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'NU KEN IK TEN DELE' - VOETIUS OVER DE MYSTIEK
C A . de Niet

In een van zijn talrijke disputaties brengt Voetius een prominente lastpost uit de
vroege zeventiende eeuw ter sprake met wie hij in zijn studietijd, niet tot zijn
onverdeelde genoegen, kennisgemaakt had: de voormalige sub-regent van het
Statencollege en hoogleraar ethiek Petrus Bertius1. Niet vrij van enige grimmigheid vermeldt hij dat deze het gewaagd had, hoewel hij noch in exegetisch, noch in
dogmatisch, noch in praktisch opzicht een theoloog was, zich met zijn onreine
handen te vergrijpen aan het doceren van de theologie, iets waarvoor hij nimmer
het fundament gelegd had. Daarenboven had Bertius nog kritiek op de gereformeerde theologie, als zou die louter speculatief zijn. Honend merkt Voetius op - en
ik parafraseer het Latijn voor het goede begrip enigszins:
Dat moet hij vooral zeggen die met hetzelfde gemak waarmee hij de gereformeerde
theologie ooit heeft durven doceren, er ook weer van afgestapt is, en eerst vervallen is
tot het remonstrantisme van de vijf artikelen en later, toen de geest der eeuw en de wind
van leer over hem vaardig geworden waren, tot het pausdom!2
De boodschap is duidelijk. Wie geen verstand heeft van de gereformeerde theologie, moet niet de euvele moed hebben kritiek op haar vorm en inhoud uit te
spreken. Dit geldt zeker voor afvalligen als Bertius, over wie onder meer ook
Voetius' leermeester Gomarus menigmaal in gramschap ontstoken is geweest. Nu
was Bertius bepaald niet de eerste en zeker niet de enige die de gereformeerde
theologie een overwegend bespiegelend karakter toeschreef. Maar - men mocht dan
rooms, remonstrant of sociniaan zijn - ieder die de gereformeerde theologie zoals
Voetius die voorstond ervan betichtte speculatief te zijn, kon rekenen op een
onvervaarde reactie van de Utrechtse hoogleraar. Steeds opnieuw wijst hij in die
gevallen op het uitermate praktische karakter van het godgeleerde onderricht dat hij
en zijn Utrechtse collegae beoogden te geven. Zijn inziens is de theologie namelijk
krachtens haar aard op de praktijk gericht. Tegenover allen die de gereformeerde
leer laken en haar met een schoonschijnend stelsel van wetenschappelijke uitvluchten of ordinaire drogredenen onder kritiek stellen, moet daarom het vaandel van de
praktijk opgericht worden, hetzij dat zij het horen zullen, hetzij dat zij het laten
zullen, zo luidt het in het Woord tot de lezer van zijn TA AEKHTIKA sive
Exercitia pietatis3.

1

2

3

'De theologia practica 1-6', in: G. Voetius, Selectarum Disputationum Pars III (= Sel. Disp. ///),
1-59. Zie over Bertius (1565-1629): A.C. Duker, Gisbertus Voetius, 3 dl. en reg., Leiden 18971914 (repr. Leiden 1989), I, 65-73, 113 e.v. en reg. i.v. Bertius, alsmede de bijdrage van S.B.J.
Zilverberg over hem in: Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, D. Nauta e.a., Il, Kampen 1983, 63v.
Sel Disp. III, 3: 'Petrus Bertius nee textualis, nee dogmaticus, nee practicus theologus, qui cum illotis
manibus theologiam docendam provolasset, cujus fundamenta nunquam jecerat, tam facile ab ejus
professione primo ad Remonstratismum quinquarticulanum, postea ad Papismum saeculi typho ac
typhone ita ferente prolapsus est, quam eam profiteri ausus fuerat'.
Gisbertus Voetius, De praktijk der godzaligheid (TA AZKHTIKA sive Exercitia pietatis - 1664).
Tekstuitgave met inleiding, vertaling en commentaar door C A . de Niet, Utrecht 1996 (= Praktijk),
II, llv.
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Petrus Bertius

Gisbertus Voetius

Ascetiek als praktische theologie
In de eerder aangehaalde disputatie wijst Voetius op de grote eensgezindheid van
de Utrechtse hoogleraren inzake dit onderwerp. Overigens tekent hij daarbij wel
aan dat zij met deze werkwijze geenszins pretenderen de enig mogelijke of enig
juiste weg te bewandelen4. Waar ging het deze professoren dan vooral om? Niet
om een vermeende vorm van uitbreiding van de theologie naar precieze - wij
zouden zeggen: nader-reformatorische - snit, maar om nadrukkelijke aandacht voor
de praktische zijden van de alom erkende en gepraktiseerde exegetische, dogmatische en weerleggende hoofddelen van de theologische studie5. Want op de praktijk
van het christelijke leven kwam het aan, in welk beroep of welke levensstaat dan
ook6.
De profetenzonen, dat wil zeggen de studenten in de theologie, zouden zich echter
met de dogmatische, logisch-weerleggende en historische onderdelen van hun
studie heel gemakkelijk in louter speculatieve zin kunnen bezighouden. Voetius

4
5
6

Sel. Disp. III, 8.
Vgl. o.a. Praktijk, II, 12 en 17v. met paragraaf 2, 'Voetius practicus', van mijn 'Inleiding - Aspecten
van Voetius' praktische vroomheidsleer' in Praktijk, I. (xxi-lxxxv) xxiii-xxvii.
Daarop wijst ook J.G. van Schurman in zijn Oratio de studio seu praxi pietatis. Bazel 1662. Zie voor
een beknopte weergave van deze rede: F.A. van Lieburg, 'Johan Godschalk van Schurman (16051664)'. in: J.B.H. Alblas e.a.. Figuren en thema's van de Nadere Reformatie III, Rotterdam 1993, 6567.
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verzucht ergens: 'Het gebeurt wellicht maar al te vaak dat men in de theologie niet
anders bezig is dan in de wijsbegeerte of de taal- en letterkunde: zonder gevoel
voor en toepassing van de bestudeerde zaken op het geestelijk leven.' 7 Daarom
beschreef hij reeds in het eerste van zijn academische standaardwerken, de Exercitia et Bibliotheca Studiosi Theologiae, de praktische theologie, die gewoonlijk
synoniem geacht werd met de oefening in het prediken, maar die hij in ruimere zin
opvatte en onderverdeelde in casuïstiek of morele theologie, ascetiek, kerkelijke
politiek en predikkunde8.
Wanneer we dan lezen dat Voetius het tweede onderdeel van de praktische
theologie, de ascetiek, definieert als dat deel van de theologische studie dat zich
bezighoudt met de oefeningen der godsvrucht en met de verklaring van de mystieke theologie9, zouden we daarmee de centrale vraag van dit congres voor afdoende
beantwoord kunnen houden: voorzover er in de Nadere Reformatie, althans bij een
van haar meest roemruchte vertegenwoordigers, sprake was van mystiek, mag dat
een gezonde zaak heten, gezien de nadruk op de praktijk der godzaligheid.
Maar er is natuurlijk meer aan de hand. Niet voor niets is het thema van de
studiedag vragenderwijs gesteld. Is het wel zo gezond om zich in te laten met
ascese en mystiek? Rieken deze termen niet al te zeer naar wat Voetius noemt 'de
even dwaas als hovaardig verzonnen en gepraktiseerde vormen van versterving',
met name in de kloosters van het pausdom50?
Deze vragen zijn niet nieuw; ze werden ook in Voetius' dagen bij herhaling
gesteld. Vaak werd dan tevens - en ook dat duurt voort tot op de dag van vandaag - op z'n minst de suggestie gewekt dat wat Voetius en de zijnen voorstonden,
zou leiden tot deformatie van de Reformatie en herstel van roomse praktijken11.
Dit gold zelfs buiten het godsdienstige of binnen-kerkelijke terrein. Op tal van
plaatsen in Voetius' oeuvre blijkt namelijk dat men in de regentenkringen beducht
was voor een soort dominocratie van puriteinse predikanten die de vroede vaderen

7
8

9

10

11

Praktijk, II, 84v.
Exercitia et Bibliotheca studiosi theologiae, Utrecht 1644. Zie vooral Exercitia, 482-495 (Liber II,
Sectio II, Caput III: De apparatu Theologiae practicae) en vgl. Exercitia, 200-253 (Liber I, Caput
XVII: De collegiis et gymnasmatis practicis). Een alternatieve onderverdeling in zeven betekenisnuances van het begrip theologia practica geeft Voetius in zijn Ascetiek; zie Praktijk, I, xxvi en II, 23-25.
Exercitia et Bibliotheca, 487: 'Secunda est, quae exercitiis pietatis & theologia mystica explicanda
occupatur'. Vgl. de definitie van ascetiek in Praktijk, II, 15: 'De ascetica is een theologische
wetenschap, en wel dat deel van de theologie dat een systematische beschrijving van de praktijk der
godzaligheid bevat'.
Vgl. Praktijk, II, 19. Zie de eindconclusie van de disputatie 'De pseudo-mortificationibus papatus'
in: Sel. Disp. III, 946-959: De pauselijke religie kan als een slechts in schijn tot mortificatie leidende
godsdienst tot geen enkele categorie van het goede herleid worden. Niet tot een aangenaam goed,
omdat de zelfgewilde kastijding van het vlees geen geestelijk genoegen en troost aanbrengt of
verwekt, zoals de bestrijdingen die door anderen omwille van de naam van Christus aangedaan, of
anderszins van Godswege gezonden worden, Rom.5:3, 2 Kor. 6:9-10 en 12:10, Hebr. 10:34, Joh.
16:21. Noch tot een nuttig goed, Kol. 2:23, 1 Tim. 4:7-8. Noch tot een eerbaar goed, omdat zij louter
een tekort aan onderscheidingsvermogen, bijgeloof, en ijdele observantie is, en een onmiskenbare en
grove vorm van ketterij en godslastering impliceert.
Zie bijvoorbeeld Sel. Disp. III, 23, waar misstanden in de praktijk van de roomse casuïstiek
aangevoerd worden als argument tegen de studie van de praktische theologie in gereformeerde zin.
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onder hun juk zouden willen brengen12.
Tot op de dag van vandaag klinken gelijksoortige vragen, stelde ik; het thema van
dit congres is er een voorbeeld van. Die vragen zijn zeker legitiem, maar ik kan
het toch niet laten om bij wijze van waarschuwing vooraf te wijzen op misschien
onbedoelde, maar daarom niet minder kwalijke neveneffecten ervan. Er zijn
mensen voor wie het enkele feit dat er vraagtekens bij Voetius' onderricht geplaatst
kunnen worden, een voldoende aanleiding vormt om finaal af te rekenen met de
gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw in het algemeen en met die van
Voetius in het bijzonder. Zo is recent zelfs getracht de zogeheten scholastieke
Voetius, die in zijn colleges onder meer het geloofsleven en de aanvechtingen
analyseert, als gewaand museumstuk uit te spelen tegen de zogenaamd bevindelijke
Voetius, die dan meer tot het hart van de hedendaagse lezer zou spreken en daarom
nog steeds actueel zou zijn13. In verscheidene opzichten zijn de kwesties die
Voetius behandelde inderdaad nog actueel. Een gespleten persoonlijkheid was hij
echter allerminst. Een scholastieke en bevindelijke Voetius-variant zijn dan ook
niet 'los verkrijgbaar'!
Mystiek
Mede met het oog op dergelijke karikaturen zullen we nu in het spoor van Voetius
tot de bronnen zelf terugkeren. Aan de hand van enkele teksten uit zijn oeuvre
zullen we nagaan wat hijzelf onder mystiek en mystieke theologie verstond, en
waarom hij het van belang achtte dat ook gereformeerde godgeleerden zich
daarmee zouden bezighouden. Omdat mystiek als belevingsvorm van een wel als
innig aangeduid christelijk geloof raakt aan de diepste diepten, zo men v/il: de
grootste hoogten van het geestelijk leven, zullen we tevens onderzoeken wat
Voetius onder de term bevinding verstond. Dat woord wordt immers in het
piëtistisch getinte taalgebruik van later datum veelal direct gekoppeld aan het
geloof, zodat er wel gesproken wordt van een bevindelijke waarheid of een
bevindelijk geloof14.
Zoals we reeds geconstateerd hebben, rekende Voetius de verschijnselen die vallen

12

13

14

Zie bijvoorbeeld: Sel Disp. lil, 21, waar Voetius reageert op dit vermoeden door te stellen (in
vertaling): 'Jawel, een ezel zou kunnen disputeren, als hij verstand had! Men moet echter niet in het
algemeen praten over wat er gedaan zou kunnen worden, maar in welomschreven zin over wat
feitelijk gedaan wordt door hen die ijveren voor de praktische theologie.' Vgl. Sel. Disp. II, 541 (De
praejudiciis verae religionis; Tertia classis, Assertio I): 'Disciplina Ecclesiastica sive erga populum,
sive erga Clerum (ut vocant) exercenda, Ecclesiae libertati, & Magistratus dignitati ac potestati nihil
derogat, nedum ut tyrannidem introducat - De uitoefening van de kerkelijke tucht over het volk of
de zogeheten geestelijkheid doet geen afbreuk aan de vrijheid van de kerk noch aan de waardigheid
en de macht van de overheid', laat staan dat zij tirannie teweegbrengt!
W.J. Ouweneel, in zijn als boekbespreking aangeduide vertoog naar aanleiding van De scholastieke
Voetius, W.J. van Asselt/E. Dekker, Zoetermeer 1995, in: Koers (27/10), d.d. 10 mei 1996, 24-25,
onder enkele misprijzende koppen: 'Boek over museumstuk. Wie heeft nog behoefte aan de
'scholastieke Voetius'?'.
Vgl. S. van der Linde, 'Mystiek en bevinding in het gereformeerde protestantisme', in: Mystiek en
bevinding (Lezingen gehouden op de zomerconferentie van de CSFR, Zeist 1976), Kampen z.j., 56:
'In de loop van de tijd en met name in wat wij de 'gemeentetheologie' noemen is de bevinding zo
sterk met mystieke gevoelens gemengd, dat het de schijn krijgt dat die twee in één lijn liggen. Maar
dat is volstrekt niet waar: van huis uit heeft de bevinding geen mystieke context, maar wordt ze
verstaan als een zeer bepaalde vrucht van het geloof.'
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onder de verzamelnaam mystiek tot het
object van de ascetische theologie15.
Deze beschrijft de oefeningen in de godsvrucht, in het bijzonder de meditatie, het
gebed, de voortdurend hernieuwde bekering of boetvaardigheid, het geloof, en de
middelen tot werking en versterking
daarvan, te weten het Woord en de sacramenten. Zij verschilt echter van de ascese zoals die geleerd en gepraktiseerd
werd in de vroege kerk met name met
betrekking tot de beoefenaars ervan.
Oudtijds gold het betrekkelijk kleine
gemeenschappen van asceten, maar de
ascetiek die Voetius op het oog heeft, is
de wetenschappelijke beschrijving van de
praktijk der godzaligheid die idealiter
voor alle gelovigen geldt.
Ook de ascetische en mystieke theologie
van de rooms-katholieke kerk wijst Voetius af. Het is uiteraard bekend dat men
al sinds Maresius Voetius op z'n minst
enigszins bijzonder vindt, omdat hij, terwijl
meerd theoloog wilde zijn, zo nadrukkelijk zijn enthousiasme voor Thomas a
Kempis' De imitatione Christi heeft beleden16. En inderdaad bevreemdt het ons
dat hij ondanks de afwijzing van de roomse ascetiek - waarover hierna meer - toch
heel vaak op een of andere wijze gebruik maakt van ascetische literatuur van
rooms-katholieke origine17. Maar laten we in deze kwestie zoveel mogelijk
Voetius zelf het woord verlenen.
Welnu, hoever naar Voetius' besef de gereformeerde ascetiek afstond, dan wel zou
moeten afstaan van de dweperij en mystieke geestvervoering in de roomse kerk,
blijkt onder meer uit een voor hem kenmerkende volzin in de 'Beschouwing over
de geestelijke mens, naar aanleiding van 1 Kor. 2:15':
Als er onder de roomsen verscheidenen zijn, met name de geïllumineerde doctores (over
wie Max. Sandaeus spreekt in zijn verhandelingen Over de theologie en Over de

15
16

17

Zie voor het volgende de 'Prolegomena' over theorie, methode en literatuur van de ascetiek in:
Praktijk, I, 1-11 en II, 15-22.
Vgl. C. Graafland, 'De invloed van de Moderne Devotie in de Nadere Reformatie ± 1650 - ± 1750',
in: De doorwerking van de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987, P. Bange e.a., Hilversum 1988,
47-69, m.n. 52v. en 60-65. Voetius verdedigt zijn standpunt met betrekking tot De imitatione Christi
en de auteur ervan tegenover Maresius e.a. (die Thomas a Kempis betitelden als 'de vijfde evangelist
van weigelianen en enthousiasten') behalve in de aldaar genoemde teksten ook in Sel. Disp. V, 709712. Zie voorts de inleiding op de heruitgave van de disputatie 'De exercitiis pietatis et devotione'
van 25 november 1637 in Praktijk, II, 23, met de toelichting in noot 2 ter plaatse.
Overigens stond Voetius daarin niet alleen. Zie: W.J. op 't Hof, 'Rooms-katholieke doorwerking
binnen de Nadere Reformatie. Een eerste algemene verkenning', in: Documentatieblad Nadere
Reformatie, XV (1991), 73-120.
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mystieke theologie), van wie men zegt dat zij een theologie van de openbaring gehad
hebben; als de zogeheten heiligen onder de monniken en nonnen prat gaan op bijzondere openbaringen; als dezulken door hen hoog vereerd worden en het licht der profetie of
visioenen bij hen geldt als een kenmerk van de kerk (waarover wij spreken in Sel. Disp.
II, onder de titels Over de profetie en Over het beproeven der geesten), en zij bovendien
evenals de geestdrijvers verklaren dat de letter doodt, waarbij zij de bekende woorden
uit 2 Kor. 3 misbruiken, mag toch wel blijken, wie er dichter bij de verblinde geestdrijvers staan, de gereformeerden of de roomsen.18
De rooms-katholieke ascetiek is dan ook niet zuiver te noemen; zij is volgens
Voetius in twee opzichten bedorven, door een tekort en een teveel19. Enerzijds
negeert of veronachtzaamt zij het merg en de kern van de praktische theologie,
namelijk het zaligmakende geloof en de heilzame boetvaardigheid20, wordt zij
meestal beperkt tot het geestelijke monopolie van de zogenaamde contemplatieven
en ontbreekt de centrale oefening van het geloofsvertrouwen onder de beademing
van Gods Woord en Geest. Anderzijds ligt de praktijk der godzaligheid bij de
roomsen als begraven onder de uiterlijke praal van nutteloze ceremoniën, vindt zij
haar culminatiepunt in de zogeheten mystieke theologie en is zij gestempeld door
bijgelovige mortificaties. Niettemin mag de gereformeerde theologie wel degelijk
gebruik maken van deze roomse ascetiek, al was het slechts om bij wijze van
tegenstelling des te gemakkelijker tot de juiste opvattingen omtrent de oefeningen
der godsvrucht te komen21.
De mystieke theologie is dus in de opvatting van Voetius een verbijzondering van
de praktische theologie, als ascetiek beschouwd. De benaming is
de specifieke aanduiding voor het meest verheven deel van de praktijk der godzaligheid,
dat bestaat in het bidden in de geest, in het mediteren of in beide tezamen. Daarin
komen namelijk alle delen van de theologie samen, alsook alle daden van het nieuwe
schepsel of de nieuwe mens.22
De begrippen mystiek dan wel mystieke theologie komen echter niet voor in het
overzicht van de ascetica of oefeningen der godsvrucht dat Voetius in het eerste
hoofdstuk van zijn boek over de praktijk der godzaligheid geeft, dit in tegenstelling
tot woorden als devotie, meditatie, alleenspraak en contemplatie23. De zaak van de
verborgen omgang met God, die de levensader is voor de praktijk, is evenwel de
rode draad door het gehele werk. Zij is de vrucht van ware devotie, door Voetius
gedefinieerd als
een dadelijke genegenheid of daad van de wil, tot stand gebracht door de godsdienst,
omtrent de bereidheid tot alle gehoorzaamheid en dienst aan God, waarmee de mens
zich geheel aan Hem beoogt toe te wijden en over te geven.24
Wil men dit mystiek noemen, dan is dat slechts in zoverre terecht dat Voetius als
een van de benamingen voor de zaak ook deze term wel eens gebruikt. Daaraan

18
19
20
21
22
23
24

'Diatriba
Praktijk,
Vgl. Sel.
Praktijk,
Praktijk,
Praktijk,
Praktijk,

de homine spirituali ad I Corinth. 2 vers. 15', in: Sel. Disp. V, 408-419; het citaat op 414.
II, 19.
Disp. I, 14 (toegespitst op de scholastici) en Sel. Disp. III, 5 (toegespitst op de practici).
II, 19.
II, 24.
I, 18-19; vgl. II, 29v.
II, 32. Vgl. mijn opmerkingen in: Praktijk, I, xxxv-xxxviii.
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moet evenwel direct toegevoegd worden dat hij in de disputatie over de meditatie
uit 1638, later als hoofdstuk 3 opgenomen in zijn TA AZKHTIKA sive Exercitia
pietatis, enkele tientallen bladzijden besteedt aan de bestrijding van de roomse leer
omtrent de vita contemplativa, het contemplatieve leven in mystieke beschouwing25. Hij noemt dit zelfs als één van de zaken die diametraal tegenover de
meditatie staan. Tot deze opposita of tegengestelden van de goede meditatie of
contemplatie rekent hij verder ook:
vlagen van zwaarmoedigheid en verstandsverbijstering, dweperijen, ingevingen van de
duivel, de hang naar het bijzondere, het bijgelovig aanhangen van vreemde leringen en
najagen van openbaringen, kortom: alle buitensporigheden van de mystieke theologie.26.
Op dezelfde bladzijde die de hier vermelde kritiek op de roomse mystieke theologie bevat, definieert Voetius de meditatie en haar delen als volgt. Conform zijn
methode citeer ik de tekst in extenso.
De uitwendige delen zijn de voorbereiding en de nabetrachting. Daarover zal gesproken
worden bij de behandeling van de praktijk. De inwendige delen betreffen de meditatie
zelf; het gaat hierbij om het kennen en het beoefenen, ofwel om het cognitieve en het
affectieve deel. Het eerstgenoemde deel behelst het onderzoeken van, en een duidelijk
inzicht verkrijgen in de heilswaarheid van bijvoorbeeld het eeuwige leven, Gods
barmhartigheid, de dood, enzovoort. Het laatstgenoemde deel bevat de ondervinding, het
ervaren en smaken van, alsmede het geroerd worden in heilige gemoedsbewegingen met
betrekking tot die waarheid, en een diep-innerlijke, gevoelige en zeer bijzondere
toepassing daarvan op de eigen innerlijke staat, waardoor wij vertroost, vermaand en
opgewekt worden. Dit deel duidt men wel aan als devotie en vereniging in liefde. Aldus
een duidelijke en eenvoudige verklaring van de zaak, die in overeenstemming is met de
leer en uitdrukkingswijze van de Schrift daaromtrent. Alles wat de mystieke theologen
verder met veel uitweidingen en omhaal van vreemde woorden en hoogdravende taal
hierover uitkramen, is te herleiden tot wat hierboven gezegd is. Feitelijk zeggen zij
verder ook niets meer wat nog met de Schrift overeenstemt. Men kan dan ook ervan
uitgaan dat de zaken die zij in allerlei geschriften aan de orde stellen, begrepen zijn in
de delen die wij hierboven hebben toegelicht.
Ettelijke termen die in mystieke geschriften veelvuldig voorkomen, worden
vervolgens door Voetius behandeld en van relativerend commentaar voorzien: men
moet dit alles zijns inziens met een korreltje zout nemen als men er een beschrijving van de mystieke theologie in zou willen zien27. Wie met indrukwekkende
verhalen over zinsverrukkingen en extasen, visioenen en openbaringen de eigen
hoge geestelijke staat wil aantonen, kan in ieder geval niet rekenen op Voetius'
instemming28. Hij acht dit een barre aanmatiging die geheel in strijd is met het
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Praktijk, I, 67-91; vgl. II, 71-89.
Praktijk, II, 61.
Praktijk, I, 58 en II, 63. Een argumentatief sterke zet van Voetius is het citeren van de intern-roomse
kritiek op uitwassen van de mystieke theologie bij monde van o.a. Johannes Ruusbroec, Jean Gerson
en Philippus Rovenius; zie: Praktijk, II, 86 e.v.
Over de vraag of het mensen in dit leven te beurt valt God te aanschouwen spreekt Voetius in de
'Problemata de Deo', Sel. Disp. V, 48-136. Zie o.a. zijn kritiek op de geestdrijverij, Sel. Disp. V, 64
en 85.
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Schriftgetuigenis omtrent deze zaken29.
In vierentwintig vragen onderwerpt Voetius de mystiek, dat wil hier zeggen de
roomse mystici en wat zij in hun geschriften naar voren brengen, aan een kritische
beooroeling. Het voert te ver om hier een samenvatting daarvan te geven. Om aan
te tonen hoezeer in Voetius' wijze van behandeling trouw aan de Schrift gepaard
gaat met een grondige wetenschappelijke aanpak, en hoe daarin zijn overtuiging
aan de dag treedt dat 'ieder die in dit leven naar het schouwen van en de vereniging met God streeft buiten, naast en boven dit Woord uit, zal vervallen tot
geestdrijverij'30, citeer ik hier alleen de vijftiende vraag met het daarbij behorende
antwoord:
75. Vraag: Is het in dit leven mogelijk God te zien en innerlijk met Hem te spreken,
zonder zich daarbij een bepaald beeld of een bepaalde voorstelling te vormen, zonder
een bijdrage van het verstand, zonder enige werkzaamheid van het verstand of de wil
ten opzichte van de schepselen, zodanig dat het ganse blikveld van de menselijke geest,
het volledige streven van het wilsvermogen, onbelemmerd en onverhinderd, volkomen
en ongeschonden tot God meegevoerd, aan Hem verbonden en in Hem tot rust gebracht
wordt?
Antw.: Dit wordt wel over de contemplatie der volmaakten rondgebazuind door PseudoDionysius en diens commentatoren, en in navolging van hen door de Kartuizer, in boek
3, art. 2, en door Blosius, in Geestelijk onderricht, hoofdstuk 12. Sandaeus poogt in
boek 3 van zijn Verhandelingen over verscheidene theologische onderwerpen, 40-44,
enkele van de roomse heiligen te plaatsen op het niveau van de innerlijk schouwende
godskennis in dit leven. Wij stellen daar tegenover: le de onvolmaaktheid van al onze
werken in dit leven; 2° in het bijzonder de onvolmaaktheid van de contemplatie, 1 Kor.
13:12, 'Wij zien nu door een spiegel in een duistere rede' en 'Nu ken ik ten dele'; 3C
het hinderlijke afdwalen der gedachten, waarover zij elders zelf klagen, als ze althans
niet beweren dat zoiets bij de volmaakte contemplatieven niet voorkomt.31
Maar als het dan toch merendeels dwaas en onschriftuurlijk is wat de mystieke
theologen te berde brengen, waarom zou er dan nog aandacht aan hun geschriften
besteed moeten worden? Ook deze vraag werd al in Voetius' dagen gesteld. Zijn
antwoord erop is typerend voor 'de intellectuele spil van de Nadere Reformatie'.
Voor de persoonlijke stichting heeft men aan deze werken nauwelijks iets, enkele
voortreffelijke geschriften als De imitatione Christi daargelaten. Men heeft
daarvoor aan Gods Woord genoeg, en wil men nader onderwezen worden in de
praktijk van de meditatie, dan kan men zich beter tot gereformeerde auteurs
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Herhaaldelijk noemt Voetius in zijn geschriften het voorbeeld van de jezuïet Ludovicus de Ponte,
ontleend aan de Bibliotheca scriptorum Societatis Jesu van Philippus Alegambe. Deze zou eens zo
overvloedig door goddelijk licht omstraald en doorstraald zijn geweest, dat hij God om matiging van
Zijn genade gesmeekt had, omdat hij anders eronder bezweken zou zijn. Zie Sel. Disp. 111, 958 (De
pseudo-mortificationibus papatus); Voetius commentaar t.a.p. luidt: ' Vah diabolicam superbiam, cum
impudentissimis mendaciis conjuctam! - Wat een duivelse hovaardij, gepaard aan volstrekt
onbeschaamde leugens!'. Vgl. Praktijk, II, 74v. en 197. In de 'Disputatio continens positiones aliquot
miscellaneas' van 24 mei 1656, opgenomen in: Sel. Disp. V, 745-762, wijst Voetius als criterium bij
uitstek voor alle geestdrijverij en libertinisme aan dat deze de enige grondslag van het geloof, de
Schrift, geheel of ten dele negeren; daarom ontzegt hij de geestdrijvers het recht de christennaam te
voeren, vgl. Sel. Disp. V, 748.
Praktijk, II, 76.
Praktijk, II, 75. Vgl. A. Goudriaan, 'Kan er een leer van de visio Dei zijn?', in: XAPAKTHP. Liber
amicorum CA. de Niet, G. Bosma/Th. Pleizier/P.L. Trommel, Amersfoort 1996, 25-29.
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wenden. Als theoloog moet men echter weten wat er op dit terrein te koop is - in
letterlijke en figuurlijke zin! Dat is in het bijzonder nuttig, wanneer goddelozen die
zich de naam en kentekenen van christenen aanmeten, over een bepaalde oefening
in godsvrucht of over de methode en de praktijk der godzaligheid een twistgesprek
beginnen of de spot ermee drijven. Bovendien erkent Voetius, ondanks alle kritiek,
de roomse auteurs als theologen van professie. Het is hoogmoed, zo houdt hij zijn
studenten voor, om als beginneling de uitspraken van ervaren theologen geringschattend terzijde te schuiven. Twee zien tenslotte meer dan één, en volgens een in
die tijd bekende zegswijze kan zelfs uit drek nog goud gepuurd worden32.
Dat nutsaspect geldt bijvoorbeeld voor spreuken als de volgende, aan Hugo van St.
Victor toegeschreven woorden die de gehele praktijk van de cultus internus of
inwendige dienst van God samenvatten: 'Het lezen zoekt, de meditatie vindt, het
gebed vraagt, en de contemplatie smaakt.'33 Waarom gaat het hierbij? Niet om
wat de mens zelf uitdenkt of waartoe hij zich geestelijk opwerkt, maar om wat God
in Zijn Woord openbaart en in de gave van het geloof door de Heilige Geest aan
het hart heiligt. Bevinding is namelijk niet een product van het menselijke verstand
of een ervaring die de resultante is van een gekrenkt gemoed, maar de toepassing
van en de versterking in het geloof, doordat de Geest van God de ogen opent voor
wat in het Woord van God geopenbaard is.
Bevinding
'Er bestaat,' zegt Voetius, 'geen gefundeerde geestelijke kennis zonder geestelijke
ondervinding; het een kan men ook niet zonder het ander bezitten'. Wat hij
daarmee bedoelde, beschreef hij in het hoofdstuk van zijn Ascetiek over de
overdenking en beschouwing van Gods werken en de daaruit voortvloeiende
geestelijke ondervinding34. Het spreekt bijna vanzelf dat in dat verband ook Psalm
66:16 aangehaald wordt: 'Komt, hoort toe, o allen gij die God vreest, en ik zal
vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft.'35 Als ik mij niet vergis, interpreteert
Voetius deze tekst echter op een wijze die zeker wel aansluit op de inhoud van de
Psalm als geheel, maar zich mogelijk juist daarom minder exclusief op het
innerlijke, geestelijke leven toespitst. Anders gezegd: voor de geestelijke ervaring
waarop in het Psalmvers gedoeld wordt, moet men volgens Voetius de ogen eerder
in geloof geopend dan in een soort mystieke vroomheid gesloten houden.
Het gehele hoofdstuk over de geestelijke ondervinding heeft een toonzetting die
zoal niet objectief dan toch inter-subjectief genoemd mag worden. Het gaat Voetius
niet om de zielsontleding en ontlediging in mystiek te noemen ervaringen, maar
om wat God in Zijn voorzienigheid in het leven van elke dag met de mens in zijn
relatie tot de wereld om hem heen doet. Bij hoge uitzondering spreekt hij over
ervaringen in zijn persoonlijk leven, en in dat uitzonderlijke geval weidt hij
daarover niet uit. Zo citeert Voetius het genoemde Psalmvers ook in de dedicatie
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Vgl. Praktijk, II, 18v.
Vgl. Praktijk, II, 67.
Praktijk, II, 283-290; het citaat op 288.
Praktijk, II, 289.
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van zijn Proeve van de Kraght der Godsaligheydt aan de baljuw, burgemeesters en
vroedschappen van Rotterdam en de kastelein, drost, schepenen, burgemeesters en
raad van Heusden, alsmede aan de kerkeraden van deze beide steden36. Hij maakt
daar onder andere melding van de tekenen van genade bij kinderen,
in deze Leere ghecatechizeert sijnde, in wekkers monden, tot verwonderinghe ende
vreught van den ouden, de Heere midden in doodtsgheweldt de macht deses troostes
toe-gherichtet heeft, om de Vyanden van zijn genade te beschamen; welckers gevoelen
ofte aenschouwen de Heere u altijts in geheylichde memoden wille inschrijven, opdat
ghy voor het toe-comende vastelijck in dese ghenade moget staen, yverlijk daervoor
strijden, ende andere, die noch over deze Leer-stucken verstelt mochten sijn, mede tot
het genot der selver aen-leyden, seggende, Comt, siet ende smaeckt hoe goed dat de
Heere is. Ick sal u vertellen wat de Heere myn ziele gedaen heeft.
Ook persoonlijk heeft Voetius die troost van Gods genade en voorzienig beleid
ondervonden als een 'heylsame Medecyne, welcke de Heere by mijn eigen
bevindinge in dootlijcke kranckheden ende andersins op de proeve gestelt hadde',
maar daarover wil hij verder 'niet particularizeren, de Heere wetet'37.
Dit nu acht ik kenmerkend voor Voetius: het gaat hem niet primair om de beschrijving van persoonlijke ervaringen en bevindingen, maar om de aanbidding van en
de troost uit Gods daden, eerst en vooral in de makrokosmos. Hij onderscheidt
deze werken Gods naar object in blijken van Gods voorzienigheid in de natuur en
natuurlijke gebeurtenissen; in menselijke aangelegenheden, met name op het
politieke en maatschappelijke terrein, en in kerkelijke zaken38. Het lijkt mij
veelzeggend dat in deze opsomming de zo subjectief gekleurde analyse van
zielservaringen door latere piëtisten - maar het geldt ook voor iemand als Van
Lodenstein39 - ontbreekt.
Conclusie
Geestelijke ondervinding is voor Voetius een geheel van velerlei waarnemingen en
de toepassing daarvan op het geestelijke leven40. Zij stoelt op aandachtige bestudering van de Schriften en de loop van het leven, beter gezegd: de leiding van het
leven die aan de dag treedt in voor- en tegenspoed, in- en uitwendige beproevingen
en de vermindering of ook verlossing daarvan, in het gezin, de kerk en de staat
waarvan men deel uitmaakt. Uit de schatkamer van deze ondervinding komen voort
de daden van geloof, een vast en onwankelbaar vertrouwen en van de hoop die niet
beschaamt, maar ook het waarachtig gebedsleven waarin men niet twijfelt aan
Gods beloften41.
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Ik raadpleegde de tweede druk, Utrecht 1656; de opdracht aldaar op *2r°-*5v°. Zie voor het volgende
met name Proeve, *5.
Proeve, *3v°.
Praktijk, II, 284.
Zie voor het vooral karakterologisch bepaalde onderscheid tussen Voetius en Van Lodenstein de
bijdrage van J.C. Trimp, 'Voetius en Lodensteyn', in: De onbekende Voetius, J. van Oort e.a.,
Kampen z.j. (1989), 191-199.
Praktijk, II, 287.
Praktijk, II, 288v., waar o.a. Ps. 61:3-4 aangehaald wordt: 'Tot U roep ik (...) want Gij zijt mij een
toevlucht geweest'.
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Dit impliceert niet dat het geloof alle raadsels van het leven vermag op te lossen.
Ook hier geldt het paulinische 'ten dele' van het menselijke kennen. De theologie
van de pelgrimerende kerk verschilt van de volkomen 'kennisse Gods' in de
eeuwige gelukzaligheid. Voetius tracht niet door te dringen in de geheimen van
Gods verborgen wereld. Hij laat het mysterie als een verborgenheid staan42. De
geestelijke overdenking mag dan ook alleen die zaken betreffen die God in Zijn
Woord geopenbaard heeft; zij mag niet boven de aan de mens gestelde grenzen
uitreiken43.
Kortom, een mysticus is Voetius niet. Uit zijn geschriften blijkt wel dat hij met
Paulus een dienaar begeert te zijn van het Evangelie, 'om te verkondigen de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus, en allen te verlichten opdat zij mogen
verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus'
(Ef. 3:8v.). Die begeerte leidt hem tot een leven in de 'adhaesio Dei', het aankleven van God in gebed en meditatie en het steunen op Hem als op een vriend44.
Maar deze verborgen omgang met God, die in gebed en meditatie de ogen doet
sluiten45, is het fundament voor een leven in het hartelijke geloofsvertrouwen dat
God waar maakt wat Hij in Zijn Woord belooft. Om dat te kunnen zien moet men
de ogen juist goed open houden. Welnu, wie dit alles met Bertius als speculatie
betitelt, of met vele anderen als mystiek typeert, geeft er mijns inziens blijk van de
kern van de gereformeerde theologie ten tijde van de zeventiende-eeuwse fase der
Nadere Reformatie in het algemeen en van Voetius' godgeleerde streven in het
bijzonder niet te doorgronden.
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Vgl. de definitie van mysterium in: Sel. Disp. II, 642: 'Mysterium est sacrum secretum occultam
habens intelligentiam. Nobis quid occultum est aut quia quid interpositum, aut quia longe a nobis
positum est - Een mysterie is een heilig geheim waarvan het verstandelijk begrip verborgen is. Iets
is voor ons verborgen doordat er iets tussen geplaatst is, of doordat het ver van ons af ligt'.
Praktijk, II, 57 en 73.
Praktijk, I, 37v. en II, 46.
Voetius citeert in Praktijk, II, 129 Amesius, die over het bedekken van het gezicht tijdens het bidden
zegt dat dit geen ander nut heeft dan dat wij onszelf beschermen tegen het afdwalen der gedachten,
waartoe dat wat wij zien vaak aanleiding geeft.
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