wordt dan eenvoudig zoals God eenvoudig is. Zij gaat delen in
Gods standvastigheid. Zij schijnt ook 'als' aan te doen zijn oneindigheid,
zijn almacht, zijn goedheid, zuiverheid en heiligheid. Ja wordt de mens zelf
dan uiteindelijk niet God? Zo ver gaat De Labadie echter net niet. De ziel
blijft ook dan menselijke ziel. Het gaat echter om 'deelachtigheid, vereniging, eenheid met God'. Het is de liefde die de ziel daartoe transformeert en
verandert. Haar hoogste geluk en volmaaktste staat ligt niet meer in wat zij
zelf is, maar in het 'in te zijn in Hem wiens zij is' en zo één te zijn met God.
Gebed en contemplatie
Daarmee eindigt De Labadie zijn Kort-Begryp. We zien, hoezeer de twee accenten van actieve heiligheid en de eenwording met God zoekende mystiek
bij hem overheersend zijn. Die tweeheid vinden wij ook in zijn behandeling
van het tweeërlei gebed, dat deel uitmaakt van de wegen der vereniging van
de ziel met God (Hfdst. 8). Het gebed met woorden is nodig, maar komt toch
op de tweede plaats te staan, omdat het behoort tot de uitwendige kant van
het leven van de christen. God zelf is immers Geest, heeft dus geen lichaam,
en heeft ook daarom met alle lichamelijkheid en uitwendigheid weinig van
doen. Het uitwendige heeft alleen betekenis als vrucht van het inwendige, het
behoort tot 'de schorsse der ware godzaligheit'. Het gaat God om de ziel,
want beide zijn geest. Het ware gebed is dan ook een zaak des harten, al is
het goed en dienstig, wanneer de mond ermee samenstemt. Maar God heeft
onze woorden niet nodig. Zij zijn alleen om de geest die bidt te helpen in het
gesprek, dat zij met God wil hebben. En helemaal verwerpelijk is het, wanneer de tong spreekt zonder het hart, zoals dit vaak gebeurt bij het bidden
van het Onze Vader. Zo kan ook een papegaai het Gebed des Heer en opzeggen. Om echt te bidden, zijn weinig woorden genoeg, maar ook lang bidden
kan goed en nodig zijn, als het maar om geestelijke zaken gaat en geen tijdelijke, en altijd gevolgd door: Uw wil geschiedde, want dat moet in alles centraal staan.
Naast het gebed behandelt De Labadie de meditatie, de alleenspraak in het
binnenste met God, die ook beschouwing, contemplatie wordt genoemd. Het
gebed is smeking, maar de beschouwing is de handeling der ziel met God,
omgaan met Hem, hemelse overdenking en een eenvoudig, nederig, liefhebbend en eerbiedig gezicht van zijn wezen, zijn personen, eigenschappen, ver314

borgenheden, werken en waarheden. Kan het gebed kort zijn, deze goddelijke overdenking is een groot en lang werk des Geestes, waarin de christen
goddelijk wordt opgeheven. Zij is daad van aanbidding, lof en dankzegging,
wat in de Schrift genoemd wordt een 'bidden in de Geest'. De beschouwing is
een geestelijke ladder om tot God op te klimmen, ze brengt tot 'een staan
voor God', een tegenwoordig zijn bij Hem, zoals Mozes bij God was op de
Sinaï en Jezus op de berg en Paulus in de derde hemel 'enigzins strekkend tot
verandering in zijn beeld'. Zij is 'bovennatuurlijk en vergezeld van zalving
des Geestes en gevoeligheid van het geloof, liefde en godzaligheid'. De Geest
voert ons weg naar God en wat er dan gebeurt tussen God en de ziel, kan niet
worden verwoord. Het is een geheim, dat alleen gevoeld kan worden. De Labadie komt dan tot pure mystieke beschrijvingen. De ziel verliest zich in God
als een dropje water in een oneindige zee, in wie zij haar rust en leven vindt.
De ziel komt dan tot stilheid, waarin zich niets meer beweegt, zelfs haar gedachten niet om te denken waar ze is, veel minder haar tong om het uit te
spreken. Maar, en hier wordt weer de verbinding gelegd met de actieve levensheiliging, alleen de ziel die klaar en rein is, wordt van God doordrongen,
in stille eenzaamheid en afzondering. Wanneer de mond van de mens gesloten is, wordt de mond van God geopend.
Anna Maria van Schurman en haar Eucleria
Hoewel het bovengenoemde een vrij volledig beeld geeft van wat De Labadie
en zijn volgelingen leerden en wat hen bezielde, is het toch gewenst een aanvulling te geven, waarin meer de kerkelijke en theologische aspecten naar voren treden. Wij zouden ook daarvoor terecht kunnen bij Jean de Labadie en
nog beter bij zijn opvolger Pierre Yvon, omdat de laatste in de vele polemieken met zijn vooral gereformeerde bestrijders ertoe gedwongen werd om zich
kerkelijk en theologisch te verantwoorden. Omdat wij ons echter moeten beperken, willen wij nu de keus laten vallen op Anna Maria van Schurman, die
op haar wijze verantwoording aflegt van haar ingrijpende beslissing om de
officiële gereformeerde kerk te verlaten en daarmee haar vele hechte vriendschappen met mensen, die in deze kerk een vooraanstaande plaats innamen,
om zich geheel en al over te geven aan de geestelijke leiding van Jean de Labadie30.
Haar verhaal, dat zij wereldkundig heeft gemaakt in haar beroemde boek
Eucleria, of Uitkiezing van het beste deel, is door haar geschreven, toen de
Labadisten in Altona zich bevonden en Jean de Labadie zelf reeds gestorven
was31. In die tijd waren er al heel wat pennen tegen de Labadisten in beweging gekomen, hetgeen in haar boek een duidelijke weerslag heeft gekregen.
Het is eigenlijk een apologie, waarin zij haar keus voor De Labadie verdedigt
tegenover hen, die deze keus niet alleen onbegrijpelijk hebben gevonden
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maar ze haar ook heel erg kwalijk hebben genomen. Vandaar, dat haar verhaal niet alleen een persoonlijke levensbeschrijving bevat, maar ook een inhoudelijk-theologische verantwoording wil zijn. Met name door dit laatste is
haar boek beschouwd als één van de beste bronnen om het Labadisme te leren kennen.
Wij stelden eerder reeds de vraag, waaruit het te verklaren is, dat de overgang van Anna Maria naar het Labadisme zoveel opschudding heeft veroorzaakt. We kunnen immers vaststellen, dat alle belangrijke vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie door deze overgang diep zijn geschokt. De
oorzaak kan allereerst gelegen hebben in de persoonlijke relatie tot haar. Zij
was een uitzonderlijk intelligente vrouw, die door haar geleerdheid de wereld
verbaasde en al spoedig middelpunt vormde van een grote, zelfs internationale kring van geleerden. Ook nam zij in het kerkelijk leven, met name van
Utrecht, een vooraanstaande plaats in, en oefende zij door haar ernstige en
tegelijke intelligente vroomheid een aantrekkingskracht uit op haar geestelijke vrienden en vriendinnen. Maar wat vooral van betekenis is geweest, was
het feit, dat zij onder degenen, die een nadere reformatie van de kerk voorstonden een centrale positie innam. Zeer nauw was zij verbonden met G.
Voetius en J. van Lodenstein. Met hen en ook anderen vormde zij de zo invloedrijke Utrechtse kring. Anna Maria van Schurman was als het ware de
verpersoonlijking van het ideaal van de Nadere Reformatie. Hier ligt dan
ook de diepste oorzaak, waarom velen zo geschokt waren, toen zij overging
naar de beweging van De Labadie. Want het ontstaan en bestaan van deze
beweging vond zijn rechtsgrond in de mislukking van de Nadere Reformatie.
Deze was in de ogen van Jean de Labadie niet oprecht, niet radicaal, en daarom tot mislukking gedoemd. Dat De Labadie zo erover dacht, lag natuurlijk
ook zwaar op de maag van Voetius en de zijnen. Maar zij wisten daarvoor
nog een voor hen aannemelijke verklaring te vinden. Tenslotte kwam De Labadie uit Frankrijk, en uit de roomse kerk, en vonden zij hem toch maar een
merkwaardig man. Dat verklaarde heel veel.
Maar toen Anna Maria dezelfde beslissing nam, konden zij deze redenen
niet meer aanvoeren. Zij was één van de gaafste vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie. En nu sprak zij ook met haar overgang het oordeel uit,
dat het ideaal van de Nadere Reformatie op een mislukking was uitgelopen.
Het is te begrijpen, dat dat heel hard aankwam, en dat daarom velen in de
pen klommen om alles te proberen haar van deze dwaalweg terug te roepen.
Al deze pogingen hebben echter geen enkel resultaat gehad. Integendeel.
Wat zij in haar persoonlijke correspondentie al vele malen had uitgesproken,
wordt nu in haar Eucleria aan ieder bekend gemaakt, namelijk dat haar keus
een onberouwelijke is, en dat zij daarvoor naar haar stellige overtuiging gegronde redenen had.
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Opvallend is in haar verhaal dan ook, hoezeer zij op een theologische wijze
denkt en argumenteert. Om dat te kunnen, daarvoor had zij bij Voetius een
degelijke opleiding ontvangen. Haar was immers de eer te beurt gevallen om
als eerste en lange tijd enige vrouwelijke studente zijn colleges te volgen, zij
het dan voor mannenogen onzichtbaar. Zelf schrijft ze, dat zij zeer bedreven
was zowel 'in de beschouwende als in de werkstellige Godgeleerdheid'. Daardoor was zij in staat om zelfstandig na te denken over de kerkelijke en theologische vraagstukken, die in die tijd speelden. Daardoor wist zij ook, wat zij
deed, toen zij de overstap naar De Labadie maakte.
Gelijk in het begin van haar boek verklaart zij, dat zij zich geheel bij de
leer van De Labadie aansluit. Voor haar besef is de gemeente, die onder zijn
leiding staat, het duidelijkste evenbeeld van de eerste christengemeente. Wel
niet in aantal, maar wel in geestelijk opzicht. Daarvoor heeft zij gekozen.
Want zij weet, dat zij Gods stem is gevolgd. Daarom heeft zij er alles aan gegeven, al haar eer en al haar goed, zonder een zweem van eigenliefde. En dat
was niet gering. Anna Maria beschrijft, hoe zij als kind al buitengewoon ontwikkeld was en alle mogelijkheden van de wereld voor haar open gingen om
een beroemde positie daarin op te bouwen. Maar er kwam een moment, dat
zij dit alles als ijdelheid ging zien en heeft prijsgegeven.
Intussen geeft zij niet alleen zichzelf, maar ook aan Voetius de schuld van
haar ijdel verleden, omdat hij haar 'op het Schouwtoneel der werelt gesleept'
had. Maar Voetius was dan ook behalve een vroom man ook iemand, die de
wetenschap hoog had staan. Volgens hem konden en moesten deze twee met
elkaar verbonden worden. Maar Anna Maria was daar anders over gaan denken. Ze wilde wel niet alle wetenschap verwerpen, maar wel de overtollige,
en die, welke door niet bekeerde beoefenaars werd gebruikt.
Haar oordeel over theologie en wetenschap
Dat gold in de eerste plaats de theologie. Al jong had Anna Maria een afkeer
van onbekeerde wereldse godgeleerden, die uit hun hoofd en 'uit de zak' hun
preken haalden, maar niet uit het hart. Zij zijn minder dan de haan, die Jezus
liet kraaien voor Petrus, want die was niet zondig. Zij haatte hen 'meer als de
pest'. Deze kritische benadering paste zij ook toe op het beoefenen van die
wetenschappen, die de theologie moeten dienen, zoals de logica, grammatica
en retorica. Ze mogen er wel zijn, maar dan als instrumenten van de Geest.
Want de minste ondervinding van de liefde van God geeft een waarachtiger en
inniger kennis dan de allergrootste talenkennis. Ze ziet dan ook, dat onbekeerde leraren juist ermee pronken. Ware door God geleerde leraren, en dan
denkt zij ongetwijfeld aan De Labadie en Yvon, hebben aan drie boeken meer
dan genoeg: de Schrift, natuur en inwendige genade. De menselijke rede is
geen grondslag van het geloof. Een christelijk leven heeft veel meer kracht.
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Anna Maria werkt dit gegeven breed uit en past het toe op alle wetenschappen afzonderlijk. Eerst op de metafysica, de kunst van de abstractie, maar
wel een onnutte en wereldse kunst, met name in de Godsleer. De ware
christelijke metafysica leert: God alles, wij niets dan ijdelheid. Hetzelfde
geldt van de physica. De praktijk leert, dat natuuronderzoekers Godloochenaars worden, omdat zij de dingen aftrekken van de Schepper. Een eenvoudig christen daarentegen ziet God in alle dingen en overtreft alszodanig de
meestal twijfelende geleerde. Als het hierover gaat legt Anna Maria voortdurend de nadruk erop, dat God in alles aanwezig is, en dat de ware gelovige in
alles dan ook God herkent en ontmoet. Zij sluit hier aan bij wat we bij De
Labadie al tegenkwamen, namelijk dat ten diepste alles één is, en God vormt
er het centrum van. We zouden met S. van der Linde kunnen spreken van een
panentheïsme, geen pantheïsme32. Geen volstrekte vereenzelviging van alles
met God, maar wel eenheid van alles met en in God, en omgekeerd. Bij De
Labadie wordt dit in een mystiek gewaad gehuld. Dat is bij Anna Maria in
mindere mate het geval, maar het is wel één van de aspecten van de labadistische spiritualiteit, die haar het meest heeft aangesproken.
Ook de ethica neemt zij onder de loupe. Zij meent dat de platonisten hebben misgetast, als zij God zien als het hoogste goed. Weer geldt het, dat alleen de ware christen God alszodanig kent. Want hij alleen is geheel op God
gericht en niet op zichzelf. De deugd vormt uiteindelijk niet het hart van de
godzaligheid, maar God zelf. Zij laat zich dan geheel door de mystieke gedachtengang van De Labadie meevoeren: het hoogste is om in de oceaan der
Godheid verzonken te zijn, en de weg ernaar toe is de volstrekte zelfverloochening om Gods wil. Vereniging met God is dan ook de hoogste zedekunst,
waarvan Christus als God-mens het verhevenste voorbeeld is. Ook Anna Maria spreekt in dit verband over het 'bidden door de Geest, dat niet anders is
dan een zinken in de goddelijke oceaan', een God dienend zwijgen. Dat is
nog wat anders dan de 'academische bid-kunde'.
Verbond en Sabbath
Anna Maria komt nu tot de meer theologische geschilpunten. In de eerste
plaats gaat zij uitvoerig in op de verschillende beschouwing en praktisering
van de Zondag. Het werd van de kant van de kerk als een dwaling beschouwd, dat de Labadisten de Zondag niet vierden als een sabbath, een
aparte dag van viering en onthouding. Dat de Labadisten daaraan niet meededen, lieten met name de vrouwen demonstratief merken door tijdens de
godsdienstoefeningen te handwerken. Anna Maria geeft nu verantwoording
daarvan.
Haar verwijt aan de Gereformeerden is, dat zij de sabbath op een wettische manier onderhouden door een tegenstelling te zien tussen de Zondag en
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de andere dagen. Zij wijst dan speciaal in de richting van Voetius en Th. a
Brakel en de Engelse en Schotse godgeleerden. Th. a Brakel ging daarin zelfs
zover, dat hij meende, dat de christenen de Joden hierin nog moesten overtreffen. Voor Anna Maria is dit het bewijs, dat de kerk weer onder het juk
van de wet gekomen is. Betekent dit dan, dat zij zelf gekozen heeft voor de
coccejaanse partij, die in feite toch een meer wereldse zondagsviering voorstond? Nee, dat niet. Ze wil juist stellen, dat niet alleen de zondag, maar alle
dagen in het dienen van God moeten worden doorgebracht, in ware zelfverloochening. Er mag niet een tegenstelling bestaan tussen op Zondag niets
mogen doen en op andere dagen alles mogen doen, ook die dingen, die helemaal niet passen voor een ware christen.
Maar op de achtergrond blijkt dat het verschil dieper steekt, omdat Anna
Maria een andere visie op de sabbath zelf heeft gekregen. Zij heeft 'voet voor
voet licht' daarop ontvangen, vooral door het lezen van Calvijns Institutie
(II, 8, 34) 'welke ik te voren door menschelijke sloffigheit overhuppelt had'.
Calvijn heeft haar ogen geopend voor het wezenlijke verschil tussen de joodse en de christelijke godsdienst. Maar het blijkt, dat zij tegelijk verder is gegaan dan Calvijn en gekomen is tot een beschouwing op de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament, die in feite dichter ligt bij de dopers dan bij
Calvijn. Die verdere ontwikkeling zal zij dan ook veel meer aan De Labadie
en Yvon te danken gehad hebben.
Volgens Anna Maria is het zo, dat God Israël heeft verkoren om in dit volk
de verdorvenheid van het menselijke geslacht aan te wijzen in het telkens afwijken van God. Met het oog daarop heeft God een verbond gemaakt, dat het
volk geenszins zou kunnen houden, maar gegeven werd, opdat de zonde openbaar zou komen. Daartoe heeft God ook de wetten gegeven, die uiterlijk en
grof zijn en van een negatieve strekking. Maar dit wettisch verbond heeft niets
te maken met het genadeverbond, dat wij in het Nieuwe Testament tegenkomen. Hier is de Oudtestamentische wet niet meer van kracht. Zij past niet meer
bij de nieuwe situatie, die nu door de Geest en door de liefde wordt beheerst.
De wet des Geestes heeft het nu voor het zeggen, en die is niet wettisch maar
evangelisch. De geboden zijn meer beloften en voorzeggingen dan echte geboden. Ze worden dan ook in liefde, dat wil zeggen zonder moeite nagevolgd.
We zien hier dus wel een duidelijk afwijken van Calvijn, al heeft hij voor
de inzet van Anna Maria's denken hierover gezorgd. Zij gaat dan ook niet
mee, als Calvijn onderscheid maakt tussen tijdelijke en eeuwigblijvende wetten in het Oude Testament. Toch valt zij ook niet geheel de doperse kant uit,
door het Oude Testament niet alleen maar negatief te beoordelen. Ook in het
Oude Testament bevinden zich tussen het vleselijke volk ware kinderen
Gods. Zij behoorden ook toen al tot het genadeverbond, en zij beleefden de
oud-testamentische wetten op een geestelijke wijze.
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Maar ook dan blijft gelden, dat aan hen vele dingen waren voorgeschreven, die niet meer gelden voor de Nieuw-testamentische kerk. Onder andere
geldt dit van het vierde gebod. Voor hen gold de letter, wij moeten op de
Geest ervan zien. Het ceremoniële is nu afgeschaft. God vraagt van ons een
totale toewijding aan Christus, in vrijheid en liefde. Want in de liefde vindt
de wet haar vervulling.
De Heilige Geest
Een tweede belangrijk gegeven, dat Anna Maria aan de orde stelt, is de betekenis van de H. Geest. Aansluitend bij De Labadie legt zij de nadruk erop,
dat we de zending van de Geest niet mogen beperken tot de eerste christengemeente. Dat betekent, dat wij niet genoeg moeten en hoeven te hebben aan
de 'ordinaire' gaven van de Geest zoals het geloof en de liefde. Het gaat om
de goddelijke persoon van de H. Geest zelf, en zijn gedurige leiding en tegenwoordigheid. Anna Maria meent, dat in haar tijd de H. Geest wordt bedroefd, doordat men aan de rede teveel eer geeft. Zij denkt dan terug aan de
affaire rondom Wolzogen. Niemand heeft het tegen hem opgenomen behalve De Labadie en Yvon. De zogenaamde gereformeerde theologen bleken
toen 'stomme honden' te zijn! En hoe kwam dat? Omdat er een armoede is
aan de Geest. Door de Geest wordt alles in ons leven en denken op God gericht. Wanneer dat het geval is, moet de fatale scheiding tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, die in het Verlichtingsdenken heerst maar ook in
de scholastieke gereformeerde theologie gelegitimeerd wordt, radicaal worden afgewezen. In het geloof en daarom ook in de theologie gaat het niet om
het doen van aparte daden, maar al het natuurlijke moet bovennatuurlijk
worden, op God gericht. Het lichamelijke wordt dan geestelijk, het menselijke goddelijk. Alle gewone dingen en werken zijn dan middelen tot vereniging
met God. Dat alleen maakt het leven zinvol. Dienen alle dingen daartoe niet,
dan zijn ze zondig. Daarom is het alleen de wedergeborene, die zijn dagelijks
beroep goed uitoefent.
Maar daar ontbreekt het nu juist in de kerk aan. Er is wel een activiteit
waar te nemen, maar deze is niet uit de Geest. We moeten niet beginnen met
activisme. Het goede antwoord op de boodschap van Gods heil is, dat wij in
stilheid en lijdelijkheid wachten op God en Hem niet voor de voeten lopen.
Dat laatste doet men maar al te veel. De diepste oorzaak hiervan ligt daarin,
dat men de hele gemeente als gelovig ziet. De kinderen op de catechisatie
wordt het al geleerd om de genade zich persoonlijk toe te passen, b.v. als hun
de vraag van de Catechismus gesteld wordt: waarom wordt gij een christen
genoemd? Dan leren zij te antwoorden in de eerste persoon enkelvoud, zonder dat de Geest aan het werk is. Maar zo krijg je wel 'ingebeelde kerken'.
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De 'evangelische Kercke'
Daarmee komt Anna Maria op de kerk, haar kerk, die zij aanduidt als de
'evangelische Kercke'. Ze is ervan overtuigd, dat zij van de wereldse kerk is
overgegaan tot de ware christelijke kerk, een kerk, die 'uit ware en loutere
christenen bestaat' en die de ware vruchten des Geestes in overvloed voortbrengt. Daartegen steekt de officiële kerk schril af. Wel neemt zij aan dat er
nog ware christenen in gevonden worden, met wie zij zich verenigd blijft voelen. Maar de kerk alszodanig is verdorven. En dat terwijl God aan zijn kerk
zulke voortreffelijke namen geeft, als zijnde zijn bruid, zijn lichaam, enz.
Die namen passen toch alleen bij de kerk van wedergeborenen? Dat heeft De
Labadie volgens haar volkomen juist gezien. Met hem herleidt ook Anna
Maria deze ware kerk rechtstreeks tot Gods eeuwige verkiezing, die zij supralapsarisch verwoordt. Deze kerk is in het Oude Testament voor afgebeeld in
de ware oudtestamentische heiligen als Abraham, Mozes, David. Zij is echter
de kerk van het Nieuwe Testament, het ware Israël, geliefd door de Vader,
verlost door de Zoon, bewoond en geleid door de Geest. Daardoor is ze een
echt geestelijke kerk, aan niets uitwendigs gebonden, naar het voorbeeld van
de kerk te Jeruzalem, waarin alle goederen gemeenschappelijk waren. Zo
heeft zij het ook in Herford beleefd. T o t haar ben ik geleid dank zij Gods
onuitsprekelijke goedertierenheid'.
Op grond van deze keus roept zij de officiële kerk op om zich eerlijk te
toetsen aan wat de ware kerk behoort te zijn. Vooral richt zij dit appèl tot de
ware wedergeborenen, die nog in de kerk zijn, met geen andere bedoeling
dan om ook hen uit te nodigen te doen zoals zij gedaan heeft.
Wie kan nog een kerk aanwijzen, die werkelijk aan Gods doel beantwoordt?
Zelfs de kerk van Utrecht komt daarvoor niet in aanmerking. Want onder zoveel duizende leden zijn er geen tien met een levend geloof, zelfs niet in de 'bijzondere vergaderingen' (conventikels). Het argument wordt dan wel aangevoerd dat de kerk zo groot is en daarom niet optimaal kan functioneren. Maar
Anna Maria heeft haar antwoord klaar. Is aan de herders ergens bevolen meer
schapen aan te nemen dan er in hun kooi kunnen en die zij kunnen weiden?
Een goede herder telt zijn schapen! Met welke band zijn ze eigenlijk met hun
kerk verenigd? Het antwoord is meestal: door de (gereformeerde) belijdenis en
godsdienst. Dus door de inhoud van het geloof, de leer, niet door de werkelijkheid van het geloven. Maar is dat niet een 'papieren en strooien vereniging?'
En als men tegenwerpt, dat men toch het oordeel der liefde moet vellen,
dan meent Anna Maria dat het hier niet gaat om de ware christelijke liefde,
die alleen op God en de ware broeders gericht is, en niet op de uitwendige belijders, die in wezen vijanden zijn. Hun liefde is een 'gemaskerde liefde'.
Ook het argument van de blijvende onvolmaaktheid van de christen wordt
door haar niet aanvaard.
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Met dit alles wil Anna Maria aantonen, dat haar overgang naar de Labadisten geen scheuring betekent ten opzichte van de kerk, maar juist het komen tot de ware kerk. De officiële kerk is in haar ogen 'onreformeerlijk en
onherstellig'. Haar grote fout is, dat zij niet van het begin af strenge tucht
heeft uitgeoefend. In de gemeente Utrecht ging het nog een poos goed, maar
zij ontaardde op de duur ook. Op papier weet zij het nog wel, maar de praktijk wordt gemist. Daarom geldt ook voor haar het gebod van art. 28 van de
Ned. Geloofsbelijdenis, om af te wijken van degenen, die niet van de kerk
zijn. Ze meent dus in de weg van de oorspronkelijke vaderen gebleven te zijn,
zoals ook blijkt uit de kanttekening op Genesis 4:26: Toen begon men de
naam des HEEREN aan te roepen'. Wanneer was dat? De kanttekenaren
schrijven: 'men begon openlijk en met meerder vergadering den godsdienst
in te stellen, daar zij tevoren door Kaïn en de zijnen een tijdlang was bedorven en vervalscht geweest'. Dat liegt er dus niet om! Van zo'n kerk zich afscheiden is een 'heilige en heilzame scheuringe'. Het is Gods werk en geen
mensenwerk. Nu bevindt zij zich in een bede-huis, waarin zij van alle aardse
banden is bevrijd. Die vrijheid geldt ook de liturgie, want nu zingen zij behalve de psalmen van David ook de evangelische psalmen van De Labadie,
waarin Jezus centraal staat. Ze bevindt zich in een 'zeer gewenste stand', in
alle opzichten. Want de natuur verandert in genade en genade wordt natuur.
Ook zelf ontvangt zij vernieuwende genade, die vooral tot uiting komt in nog
meer 'onverschilligheid' ten opzichte van God en zijn wil. Nu heeft zij het
veel beter dan in Utrecht, een ideale gemeenschap ervaart zij, een vreugdevolle onderlinge liefdedienst. Zij ondervindt nu de waarheid van wat Cicero
zei: Wie de vriendschap uit de wereld wegneemt, neemt de zon weg. In Herford en Altona schijnt de zon volop! Alle dingen hebben zij gemeen en zij beminnen elkaar in Christus. Daarom 'Eucleria'. Nu heb ik het goede deel gekozen en gevonden.

C. DE BESTRIJDING DOOR DE NADERE REFORMATIE

Het verhaal van Anna de Veer
Het wordt nu tijd om aandacht te schenken aan de tegenstemmen. Begrijpelijk is, dat deze vooral klonken uit de hoek van de Nadere Reformatie. We
zouden dan om te beginnen opnieuw het getuigenis van een vrouw kunnen laten horen. Ditmaal van Anna de Veer, die eerst zich had aangesloten bij de
Labadisten, maar later zich weer ervan had afgekeerd. In zijn Historisch
Verhael neemt Koelman een meditatie van haar op over Hooglied 1:7:
'.. .zegget my aan, ghy die mijne ziele lief hebt, waar gy weydet...' In zijn Der
Labadisten dwalingen ontdekt komt Koelman nog eens op haar terug en laat
322

haar vertellen van de 'naare duysternis', die haar juist bij de Labadisten
overkwam. Vooral hun verachtelijk spreken over de leraren der kerk als vleselijke mensen wekte bij haar achterdocht. Hoe was dat toch mogelijk? Zovelen laat God blijkbaar dwalen, 'en zouden wy onder ons tien of twintig
meerder licht hebben ontvangen als van zoveel eeuwen Gods wedergeboren
kinderen...?' 'Toen zag ik, dat scheurmakerij een eigen werk des duivels
was'. We mogen niet de 'leraren, die daar staan te schreeuwen om hulp laten
verlegen staan'. En tegen het drijven van de Labadisten in roept zij op om
het Avondmaal te blijven vieren in de kerk 'al zat de Duyvel aan mijn zijde'.
Dat is een even krachtige taal als die wij van Anna Maria hoorden, maar dan
wel in omgekeerde richting gesproken. Hoe was echter de reactie van de
mannen der Nadere Reformatie?
De kritiek van Voetius
Een van de eersten die zich liet horen was G. Voetius. Hij behoorde ook tot
hen, die destijds De Labadie en de zijnen in Utrecht hartelijk hadden verwelkomd. Hij meende zich in het hervormingsideaal van De Labadie goed te
kunnen vinden, maar ging er vanuit, dat het binnen de bestaande kerk zou
worden gerealiseerd. Zodra hij echter bemerkte, dat De Labadie independentistische en vooral separatistische neigingen vertoonde, werd hij huiverig.
Die huiver nam met de dag toe, sinds De Labadie Middelburg had verlaten
en via Veere in Amsterdam zijn eigen huisgemeente ging vormen. En Voetius' afwijzing werd volkomen, toen zijn geliefde en hooggeachte pupil Anna
Maria van Schurman de zijde van De Labadie koos en zich bij zijn huisgemeente aansloot.
Voetus' eerste reactie hierop was, dat hij de zaak met zijn studenten
doornam, en zo ontstond zijn disputatie Over de scheydingen en afwijckingen van de Kercken33 die een scherpe afkeuring inhield van de door Anna
Maria van Schurman genomen beslissing34. Omdat een anonymus een Nederlandse vertaling ervan uitgaf, kwam Voetus' kritiek op De Labadie en de zijnen onder vele ogen en bracht grote opschudding teweeg. Het blijkt dus, dat
het vooral het separatisme van De Labadie was, dat Voetius' houding tegenover hem bepaalde. Toch was dit niet het enige. Voetius uitte in een later stadium ook kritiek op de 'mystieke theologie' zoals De Labadie deze leerde.
Zij ging niet alleen zijn begrip te boven, maar hij vond ze ook niet gereformeerd. Vooral niet, toen bleek, met welke eigenaardige verschijnselen zij gepaard ging, daarbij doelend op de extatische uitingen rondom de avondmaalsviering in Herford. Dat lijkt wel een hemelse gelukzaligheid te zijn,
maar Voetius vermoedde, dat vleselijke gevoelens daar heel dicht bij in de
buurt lagen35.
Voetius bleef niet de enige bestrijder. Intussen had ook een zevental schot323

se predikanten tegen De Labadie geschreven, die ook met name de 'uitspattingen' in Herford op de korrel namen. Behalve zij, namen ook anderen zoals Voetius' collega in Utrecht A. Essenius en de predikanten J. Borstius, G.
Saldenus, H. Witsius en J. van der Waeyen de pen op. Maar vooral Voetius
moest het in de repliek van De Labadie ontgelden36. Hij maakt hem uit voor
casuïst en farizeeër, die niet anders doet dan excerpten van andermans boeken uitgeven en als een dorre scholasticus met zijn stof omgaat. En wanneer
hij bij de Labadisten onkuisheid meent waar te nemen, mag hij eerst zichzelf
wel eens bezien. Want zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Met dit felle
verweer is de periode aangebroken, waarin de Labadisten voortdurend in de
verdediging gaan. Eerst vooral door Jean de Labadie zelf, later steeds meer
door P. Yvon. Maar dit riep weer een voortgaand verzet op van de kant van
de Gereformeerden. Een nieuwe opleving ervan brak aan in de tijd, dat de
Labadisten weer teruggekeerd waren in Nederland en in Friesland zich hadden gevestigd. Deze terugkeer had een nieuwe opleving tot gevolg. Niet weinigen in den lande, onder wie ook predikanten uit het buitenland maar ook
uit de naaste omgeving, sloten zich bij hen aan. Daarnaast was er een niet gefixeerd, maar, naar men vermoedde, groot aantal lidmaten, dat aansluiting
in alle ernst overwoog en op het punt stond om de keus voor de Labadisten te
doen. Vandaar, dat meerdere predikanten zich geroepen voelden om opnieuw de pen tegen hen op te nemen. Opmerkelijk genoeg, zijn dat vooral zij
geweest, die zelf de aantrekkingskracht van het Labadistische ideaal aan den
lijve hadden ondervonden. Wij denken dan vooral aan Jacobus Koelman en
Wilhelmus a Brakel. We willen ons dan ook tot hen beperken, als wij nu tenslotte stem geven aan het verweer van de Nadere Reformatie tegen de labadistische dreiging. We geven eerst aandacht aan Koelman en tenslotte aan
Brakel om te eindigen met een evaluerende samenvatting.
Koelmans Historisch Verhael
J. Koelman heeft twee boeken tegen de Labadisten geschreven37. Alleen al
lettend op de omvang van deze twee werken, wordt het ons duidelijk, hoe
zwaar de zaak voor hem gewogen heeft. Koelman is altijd een omslachtig
schrijver, maar nu toch wel in het bijzonder. Alsof hij maar niet op kan houden om duidelijk te maken, hoe verkeerd het is om met de Labadisten in zee
te gaan. Ditzelfde komt ook naar voren, als hij de dwalingen opsomt, die bij
de Labadisten te vinden zijn. In zijn eerste boek, met als titel Historisch Verhael, noemt hij er niet minder dan twintig, nadat hij eerst de geschiedenis van
de beweging breedvoerig heeft verteld. Als hij dan na een polemische reactie
van P. Yvon op zijn verhaal een tweede boek schrijft, nu onder de titel Der
Labadisten dwalingen grondig ontdekt, somt hij nog eens twintig dwalingen
op, die bij de reeds genoemde dienen te worden geteld. Dat zijn er dus nog al
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wat. De suggestie, die ervan uit gaat is niet mis te verstaan: een beweging, die
zo tot over de nek in de dwalingen zit, moet als volslagen verwerpelijk worden beschouwd. Vooral daar hij meent, dat het in alle gevallen gaat om 'zaken van groot gewicht en invloed in het christendom'.
Als we overigens de lijst van genoemde dwalingen nagaan, ontkomen wij
niet aan de indruk, dat hier door Koelman rijkelijk overdreven is, zeker in
kwantitatieve zin. We weten eigenlijk maar één verklaring hiervan te geven.
Koelmans reactie kenmerkt de paniek, die onder de mannen van de Nadere
Reformatie was ontstaan. Men ziet de dingen uit de hand lopen, en dat moet
koste wat het kost worden voorkomen. Koelman komt er dan ook eerlijk
voor uit, dat hij zijn boeken schrijft om de dreigende toeloop naar de Labadisten te voorkomen en de aarzelenden alsnog daarvan te weerhouden.
Hij moet daarbij echter van het begin af aan zijn eigen positie duidelijk
maken. Aan de ene kant beseft Koelman, dat hij zich kwetsbaar maakt tegenover hen, die met het verwijt komen, dat hij de wantoestanden in eigen
kerk goedpraat. Daarom wil hij direct aan het begin van zijn Historisch Verhael stellen, dat dit beslist niet het geval is. Het bewijs, dat hij daarvoor op
tafel kan leggen, is te vinden in zijn Poincten van Nodige Reformatie, waarin
Koelman zelf het verval van de kerk aanwijst en niet alleen de wens van een
vernieuwde reformatie uitspreekt maar ook de weg ernaar toe concreet aangeeft. Aan het besef, dat er reformatie nodig is, ligt het dus niet. Maar wat
Koelman wel radicaal afwijst, is, dat men de weg van de afscheiding bewandelt om zo tot vernieuwing te komen. Die weg vindt hij heilloos, zelfs als de
omstandigheden binnen de kerk moeilijk worden. Op dat laatste beriep De
Labadie zich en ook Anna Maria van Schurman. Maar Koelman wijst dan
op zichzelf. Als er toch één alle aanleiding had om de kerk te verlaten, dan
hij zelf, die als predikant juist vanwege zijn reformatorisch streven afgezet,
nu als ambteloos burger door het land zwierf en alleen in conventikels nog
zijn boodschap kwijt kon. Hoe groot wordt dan de verzoeking om een andere weg in te slaan. Maar Koelman heeft er niet aan toegegeven. Hij heeft zich
bij de Gereformeerde Kerk gehouden, zij het op een enkele uitzondering na.
Het avondmaal vierde hij nu in de Schotse kerk van Rotterdam, omdat hij
daar niet geconfronteerd werd met de door hem afgewezen formulieren en
vieringen van zogenaamde christelijke feestdagen.
Dat was nu precies het grote verschil. Koelman wilde reformeren binnen
de kerk, De Labadie deed dit buiten en tegenover de kerk. Daarom is dit
'scheuren en scheiden' 'der Labadisten kapitale dwaling', waaruit alle andere
dwalingen voortkomen.
Met deze stellingname meent Koelman tegelijk een aantal andere misverstanden te hebben weggeruimd. Doordat hij zelf regelmatig conventikels bezocht en daarin voorging, werd hij zelf ook van Labadistische neigingen be325

schuldigd. Met bovengenoemde opstelling wil hij duidelijk maken, dat deze
beschuldiging geheel ten onrechte is. Als hij zijn voorrede van zijn Historisch
Verhael ondertekent, doet hij dit met de veelzeggende aanduiding: '...blijvende voorts hoewel door de Hooge Overheden geweldelij ck uytgestooten
der Gemeyntens in 't gemeen, en in 't bysonder der Gemeynte van Sluys in
Vlaenderen Dienaer na al mijn vermogen Jacobus Koelman'. Hij wist zich,
ook na zijn afzetting, voluit dienaar van de kerk en in het bijzonder van zijn
gemeente Sluis en daarop wenste hij te worden aangesproken.
Tegelijk wilde Koelman met zijn boeken een derde misverstand uit de weg
ruimen. Men zou de indruk kunnen krijgen, dat met de afwijzing van de Labadisten elke poging tot nadere reformatie daarbij inbegrepen was, als zijnde
Labadisterij. Bij voorbeeld het houden van conventikels en het aandringen
op sacramentstucht. Inderdaad hing het bovengenoemde verwijt in de richting van Koelman hiermee samen. De synoden hadden Koelmans conventikeloptreden reeds in die zin uitgelegd en veroordeeld. Maar daartegenover
stelt Koelman, dat reformatie zoeken voor de kerk op zich geen Labadisterij
is, als het maar op wettige wijze geschied. Daarom wijst hij het alternatief af,
dat anderen voorstaan. Zij menen, dat niet kiezen voor de Labadisten inhoudt, dat men maar lijdelijk moet toezien. Dat is echter al evenzeer onjuist.
Men moet doen wat men kan, door kennis te nemen van de dwalingen der
Labadisten, en anderzijds trouw deel te nemen aan de bediening van Woord
en sacramenten. Maar dan wel alleen bij 'rechtzinnige en gezonde leraars'.
En de predikanten moeten zoveel mogelijk de tucht uitoefenen, waarbij de
gemeenteleden hen moeten steunen. Elders wijst Koelman er nog op, dat de
predikanten ook in de meerdere vergaderingen moeten aandringen op maatregelen, die de reformatie van de kerk bevorderen. Maar verder gaan dan dit
is niet mogelijk. En wanneer dit alles zonder resultaat blijft, is het niet geoorloofd om zich af te scheiden.
Wanneer Koelman dieper op de labadistische beweging ingaat, begint hij
met te erkennen, dat ook hij aanvankelijk grote verwachting ervan had. Met
name toen De Labadie ten strijde trok tegen Wolzogen. Daarin stond hij volledig aan De Labadie's kant, hetgeen hij later ook openlijk liet merken. Toch
kwamen toen reeds bezwaren bij hem op tegen de persoon en de handelwijze
van De Labadie. Hij stond zo hoog bij zichzelf, en niet open voor anderen.
Hij gaf blijk van eigenzinnigheid, was impulsief en opvliegend. Koelman besprak deze dingen ook met Anna Maria van Schurman, maar die nam het
dan altijd voor De Labadie op. Toch is het later voor hem steeds duidelijker
geworden, dat De Labadie niet die bijzondere hoogstaande christen is, waarvoor hij zich uitgeeft. In zijn tweede boek gaat hij dan ook uitvoerig in op de
persoonlijke vroomheid en leefwijze van De Labadie en komt dan tot de conclusie, dat hij in plaats van een groot een bijzonder klein en zwak christen is,
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bepaald niet een man die navolging verdient. Vooral de manier, waarop De
Labadie gereageerd heeft op Voetius' disputaties. Dat was klare laster, en dit
typeert zijn ware aard. En naarmate de beweging heeft voortgeduurd, is dat
al maar erger geworden. Toen hij dan ook via Anna Maria een uitnodiging
kreeg om eens twee a drie weken in Amsterdam te komen logeren, heeft hij
daarvoor bedankt. Hij meende zijn kostbare tijd, ook tot hervorming van de
kerk, in Sluis wel beter te kunnen gebruiken. Want daar stonden wel honderd gemeenteleden van de in totaal twaalfhonderd onder censuur. Of de
tucht ook werd uitgeoefend! Daar was zijn hulp meer dan nodig. Vooral
toen in 1672 een opwekking in de gemeente plaatsvond. Koelman is ervan
overtuigd, dat er in zijn gemeente in één jaar meer bekeerd werden dan in
twaalf jaar in het huis van De Labadie.
Verbond en Kerk
Toch zijn het maar niet dit soort praktische motieven, waardoor Koelman
zich laat leiden in zijn bestrijding van de Labadisten. Ten diepste gaat het om
een theologische controvers van fundamenteel belang. Met name als Koelman zich keert tegen de visie op en de praktisering van doop en avondmaal
en de daarachter liggende beschouwing van de kerk als bestaande uit enkel
wedergeborenen, stoot hij op het diepste theologische verschil, dat aan alles
ten grondslag ligt. Ze betreft met name de visie op het verbond. Omdat reeds
elders uitvoeriger hierop is ingegaan, willen wij ons nu beperken38. Uit het
verhaal van Anna Maria van Schurman is ons al gebleken, dat de Labadisten
een scherpe tegenstelling zagen tussen het Oude en Nieuwe Testament. Het
Oude Testament bevat het vleselijk verbond met Israël, het Nieuwe Testament getuigt van het geestelijke, het genadeverbond met de ware gemeente
van God. Tot het eerste behoorde heel het volk, en dat was over het algemeen
genomen een zondig, vleselijk volk. Tot het laatste behoorden alleen de uitverkorenen, de werkelijk wedergeborenen. Daarachter lag een sterke nadruk
op de goddelijke verkiezing. God sluit zijn verbond alleen met zijn verkorenen. De kerk is de kerk van alleen deze uitverkorenen. Een andere kerk bestaat er niet, ook niet een zichtbare kerk van zowel verkorenen als niet-verkorenen, wedergeborenen en niet-wedergeborenen. Er is slechts één kerk, die
zichtbaar en onzichtbaar tegelijk is, de ware kerk der wedergeborenen, de
kerk van de Geest, de kerk van het nieuwe verbond.
Het was deze visie op verbond en kerk, die Koelman uitdrukkelijk afwees
en met hem alle gereformeerden van zijn tijd. Hij zag het genadeverbond niet
beperkt tot het Nieuwe Testament, maar ook al aanwezig in het Oude. Dus
behoorden tot dit genadeverbond niet alleen verkorenen maar ook niet-verkorenen, wedergeborenen maar ook niet-wedergeborenen. Immers behoorde
heel Israël tot dit verbond. Er mag dan ook tussen het Oude en het Nieuwe
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Testament geen tegenstelling worden gemaakt. De eenheid van beide overheerst. In wezen zijn ze gelijk, alleen in de vorm niet. Wat daarom voor Israël als volk gold, geldt ook nu weer voor de christelijke gemeente. De hele
gemeente, wedergeboren of niet, behoort tot Gods genadeverbond. Ook
geldt dit van de kinderen, die daarom het teken en zegel van het verbond in
de doop ontvangen. Vandaar dat ook de visie op de kinderdoop van de Labadisten die erop neerkwam, dat alleen wedergeboren kinderen mochten gedoopt worden, hetgeen in de praktijk niet of nauwelijks voorkwam, door
Koelman werd afgewezen. Al was dit geen principiële ontkenning van de kinderdoop zoals bij de Wederdopers, in feite leek ze er gevaarlijk veel op.
Wel stelde Koelman met nadruk, dat binnen het genadeverbond een onderscheid moest worden gemaakt tussen uitwendige betrokkenheid erop en
een inwendig delen in het heil ervan. Het eerste valt alle gedoopten te beurt,
het laatste alleen de ware gelovigen. Tegenover de Labadisten viel echter alle
nadruk op het verbond in zijn brede samenstelling. Ook de uitwendige belijders behoren ertoe, worden daarom als heilig gezien, zij het dat er dan geen
sprake is van een inwendige, maar van een uitwendige, een verbondsheiligheid.
Het is duidelijk, welke consequenties dit heeft niet alleen voor de sacramentsleer maar ook voor het staan in de kerk. Koelman wist zich op dit punt
in de traditie van Calvijn te staan. Het is niet voor niets, dat hij vóór de voorrede in zijn Historisch Verhael een uitvoerig citaat uit Institutie IV, 1, 16 laat
afdrukken, waarin Calvijn erop wijst, dat God wil, dat wij het kerk-zijn beleven in de zichtbare samenkomsten van de gemeente, en dat die niet ontkracht mag worden door de aanwezigheid van onheilige mensen.
Wel laat hier de vraag zich stellen, of dit antwoord op de Labadisten
werkelijk overtuigend is geweest. In de evaluatie komen wij hierop nog terug. In ieder geval wordt ons duidelijk, dat Koelmans keuze voor de empirische volkskerk een theologische is geweest. Daarin was hij één met alle gereformeerde theologen uit zijn tijd, ook met hen, die een nadere reformatie
van de kerk van harte voorstonden. Wel reformatie, maar gepaard gaande
met een vasthouden aan de volkskerk, en dat niet vanwege een kerkelijke
slapheid of een angst voor te grote offers te moeten brengen, zoals De Labadie en de zijnen suggereerden, maar op grond van een in hun ogen voluit gereformeerd denken over Gods verbond met zijn volk.
Chiliasme en mystiek
Naast en in verbinding met de 'kapitale dwaling' omtrent de kerk wist Koelman, zoals wij al zagen, nog vele andere dwalingen te noemen. Op enkele ervan willen wij nog ingaan. In de eerste plaats is het opmerkelijk, dat Koelman voorzichtig is, wanneer hij het chiliasme van De Labadie noemt. Hij is
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er niet helemaal zeker van, of hier van dwaling gesproken kan worden, omdat De Labadie zich op dit punt niet geheel duidelijk heeft uitgesproken. Zou
hij leren, dat Christus zelf lichamelijk op aarde verschijnt om duizend jaren
met zijn kerk te regeren, dan was er inderdaad sprake van dwaling. Want
dan zou De Labadie een extreem chiliasme leren. Maar het is ook mogelijk,
dat hij deze heerschappij van Christus op aarde ziet als een geestelijke heerschappij. En dan kan Koelman niet de vrijmoedigheid hebben om dit af te
wijzen, omdat hijzelf ook in die richting denkt. Aarzelend is Koelman aanvankelijk ook, als het gaat om wat De Labadie leert over de inwoning van de
Geest in de gelovigen. Wel heeft hij het vermoeden, dat hij neigt naar een
mystieke vergoddelijking van de wedergeborene, en 'wie zal daar niet van
schrikken', maar helemaal zeker is hij er niet van. Die aarzeling, door Koelman in zijn eerste boek uitgesproken hangt samen met het feit, dat de Labadisten nogal eens van ziens- en handelwijze veranderden. Wel toont Koelman
aan, dat hij hun boeken goed heeft bestudeerd en dat hij over een netwerk
van relaties onder Labadisten en gewezen Labadisten beschikt, maar hij wil
toch objectief en dus voorzichtig zijn. Er kunnen ontwikkelingen plaatsvinden die een andere beoordeling nodig maken. Maar totnutoe is het zo geweest, dat elke ontwikkeling een verdere radicalisering tot gevolg heeft gehad39. In zijn tweede boek is echter elke aarzeling verdwenen. Nu is hij er zeker van, dat De Labadie een mysticus is van het onvervalste soort. Hij denkt
dan vooral aan wat hij schrijft over de heilige onverschilligheid van de mens
ten opzichte van zijn eigen zaligheid en eigenlijk ten opzichte van alles. Dat
lijkt een hooggestemde uiting van vroomheid, maar in feite stamt ze regelrecht uit de heidense contemplatieve filosofie, en met name denkt Koelman
dan aan Plotinus. Het is een mengsel van heidendom en christendom, en zo
blijkt 'hoe weinig christelijkheid daarin is'. Van de vele uitspraken van De
Labadie over de vergoddelijking van de mens moet hij zeggen: 'dit alles is
onverstaanlijk en vol schriklijke diepten: laat haar dat uitleggen zo zij kunnen'. Koelman is ervan overtuigd, dat de Schrift deze bijzondere ondervinding niet kent. De Labadie beroept zich wel op het Hooglied en de Psalmen,
maar 'hij trekt de Schrift maar bij den hayre'. De werkelijke bron wordt gevormd door wat te vinden is bij de 'afgodische en superstitieuse Monniken en
Begynen'. Die spreken van zulke bevindingen en mededelingen, dat de mens
ze bijna niet kan verdragen. Zij zijn ook de propagandisten van het 'mentale
gebed' en menen, dat dit soort mystieke zaken kenmerk is van de waarheid
van de roomse religie.
Maar juist deze monnikenvroomheid is vreemd aan de 'innige gemeenschap met God', en daarom ook vreemd aan wat werkelijk gereformeerd
mag heten. Hun monnikenmystiek vormt een tegenstelling met hun levenspraktijk. Het is niet anders dan geestdrijverij, 'ongezonde klooster-concep329

ten' en 'valse hoge verrukkingen', die 'monniken en Begijnen hebben verzonnen'. Nooit heeft enig gereformeerd 'practizyn' zo geschreven, 'hoewel
het zeker is, dat de Heer e grote bevindingen van geestelijke vertroostingen
aan zijn kinderen in onze kerk gegeven heeft en nog geeft'. De Labadie beroept zich wel op Tauler, maar die heeft veel 'verkeerdheden' geleerd, en is
daardoor terecht door Beza afgewezen, al is Luther zo onvoorzichtig geweest, dat hij hem heeft aanbevolen. Maar Koelman heeft meer reden om
hen te geloven, die bij De Labadie en in ieder geval bij zijn leerlingen de invloed van Böhme m^nen te constateren, die door Hoornbeeck gekwalificeerd
is als 'smakeloos zout'. Tegenover het onmiddellijke van deze quiëtistische
mystiek stelt Koelman, dat er volgens de Schrift geen 'handeling van een zondaar met God (is), dan met geduurig opzicht op de middeling van Christus,
de Middelaar en door 't geloof in Hem'. Hij wijst dan ook 'een onmiddellijke genieting van God in zijn wezen, zonder te zien op Christus en Hem als geheel achterlatende, af'. 'Alle ons gezicht van God is door 't geloof'. En dat
geloof is door het Woord, waarin Gods Geest ons 'God voorstelt, om door
geloof, hoop en liefde Hem te omhelzen'. De aandacht van De Labadie voor
het goddelijk wezen bevalt hem dan ook niet. God kan alleen worden aangemerkt als een genadig Verlosser en Vader. God kan wel 'in het afgetrokkene
aangemerkt worden in zich, en in zijn natuur, doch alszodanig is Hij niet
onze rust en troost en begonnen gelukzaligheid'. Omgang met God blijft dus
geloofszaak. Bijzondere mystieke ondervindingen zijn voor de hemel bewaard. Wanneer wij hier in het geloof gemeenschap oefenen met God worden dan ook ons verstand en onze woorden niet uitgeschakeld, zoals De Labadie beweert, maar zij worden juist ingeschakeld. Want het geloof richt
zich op het geschreven en gesproken Woord van God. Daarom kon Koelman
aan een naar de Labadisten overgegane juffrouw M. de H. afkomstig uit
Cleef met vrijmoedigheid schrijven: 'U hebt van mij niets anders geleerd dan
door het geloof op Christus en op zijn beloften te leven...' 'Elke andere leiding is verleiding. Dat schrijf ik met volle verzekerdheid des geloofs'.
De waardering van de Schepping
Een zaak, die Koelman ook hoog zit, is de onnatuurlijkheid van de vroomheid der Labadisten. Door hun overgeestelijkheid kwamen zij er ook toe om
alle aardse schoonheid te verachten, hetgeen vooral tot uiting kwam in het
afleggen van alle sieraden, terwijl ook alle beroepen, die met schoonheid en
luxe verband hielden, als ongeoorloofd werden afgewezen. Koelman is het
daarmee niet eens, omdat hij er een verachting van de schepping en dus van
de Schepper in ziet. Wel is het misbruik van sieraden af te keuren, maar dan
moet de strijd meer gevoerd worden tegen de hoogmoed en het wereldsgezinde hart dan tegen de sieraden zelf. God zorgt er immers zelf voor, dat er dia330

manten in zijn schepping voorkomen, en parels, die er echt niet zijn om voor
de zwijnen te werpen, maar om als sieraad te gebruiken en handel ermee te
drijven. Trouwens, hadden Abraham en Izaak geen 'kostelijke klederen',
namen de Israëlieten de sieraden niet aan uit de handen van de Egyptenaren?
En hoe zag de hogepriester eruit en Salomo? De schoonheid is een zegen van
God, die ook in kleding en sieraden tot uiting komt. Ze zijn er trouwens ook
om de verschillen in ambten en waardigheden aan te geven. Daarom lijkt het
wel heel vroom, wat De Labadie voorschrijft, maar het is niet gereformeerd.
Pelagius dacht ook zo evenals de Quakers en de Mennisten, maar niet W.
Teellinck, Udemans, Voetius, Perkins en andere gereformeerde vaderen.
Wat de beroepen betreft, moeten wel de werkelijk verkeerde beroepen
worden afgewezen, maar niet, die met sieraden en luxe te maken hebben.
God zelf leert ons de kunsten en de handwerken. Hij prijst de vrouwen, die
daarin behendig zijn. God kan in alle beroepen verheerlijkt worden, ook die
zich toeleggen op wat mooi is en maakt, want God geeft veel 'tot het wei-wezen van de mens', dat niet beslist nodig is. God laat ons niet alleen bezig zijn
met de nodige dingen, maar ook met die, welke tot verkwikking en versiering
dienen. Daarbij komt nog het niet te versmaden economische belang. Hoe
zouden anders zovelen in zo'n klein land een beroep kunnen vinden?
W. a Brakels protest tegen de Leere en Leydinge der Labadisten
Na J. Koelman willen wij ook nog aandacht schenken aan W. a Brakel, die
evenzeer intens zich beziggehouden heeft met de labadistische beweging. Dit
blijkt al uty de twee brieven van zijn hand, die 'tegen de Afscheydingh' van
de Labadisten 'in 't Bosch te Wiewert' zijn gericht en die door J. Koelman
zijn opgenomen in zijn Historisch Verhael40. Het viel hem moeilijk om deze
brieven te schrijven. Want hij heeft achting voor de gaven, die sommigen onder de Labadisten hebben en in het bijzonder voor Anna Maria van Schurman, die hij zijn 'aangename ziel-vriendinne' noemt. Daarom koesterde hij
zelf ook een grote begeerte naar hen, hetgeen hem deed besluiten om zich tot
De Labadie te wenden en in een persoonlijke ontmoeting zijn gedachten kenbaar te maken. Op aanraden van De Labadie heeft hij zich toen ruim een
maand afgezonderd i>m duidelijkheid te krijgen over wat hem te doen stond,
zich bij hen aansluiten of niet. Hij kwam tot het inzicht, dat hij zich niet
mocht aansluiten, omdat het een weg was, die niet de Heere hem wees, maar
van Hem afweek. Van dat ogenblik af aan is Brakel steeds duidelijker gaan
zien, dat de weg van de Labadisten een dwaalweg is. Daarom voelde hij zich
ook geroepen om tegen hen te waarschuwen. Zo komt hij tot het schrijven
van zijn brieven.
In deze brieven neemt hij het geheel voor de kerk op. Wij mogen haar niet
verlaten, ook al is ze vervallen. Zij is en blijft Jeruzalem. Hij ziet het als een
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geestelijk egoïsme, als men haar verlaat om eigen vroomheid te koesteren.
We mogen niet ons eigen geestelijk belang zoeken boven dat van de gemeente. 'Wat moet u meer ter harte gaan, de kerk of uw eigen interest? Och,
Christus, zijn zaak, zijn gemeente bovenal'. En zijn zaak is zijn kerk. Deze is
nog wat anders dan een vergadering. De laatste is bij de Labadisten te vinden. Er zijn 'broeders en zusters, zovele als er godzaligen onder hen zijn', bij
hen te vinden, maar zij zijn als kinderen, die van huis zijn afgedwaald. Of is
het geloofwaardig, dat Christus tegenwoordig maar één kerkje heeft op de
hele wereld, die maar uit 25 lidmaten bestaat? Dat kan toch niet. Het is ook
duidelijk, dat God hun zijn zegen onthoudt. Ze groeien niet, er komen er niet
tot bekering. Dat is wel wat anders dan in de kerk der Apostelen, waarop zij
zich zo graag beroepen. Moet dat nu de Gereformeerde kerk heten?
Ook Brakel wijst er dan op, dat hun hele manier van samenzijn riekt naar
het Pausdom. Hij mist bij hen ook de bewogenheid over het heil der mensen.
Ze willen wel mensen tot zich trekken maar niet tot hun bekering en behoud.
Ook kan hij het niet verdragen, dat mensen, die in de kerk door Christus zijn
aangeraakt, haar nu de rug toekeren. 'Is dat de dank, die gij Hem vergelden
zult?' Brakel wijst het eveneens af, wanneer sommigen tijdelijk tot hen de
toevlucht nemen 'om maar eens opgewekt te worden'. Dat is een gevaarlijk
slingeren. Hij waarschuwt hen om te bedenken, dat hiermee geen geestelijke
winst valt te behalen. 'Ik heb door ondervinding, dat die zo zuiver werken op
en door de rechtvaardigmaking, niet veel nevens dat gezelschap slingeren;
maar die alleen en in de eerste plaats zien op de heiligmaking, die lopen het
meeste perikel, als die nog niet doorgedrongen zijn tot het pit des Evangeliums'.
Dit laatste punt is één van de zwaarste bedenkingen, die Brakel tegen de
Labadisten aanvoert. In feite komt het erop neer, dat de Labadisten 'de heiligmaking zoeken vóór de rechtvaardigmaking", zo 'stilletjes de paapse grond
leggend van de heiligheid te zoeken om gerechtvaardigd te worden en om genade te verkrijgen'. Volgens Brakel past deze weg beter bij onze natuur dan
de gereformeerde om 'door de rechtvaardigmaking de heiligmaking te betrachten en door het geloof God als een verzoend Vader met een kinderlijk
hart te dienen, en daarom is zij lichter te bekomen en te praktiseren, schoon
haar weg zwaarder schijnt...'. Uiteindelijk blijkt daaruit, dat bij de Labadisten de Godzaligheid op een andere wijze wordt geleerd.
Veel uitvoeriger gaat Brakel op deze zaken in in zijn Leere en Leydinge der
Labadisten, waartoe wij ons verder beperken41. Tussen het schrijven van zijn
brieven en dit boek ligt een omvangrijke discussie met P. Yvon. Deze had namelijk op Brakels eerste boek tegen de Labadisten (Trouwhertige Waerschouwingen, Leeuwarden, 1683) uitvoerig gereageerd, waarop Brakel nu
komt met zijn Leere en Leydinge (1685). Ging het bij Koelman vooral erom
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de dwalingen bij de Labadisten te ontdekken en te weerleggen, bij Brakel
komt vooral het pastorale motief naar voren. Het is hem ook wel om de
ieere', maar toch vooral om de 'leydinge' der Labadisten te doen, en dan bedoelt hij daarmee de manier, waarop de zielen van mensen door hen werden
geleid. Daartegen waren zijn bezwaren het allermeest gericht.
'...den ordinare weg van Gods Geest'
Het gaat Brakel vooral om het aangeven van 'den ordinare weg van Gods
Geest in 't bekeren der menschen'. Op dat punt blijkt er tussen de Gereformeerden en de Labadisten niet alleen een groot maar ook een fataal verschil
te bestaan. Vooral treedt dit aan het licht, wanneer het gaat om het wezen
van het geloof. Volgens Yvon bestaat het uit drie elementen. 1. Het historisch geloof, dat Jezus de zaligmaker is 2. De overgave aan Hem en 3. Het
wachten op Hem. Op zich lijkt dit geheel correct, maar wat erin wordt gemist, is het aannemen van Jezus tot vergeving en behoud. Het is juist die aanneming, die Brakel centraal stelt. Want overgave aan Jezus is nog geen aannemen van Hem. En wachten op Jezus is nog geen toeëigening van Hem. De
door Yvon genoemde geloofsuitingen hebben veel meer te maken met de typisch labadistische accenten op het sterven aan alle eigenliefde, waardoor
zelfs de zaligheid niet meer van God wordt verlangd, omdat in de overgave
de ziel zich juist geheel verliest aan wat God wil met hem, en dat kan eeuwig
behoud zijn maar ook eeuwig verderf. Zelfs als het laatste het geval is, geeft
de ziel zich eraan over. Hetzelfde geldt ook van het wachten op Jezus. Daar
behoort juist niet de aanneming van Jezus bij, omdat het ook dan weer gaat
om het aan alle wensen gestorven zijn en geheel gericht zijn op God.
Dit heeft tot gevolg, dat de heilszekerheid niet in het geloof ligt opgesloten. Wel is er de indirecte zekerheid, dat als deze gevoelens van versterving
en zelfverloochening en zich aan Gods wil uitgeleverd weten aanwezig zijn,
dan de Geest werkzaam is. Die wetenschap kan het besef geven, dat men
Gods kind is. Maar de directe toeëigening van Christus door het geloof
wordt er niet in gevonden.
We zullen zo dadelijk horen, wat Brakel hierop tegen heeft. We willen echter eerst nog even de motieven peilen, die bij de Labadisten achter deze gedachtengang steken. Twee motieven komen dan vooral naar voren. Yvon is
ontzaglijk benauwd ervoor, dat Christus gauw en te gemakkelijk wordt aangenomen. Het gevaar is zo groot, dat de ziel zichzelf tot Christus brengt dank
zij eigen inspanningen, en dat Christus niet als een gegevene echt wordt ontvangen. Daarom is volstrekte lijdelijkheid geboden. Het tweede is, dat Yvon
beducht is voor de eigenliefde tot eigen behoud. De zielen mogen wel om hun
zaligheid bekommerd zijn, maar deze bekommernis moet wel voortvloeien
uit een zuivere liefde. Dus moet eerst duidelijk zijn, dat die liefde zuiver is.
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Dat geschiedt alleen langs de weg van de zelfverloochening en de mortificatie. Pas dan is de voorwaarde aanwezig om Christus aan te nemen.
De zielen worden 'opgehouden om tot Jezus te gaan'
Maar nu voelen wij meteen aan, waarom Brakel zoveel bedenkingen heeft tegen deze leiding van de zielen. Zijn grootste bezwaar is, dat op deze wijze de
zielen worden opgehouden om tot Jezus te gaan. Er moet nog zoveel aan
yooraf gaan, voordat dit kan en mag. Eerst moet men tot een bepaalde graad
van heiligheid (reine liefde, mortificatie) gekomen zijn om geschikt te zijn
voor Jezus. Dat betekent in feite, dat de Labadisten de heiligmaking voor de
rechtvaardigmaking stellen. Dat is niet gereformeerd, maar rooms. Het gevolg daarvan is dan ook, dat de ziel in twijfeling wordt gehouden of hij zal
zalig worden of niet. Want de door Yvon genoemde drie geloofsdaden bevatten deze zekerheid niet, omdat het aannemen van Jezus erin ontbreekt dat alleen tot zekerheid brengt.
Daarom ziet Brakel in Yvons geloofsbeschouwing een innerlijke tegenstrijdigheid. Enerzijds stelt hij de voorwaarden om tot Jezus te gaan zo
hoog, dat nooit iemand daartoe kan komen. De wedergeboorte wordt zodoende op een veel te hoge plaats gesteld en functioneert als onbereikbare
voorwaarde vooraf ten opzichte van het geloof. Maar anderzijds geeft Yvon
aan het geloof een veel te lage plaats. Want wat hij als de drie daden van het
geloof beschouwt, kan ook gevonden worden in de natuurlijke mens, die
door een algemene, voorbereidende werking van de Geest wordt bearbeid.
Wat Yvon leert is dus zowel te veel als te weinig. Het is te veel omdat het de
weg tot Jezus blokkeert. Het is te weinig, omdat wanneer iemand niet meer
gelooft dan Yvon aanreikt, hij het zaligmakende geloof nog niet bezit, dat alleen leeft uit Jezus' verzoening.
Dat laatste wil Brakel dan ook met alle klem stellen. Het wezen van het geloof is het vertrouwend aannemen van Jezus. Daar valt de beslissing, die te
maken heeft met dood en leven. Als de Labadisten zo'n lange weg naar
Christus toe creëren, zonder dat de mens in Christus is ingelijfd, en de mens
daardoor in een soort tussenpositie verkeert, in een staat van geestelijk leven
dat toch nog buiten het geloof in Christus te vinden is, is dat voor Brakel onbestaanbaar. De mens is dood of levend, vijand of vriend, bekeerd of onbekeerd. De beslissing valt in Christus. Er is geen geestelijk leven, dus ook geen
wedergeboorte buiten en vóór het geloof in Christus. Er is ook geen geestelijk leven vóór de wedergeboorte. Er bestaat geen tussenpositie, 'een staat
van preparatie'...
Brakel vindt dit 'een groot verschil van de hoogste aangelegenheid', omdat
hieruit blijkt, 'hoe gevaarlyk en schadelyk hare leydinge is'. Ze leiden de zielen niet 'soo ras tot Christum'. Degenen, die van de labadistische beweging
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weer terugkwamen, zeiden dan ook: 'Ey lieve spreek my doch veel van Christus: Ik ben verre en vreemt van Christus geworden, 't Is of ik Hem vergeten
hebbe'.
De misleidende kracht is daarom ook zo groot, omdat ze zich hult in een
vroom gewaad. Men spreekt (buiten Christus om) van 'een nieuw en gansch
bovennatuurlijk beginsel van leven', waardoor de mens 'bidt in waarheid',
'schreit reine en reinmakende tranen', waarin God een welgevallen heeft.
Dat lijkt heel wat, maar Brakel oordeelt: 'Ziet daer hebt gy de Leere en Leydinge van Yvon'. Maar met dit alles houdt hij de zielen van Christus vandaan. Daarom waarschuwt Brakel allen, die hun zaligheid liefhebben, zich
niet onder zijn leiding te begeven.
Want je mag echt wel je eigen zaligheid liefhebben en zoeken. Een onderscheiding als tussen reine en onreine liefde kent de Schrift niet. Zelfs een onbekeerde mag tot Christus gaan om Hem door een waarachtig geloof tot
rechtvaardigmaking aan te nemen. Want als de vermaning tot geloof en bekering gehoord wordt, sluit dit toch het mogen komen in, al kan niemand bekeerd worden zonder geloof. Maar er is toch een geopende weg, terwijl eerst
de zogenaamde liefde te moeten opbrengen om tot Christus te gaan; een toegesloten weg is.
Er mag eigenliefde zijn. God heeft ze zelf de mens ingeschapen. Gods hele
Woord is vol van beloften en dreigementen om de mens gaande te maken om
zijn behoud te zoeken. God beweegt de mensen eerst tot eigenliefde om hem
te doen eindigen in de verheerlijking van God. God laat de mens van onderop beginnen en niet gelijk van bovenaan. 'Dat is ons gevoelen overeenkomstig met Gods Woord en onze veeljarige, en zeer veeier Godsalige ondervindinge'. Wat Yvon voorstaat heeft tot gevolg, dat men 'de gekrookte rietjes
verbreken' zou of mensen brengt tot een natuurlijke godsdienst, buiten
Christus om. In dit verband wijst Brakel ook op de activiteit van het geloof
tegenover de lijdelijkheid van de labadistische geloofsbeschouwing. Geloven
is een werk, dat de mens doet, hoewel door God aangeraakt. Daarom vloeit
ook de heiliging uit het geloof voort en gaat er niet aan vooraf. Want Jezus is
het leven, en door dat leven alleen wordt onze geestelijke dood verdreven.
Wel maakt Brakel, als het om de zekerheid van het geloof gaat, nog een
kanttekening. Geloven is Jezus aannemen tot rechtvaardiging. Dat geloof
houdt de zekerheid in. Maar daarvan moet wel die verzekering onderscheiden worden, die na het geloof komt, en van reflexieve aard is: een zekerheid,
die bekomen wordt via de sluitrede, die zich oriënteert aan de kenmerken en
vruchten van het geloof. Als het om de laatste zekerheid gaat, moet ook Brakel erkennen, dat het geloof zelf deze zekerheid niet bevat. Maar volgens
hem is dit 'het gemeene gevoelen' van de Gereformeerde Kerk. Honderd jaren geleden zag men dit nog niet zo goed. Toen kwam men pas uit het Paus335

dom. Maar nu verstaat men het beter. En daarom moeten wij zo ook Calvijn, Luther, de Heid. Catechismus en de Ned. Geloofsbelijdenis uitleggen'.
Zij getuigen allen van de zekerheid, die het geloof eigen is. Maar dan moeten
wij dit zo verstaan dat zij niet alleen de eigenlijke geloofsdaad zelf maar ook
de daaruit voortvloeiende vrucht erin begrepen zagen.
Een vermaning tot 'de Scrupuleuse9
Omdat het Brakel vooral om de pastorale leiding der zielen gaat, ligt het voor
de hand, dat hij ook grote aandacht heeft gegeven aan de avondmaalspraktijk van de Labadisten. Zoals de kerk bij hen alleen uit wedergeborenen bestond, zo mocht ook de avondmaalstafel alleen gevuld zijn met waarlijk wedergeborenen. En men meende duidelijk te kunnen vaststellen, wie wel en
wie niet wedergeboren waren. Intussen had dit wel tot gevolg, dat er een grote avondmaalsmijding ontstond, die door twee motieven werd gevoed. Er
waren er, die met opzet van het avondmaal wegbleven om daarmee te protesteren tegen de slappe avondmaalstucht van de kerk. Hun wegblijven fungeerde als een soort pressiemiddel om de predikanten en kerkeraden te dwingen
om tot daadwerkelijke hervorming over te gaan. Maar er waren er ook, die
door de toenemende onzekerheid aangaande eigen genadestaat zich bezwaard voelden en geen vrijmoedigheid hadden om aan te gaan. Dat laatste
verschijnsel zag Brakel ook als een vrucht van de labadistische zieleleiding.
Daarom schrijft hij over deze zaak nog een speciaal tractaat, gericht tot De
Scrupuleuse omtrent de Communie des H. Avontmaals in een verdorvene
Kerke onderrichte?2. Zijn vermaning luidt, dat een christen zich niet mag
onthouden van het Avondmaal vanwege de verdorvenheid van de kerk.
Want het bevel van God blijft ook dan van kracht. Trouwens, wanneer men
afblijft, nemen de scheuring en verdeeldheid binnen de gemeente al maar
toe, en dat zal zeker leiden tot een scheuring van de gemeente. Men moet zich
niet laten leiden door een menselijke visie op de kerk, maar alleen door wat
God van haar zegt. Het is Zijn wijze bedeling, dat de kerk in alle tijden in een
verdorven situatie verkeert. Daarbij moet worden bedacht, dat wie aan het
Avondmaal gaat, daarmee geen gemeenschap heeft met de onwaardige deelnemers eraan.

D. EVALUATIE

Het oordeel van L. Kolakowski
Tenslotte willen wij nu komen tot een korte evaluatie van het labadistische
gebeuren en de betekenis die dit gehad heeft voor de Nadere Reformatie.
Aan het begin merkten wij reeds op, dat het niet gemakkelijk is om tot een
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helder oordeel te komen. De poolse cultuurhistoricus L. Kolakowski heeft
een poging ertoe gedaan in zijn imposante studie Chrétiens sans Eglise*3.
Daarin noemt hij De Labadie een profeet, maar uit het vervolg blijkt, dat
deze aanduiding niet geheel serieus bedoeld is. Volgens hem moet men zowel
theologisch historicus als psychiater zijn om de figuur van De Labadie te
kunnen begrijpen. Vooral het laatste, want Kolakowski meent, dat de sleutel
tot het verstaan van de labadistische beweging is, dat men inziet, dat De Labadie alles liet draaien om zichzelf. Daarom kon hij het ook nergens uithouden, en zijn het in wezen dezelfde factoren geweest, die hem zowel uit de
Roomskatholieke kerk als uit de Gereformeerde kerk deden gaan. Gezien
zijn visie op de genade, had hij heel goed als Jansenist in de Roomskatholieke kerk kunnen blijven. Maar zijn profetische zelfwaardering en zijn abnormale eigenzinnigheid maakten dat onmogelijk. Precies hetzelfde zou ook van
de Gereformeerde Kerk kunnen worden gezegd. Wat zijn opvattingen in inhoudelijke zin betreft, zou het mogelijk geweest zijn voor De Labadie om in
deze kerk zijn reformerend werk te blijven verrichten. Maar omdat hij alles
liet draaien om zichzelf, daarom liep hij vast in de kerkelijke structuren. Hij
eiste als van Godswege geroepen profeet de volle ruimte op om zichzelf alszodanig uit te leven. Zijn visie op de kerk en haar hervorming (La Reformation de PEglise par Ie pastorat) paste hij daarbij aan.
Toch meent Kolakowski, dat er ook een inhoudelijke verklaring te geven
is. Een psychologische benadering is niet voldoende. Hij meent, dat De Labadie en zijn beweging vooral moet worden gezien als een uiting van anticonfessionele spiritualiteit. Hij behoort in wezen tot de Chrétiens sans Eglise, de christenen zonder kerk en zo plaatst Kolakowski hem in de rij van Dirk
Camphuysen, Galenus, Daniel de Breen, Frederik van Leenhof, ook van Antoinette Bourignon en andere mystieke figuren ter zijde van de kerkelijke
heerbaan44. Of dit juist is, zouden wij willen betwijfelen, gezien het beroep
op de belijdenis en de traditie van de kerk, dat van labadistische zijde tegen
de gereformeerde bestrijders werd ingebracht. Maar dat er wel elementen
aanwezig zijn van 'dopers spiritualisme', dat Kolakowski ziet als grondtrek
van het hele Labadisme, kan worden toegestemd.
Kolakowski meent, dat deze spiritualistische verinnerlijking een gevolg is
geweest van De Labadies geloof in de dubbele predestinatie. Daarom kon hij
zich aansluiten bij Calvijn, omdat deze de wortels ervoor zou hebben aangereikt. Een uitgesproken dubbele predestinatieleer is in de Gereformeerde traditie voortdurend gepaard gegaan met een verinnerlijkt en geïndividualiseerd
geloofsleven. In dat kader hoort ook De Labadie thuis. Zelfs kan zijn visie
op de Schrift met haar mystieke invulling zich aansluiten bij Calvijn, die ook
aan het getuigenis van de Geest in zijn Schriftleer zo'n grote plaats toekent.
Maar omdat Calvijn moeite kreeg met de dopers, hield hij zich strikt aan de
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woorden van de Schrift, en legde hij de volle nadruk op de verbondenheid
van Woord en Geest. De Labadie voelde zich door dit doperse denken niet
bedreigd, en naderde daardoor veel meer het doperse spiritualisme. Dit laatste geldt ook van zijn visie op de schepping, die, door een mystiek panentheïsme gedragen, zowel tot wereldnegatie als tot wereldacceptatie leidde,
een levensstijl vol grillige dialectiek, die ook tot uiting kwam in de verbintenis tussen een gevierde vrijheid en een extreem despotisme.
Het was ook de predestinatieleer verbonden met een vergeestelijking van het
geloofsleven, die De Labadie aanvankelijk dreef in de richting van Voetius en de
zijnen. Wat echter Voetius en de hele Nadere Reformatie alleen maar wilde toegepast zien op de individuele gelovige, Gods uitverkorene, wilde De Labadie
ook gerealiseerd zien in de gemeente en de kerk in haar geheel. Ook van de gemeente en van de hele kerk geldt en dient te gelden, dat zij alleen bestaat uit verkorenen, oftewel wedergeborenen. Die consequentie trok de Nadere Reformatie niet. Maar waarom eigenlijk niet? Lag het één niet in het verlengde van het andere? Volgens Kolakowski onthulde De Labadie de innerlijke tegenstrijdigheid
van de Nadere Reformatie. Daarin sluit hij zich aan bij W. Goeters, die spreekt
van de crisis van de gereformeerde hervormingspartij, die zich het ideaal van de
nadere Reformatie van de kerk had gesteld. In wezen ging het om de tegenstelling tussen een heilige kerk en een theocratische kerk, die niet alleen het kerkvolk, maar ook het hele Nederlandse volk en zijn overheid voor de dienst van
God opeiste. De eerste stond De Labadie voor, en daarmee radicaliseerde hij de
gereformeerde genade- en verkiezingsleer van de Voetianen in de richting van de
ecclesiologie. Wie deze radicalisering niet aanvaardde, was in zijn ogen een conformist. Dat was dan ook het manco en het fiasco van de Nadere Reformatie.
Maar Kolakowski doet in zijn beoordeling van De Labadie nog een stap
verder. Hij ziet hierin de Nadere Reformatie op één lijn liggen met de Reformatie zelf. Is eigenlijk de idee van een gereformeerde kerk alszodanig niet
een utopie, doordat zij het allerbijzonderste van een electio specialissima,
een volstrekt persoonlijke verkiezing, wil verbinden met het leggen van een
claim op de hele schepping en het hele bestaan? De Labadie kiest partij, hij
kiest voor het eerste, het radicalisme van de persoonlijk en innerlijk beleefde
verkorenheid. Maar daarmee verandert hij wel de gereformeerde kerk tot
een sekte, en dat betekent haar tegendeel.
Wij gaven boven de gedachtengang van Kolakowski weer, omdat ze een
verklaring wil geven van het toch op zich merkwaardige feit, dat De Labadie
enerzijds zo'n grote ingang kon vinden in de gelederen van de Nadere Reformatie, terwijl hij anderzijds toch met grote felheid juist door haar is bestreden. Er moet wel een grote affiniteit geweest zijn enerzijds, maar tegelijk
ook een diepgrijpende diversiteit. Om daarvoor een verklaring te vinden,
geeft Kolakowski ons enkele belangrijke indicaties.
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Het verwijt van Koelman en Brakel: De Labadisten zijn rooms
Nog belangrijker echter dan een juiste typering van het Labadisme is het
voor ons om zicht erop te krijgen, hoe in deze crisis de Nadere Reformatie in
haar eigenlijke wezen naar voren treedt. Een aantal aspecten doet zich dan
aan ons voor.
In de eerste plaats is het een opvallend gegeven, dat voortdurend het verwijt aan de Labadisten wordt gericht, dat zij putten uit de bronnen van de
roomse kerk, met name in hun levensstijl, de inrichting van hun commune en
ook in hun spiritualiteit en leer. Maar als dit alles zo rooms gekleurd is geweest, hoe was het dan mogelijk, dat deze beweging binnen het Gereformeerd Protestantisme zo'n grote aantrekkingskracht kon uitoefenen? Het
antwoord op die vraag wordt dank zij het nieuwere onderzoek van het Gereformeerd Piëtisme steeds duidelijker. Het blijkt immers gaande weg, dat dit
Gereformeerd Piëtisme zelf zich kenmerkt door een spiritualiteit, die in grote
mate overeenkomt met en zelfs voor een deel ontleend is aan de vóór-reformatorische spiritualiteit, dat wil zeggen de roomse vroomheid, met name zoals deze voorkwam in de kloosters. Wat A. Ritschl in de vorige eeuw al beweerd heeft, maar daarna door velen is bestreden, wordt nu door het jongste
onderzoek bevestigd45. Weliswaar loopt deze beïnvloeding in hoge mate via
het Engelse Puritanisme, maar van dit Puritanisme wordt juist gaande duidelijker, dat het zich, als het om praktische vroomheid gaat, meer gelaafd heeft
aan de middeleeuwse, mystieke dan aan de reformatorische bronnen.
Eén van de concrete voorbeelden is het zogenaamde mentale gebed. Koelman merkt daarvan op, dat dit in de gereformeerde traditie niet voorkomt,
maar hij vergist zich dan wel. Want ook de puriteinen kenden deze gebedsverinnerlijking46. En wat te denken van de vele soliloquia, de alleenspraken
van de ziel met God, die de Puriteinen beoefenden en in hun spoor ook de
Nederlandse gereformeerde piëtisten.
De ambivalentie binnen de Nadere Reformatie
Een belangrijk gegeven is in dit verband ook de overheersende plaats van de
wedergeboorte, die in de labadistische leer aan het geloof in Christus vooraf
ging en diende als een soort kwalificatie vooraf, die geschikt moet maken om
vrij baan te krijgen tot Christus. Brakel wijst dit af, en ziet ook dan roomse
invloeden, vooral wanneer deze wedergeboorte de vorm krijgt van (innerlijke) heiligheid. Zo komt de heiligmaking vóór de rechtvaardigmaking te
staan, en dat is ongereformeerd. Brakel gaat in reactie daarop met kracht beweren, dat vernieuwing alleen in en uit Christus is, en dus niet aan het geloof
in Hem voorafgaat, maar eruit volgt. Maar eerlijkheidshalve moet dan toch
wel worden opgemerkt, dat Brakel hier zichzelf in gereformeerdheid overtreft. Want als hij in zijn Redelyke Godtsdienst de zaken systematisch, dat
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wil zeggen heilsordelijk op een rij zet, gaat ook bij hem de wedergeboorte
aan het geloof vooraf47. En Brakel is hierin niet een eenling. Van vrijwel alle
schrijvers uit de Nadere Reformatie geldt, dat zij de wedergeboorte een
plaats geven in de toeleiding tot het geloof in Christus en dat zij nagenoeg
geen weet meer hebben van de calvijnse lijn, die stelt, dat wij door het geloof
in Christus worden wedergeboren. Alleen als Brakel door de Labadisten
wordt gedwongen om partij te kiezen, valt hij op dit calvijnse inzicht terug.
Maar het lijkt erop, dat dit een incident is, een noodsprong, geen dragende
en blijvende gedachtengang, zij het met een enkele uitzondering, zoals later
onder andere Th. van der Groe.
De doorwerking van het Labadisme
De vraag kan worden gesteld, waar de diepste oorzaken liggen van deze ambivalentie binnen de Nadere Reformatie, die door de labadistische crisis zo
onthullend naar voren trad, en waardoor zij op zijn minst in ernstige mate is
gehinderd. Om daar enigermate zicht op te krijgen, dienen wij erop te letten,
hoe het verdere verloop van de Nadere Reformatie, met name in de achttiende eeuw eruit gezien heeft. We letten dan op een tweetal alsnog of opnieuw
uitgegeven geschriften, gericht tegen het Labadisme. Het eerste is van de
hand van Phoebus Themmen, predikant te Scheemda, die het opneemt voor
W. a Brakel in zijn bestraffing van de leer en leiding der Labadisten. In 1751
verschijnt er van dit geschriftje nog een tweede druk, waaraan door een anonieme schrijver een uitvoerige voorrede is toegevoegd48. Het is deze voorrede, die in dit verband van betekenis is. De schrijver laat zien, hoe na de labadistische crisis de vragen rondom de zekerheid van het geloof zijn blijven
voortbestaan, in die zin, dat een steeds groter aantal gemeenteleden, daarin
voorafgegaan door hun predikanten, ontkent, dat de zekerheid tot het wezen
van het geloof behoort. De schrijver wijst erop, dat De Labadie en Yvon dit
ook ontkenden en dat deze opvatting nu, medio achttiende eeuw, wordt aangehangen door de zogenaamde bevindelijke stroming, die meent in dezen
meer licht te hebben ontvangen dan de vroegere 'Reformateurs'. Deze visie
wordt echter door de anonieme schrijver bestreden en met het oog daarop
wordt door hem opnieuw de aandacht gevestigd op dit boekje van Phoebus
Themmen, die om dezelfde reden W. a Brakel verdedigt in zijn strijd tegen
de Labadisten, omdat Brakel ook dit standpunt afwees tegenover de Labadisten, die net als de bevindelijken van nu ontkenden, dat het geloof de zekerheid in zich heeft. Hier blijkt dus, hoe de door het Labadisme gewekte geloofsonzekerheid zich heeft gehandhaafd en zelfs is toegenomen, ook nadat
de beweging zelf reeds van het toneel was verdwenen. Hoe is dat anders te
verklaren dan dat in de geloofsleer en -beleving van het Gereformeerde Piëtisme zelf de voorwaarden aanwezig waren, die deze geloofsonzekerheid ble340

ven voeden? Ook kan het erop wijzen, dat de verandering in het geloofsklimaat van het Gereformeerde Piëtisme van de achttiende eeuw in onderscheid
met dat van de zeventiende eeuw mede door het Labadisme is ontstaan.
Een tweede gegeven van gelijke strekking vinden wij in de heruitgave van
J. Koelmans Historisch VerhaeP9. Deze vond plaats in 1770, en werd toen
voorzien van een uitvoerige voorrede, geschreven door de bekende H. Janssonius, de man, die het tegen de bovengenoemde bevindelijke richting opnam voor de geloofszekerheid. Ook hij heeft met de uitgave van Koelmans
werk een gelijke bedoeling, zij het dan meer toegespitst op de kerk. Hij
meent, dat er in zijn tijd een grote onhelderheid bestaat over de zichtbare
kerk. Velen verwarren deze met de kerk der ware gelovigen, terwijl men van
de niet ware gelovigen meent, dat zij geen leden van de zichtbare kerk zijn.
Dat deze opvatting is ontstaan, is volgens Janssonius te wijten aan een verkeerd verstaan van het genadeverbond. Men meent, dat God zijn genadeverbond alleen met de uitverkorenen (wedergeborenen) heeft opgericht. Dat
was echter ook de opvatting van De Labadie. En omdat deze zijn opvatting
consequent in praktijk bracht, kwam hij tot afscheiding van de kerk om zich
terug te trekken in een gemeente van enkel uitverkorenen (wedergeborenen).
Dat was echter een nieuwe leer, hoewel de dopers ook al zo erover dachten.
Het valt daarom te betreuren, dat velen in de kerk De Labadie daarin zijn gevolgd. Alleen hebben zij niet zoals hij de kerkelijke consequenties eruit getrokken. Zij zijn in de kerk gebleven, maar menen wel, dat alleen de ware
wedergeborenen de kerk vormen en dat de anderen erbuiten staan. De oorspronkelijk gereformeerde opvatting gaat echter volgens Janssonius uit van
de onderscheiding tussen een uitwendig- en inwendig verbond. Dat betekent,
dat het genadeverbond, waarvan de kerk de gestalte is, in ruime en vooral
objectieve zin moet worden genomen. Het bevat in eerste instantie de ware
leer en haar toestemming. Wie daarin zich kunnen vinden, die behoren ertoe.
Maar dat is op zichzelf iets uitwendigs, en daarom is aan dit uitwendig deelhebben aan het verbond de voorwaarde verbonden, dat het komt tot een innerlijke aanvaarding door het zaligmakende geloof. Hierdoor ontstaat de
onderscheiding tussen zichtbare en onzichtbare kerk. In het eerste geval is er
de zichtbare kerk. Daartoe behoren allen, die uitwendig in het genadeverbond zijn opgenomen. Zij bezitten de fides dogmatica, de verstandelijke geloofskennis, die voldoende is om tot de kerk te worden toegelaten. Hun kinderen mogen ook het teken en zegel van het verbond ontvangen, omdat zij
op een gelijke uitwendige wijze delen in de verbondsheiligheid, die onderscheiden dient te worden van de inwendige heiligheid, die alleen de uitverkorenen wordt toebedeeld in de wedergeboorte. De onzichtbare kerk echter bestaat alleen uit de ware gelovigen. Zij delen inwendig in het verbond. Aan het
eind merkt Janssonius nog op, dat de door hem aan de orde gestelde verschil341

punten niet de grondleer van de zaligheid raken. De Labadisten waren doorgaans godzalige christenen, maar wel met vele gebreken, al oordeelden zij
zelf hard over anderen. Onder hen, die in zijn tijd deze labadistische opvattingen waren toegedaan, bevinden zich volgens Janssonius vooral de vromen. Vandaar de grote invloed die ervan uitging.
De betekenis voor het heden
Uit deze voorrede van Janssonius wordt duidelijk, dat hij het eens is met de
verbonds visie zoals Koelman die huldigt, en die hij tegen de Labadisten in
het veld heeft gebracht. Toch moet nu de vraag worden herhaald, die wij al
stelden, namelijk of deze verbondsvisie van Koelman/Janssonius voldoende
grond gaf om de labadistische visie op kerk en verbond te bestrijden en te
weerleggen. Opmerkelijk is in dit verband, hoe in onze eeuw door G. Oorthuys dezelfde vraagstelling is aangesneden. In zijn studie over De Labadie en
het Labadisme handelt hij onder andere over 'De beteekenis voor het heden'
van het Labadisme50. Hij kijkt dan niet alleen in de richting van de Doopsgezinden, maar ook naar wat hij noemt 'de Doopersche onderstrooming bij het
Gereformeerde volk in de Vaderlandsche Gereformeerde Kerk'. Hij treft
daar namelijk 'het Labadisme in bruikbare vorm' aan, of zoals hij het ook
noemt 'het volks-labadisme', dat hij gelijkstelt met het 'Gomarisme'. Dat
laatste is ontstaan uit de verbondsleer van Gomarus, die 'ging onderscheiden
tusschen een uitwendig en een inwendig Verbond, Doop, Kerk'. Dat leek te
strijden met het labadistisch beginsel, hetgeen in de strijd tussen de labadisten en de gereformeerden is gebleken. Maar in feite stoelden toch beide opvattingen op eenzelfde wortel. Want ook al werd de brede visie op het verbond gehandhaafd in de verbanden van de kerk en de sacramenten, het werd
toch allemaal gerekend tot het uitwendige, en het respect daarvoor was minimaal. De 'eigenlijke achting' werd alleen opgebracht voor 'de Kerk van Gods
ware kinderen', de onzichtbare kerk. Daarmee is haar labadistisch karakter
duidelijk gemaakt.
Als we de beoordeling van Oorthuys aanhouden, moeten wij dus tot de
conclusie komen, dat de verschillen tussen Koelman en De Labadie van graduele en formele aard waren, en niet van wezenlijke aard. G. Oorthuys zelf
wil dan ook van die onderscheiding tussen uitwendig en inwendig geheel af,
en ziet de hele gedoopte kerk als Gods ware kerk, en dat niet op grond van een
inwendige wedergeboorte, maar op grond van Gods belofte, die Hij in zijn
ene genadeverbond heeft betekend en verzegeld, en die vraagt om gelovige
aanvaarding. Als deze beoordeling juist is, wordt ons duidelijk, hoe het komt,
dat het verweer van Koelman met name tegen de Labadisten zo weinig heeft
uitgehaald. Hij gaf geen echt alternatief, maar zijn protest raakte slechts graduele en interne accenten binnen eenzelfde grondvisie op het goddelijke heil.
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Toch meende Koelman, dat hij hiermee in het spoor van de Reformatoren
ging, met name van Calvijn. Was dit terecht? Die vraag voert ons echter in
het kader van deze studie te ver. Wel is duidelijk, dat we onderscheidingen
als algemeen en bijzonder, uitwendig en inwendig ook binnen Calvijns verbondsvisie tegenkomen, waarbij zijn predestinatieleer duidelijk op de achtergrond staat51. Wellicht heeft dat toen reeds verwarrend gewerkt, waardoor
het te verklaren zou zijn, dat wij bij één van zijn trouwste leerlingen op dit
punt een modificatie zien optreden. Wij denken aan C. Olevianus, die grote
aandacht schenkt aan het verbond, maar dan wel duidelijk stelt, dat God zijn
genadeverbond alleen opricht met de uitverkorenen52. De ambivalentie in
Calvijns denken op dit punt kon hij niet meemaken en schiep daarom duidelijkheid, maar dan wel ten gunste van de verkiezing. Is dat eenzelfde beslissing, die later ook door De Labadie en Yvon genomen is, toen zij het gereformeerde verbondsdenken en in het verlengde daarvan het kerkelijke denken
als 'half beschouwden en daarom de knoop doorhakten eveneens ten gunste
van een vereenzelviging van verbond en verkiezing, van zichtbare en onzichtbare kerk? Als dat waar is, is de labadistische crisis een gegeven, dat in de
traditie van het Gereformeerd Protestantisme er wezenlijk bijhoort.
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