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De leer van God en Christus
in de Nadere Reformatie
Dr. B. Lo ons tra

1. INLEIDING

a. Belang van het onderwerp
De Nadere Reformatie is een beweging in de 17e eeuwse Nederlanden met een
uitloper naar de 18e eeuw, die in haar oorspronkelijke streven gericht is op de
totale doorwerking van de Reformatie in het persoonlijke leven, in de kerk en
in de samenleving. Het doel dat de vertegenwoordigers van deze beweging
zich hebben gesteld, is uitermate praktisch. Het geloofsleven en de levensheiliging stonden bij hen centraal.1 Vanuit dat oogpunt kan de verbinding van de
Nadere Reformatie met de godsleer en de christologie om twee redenen verwondering wekken. In de eerste plaats, van een op de praktijk gerichte beweging wordt in het algemeen niet verwacht, dat zij in de doordenking van leerstellige onderwerpen zich nadrukkelijk heeft geprofileerd. In de tweede plaats,
indien deze beweging ijverde voor de doorwerking van de Reformatie, kan
haar aandacht zich niet geconcentreerd hebben op de godsleer en de christologie, aangezien dit niet de specifieke thema's zijn waarin de Reformatie vernieuwend heeft gewerkt. Haar aandacht betrof vooral de leer van de verlossing,
van de Heilige Geest en van de kerk.
Er is bij mijn weten tot nu toe ook geen onderzoek gepubliceerd, dat het
verband tussen de leerontwikkeling over God en Christus en de beweging van
de Nadere Reformatie nagaat. Bij de keuze van dit onderwerp krijgen we dus
niet bij voorbaat de garantie dat het veel oplevert. Natuurlijk hebben ook de
vertegenwoordigers van deze stroming zich uitgesproken over God en Christus
als de bewerker en het voorwerp van het geloof, maar als zij in dit spreken
slechts gedachten van anderen hebben verwoord, is het niet op voorhand uitgesloten dat wij tot de conclusie zullen komen, dat hun leer over God en Christus
nauwelijks iets bijdraagt tot het verstaan van de Nadere Reformatie, en dat
omgekeerd de theologen uit hun midden niets specifieks bijdragen tot het
verstaan van deze loei uit de dogmatiek.
Deze onzekerheden weerhouden ons echter niet te zoeken naar de aard van
de verbinding tussen deze beweging enerzijds en godsleer en christologie anderzijds. Door de volgende omstandigheden wordt onze belangstelling gewekt.
De eerste omstandigheid is het gegeven, dat het in de doelstelling van de
Nadere Reformatie aankomt op het ware leven met God en Christus. De vraag
waarop in prediking en pastoraat een antwoord moest worden gegeven is: Hoe
leert de mens God waarachtig kennen en dienen? Deze vraag kan moeilijk
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beantwoord worden zonder verwijzing naar Christus die ons de Vader openbaart en die door zijn Geest ons met zich verenigt. Wanneer dit antwoord
verder wordt uitgewerkt, moet ook worden ingegaan op de vraag wie die God
is, die men door Christus en de Geest leert kennen, en hoe Hij zijn wezen in
zijn Zoon heeft geopenbaard. Dit mondt uit in de grootmaking van Gods eigenschappen en deugden. Met andere woorden, het leren kennen van God en het
leven met God kan alleen dan evenwichtig en grondig aan de orde worden
gesteld, wanneer een beeld is gevormd van wie die God is. In het praktische
spreken over de relatie met God wordt een bepaald godsbeeld verondersteld.
Het is zinvol de vraag te stellen, hoe dit godsbeeld eruit ziet, en op welke
manier de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zich daarvan rekenschap gegeven hebben in de leer van God en van Christus.
Deze vraag kan nog nader worden aangescherpt. In het onderzoek over de
Nadere Reformatie is de opvatting verdedigd, dat de pleitbezorgers daarvan in
hun theologische vooronderstellingen bijna allen zijn uitgegaan van de gereformeerde Orthodoxie.2 We doelen daarmee op de na-reformatorische periode
in het gereformeerde protestantisme, die in de tweede helft van de 16e eeuw
begint en zich uitstrekt tot in de 18e eeuw. De theologie-beoefening in deze
periode aan de gereformeerde universiteiten staat in het teken van de verdediging en verdere precisering van de gereformeerde leer. Zij wordt wel gekarakteriseerd als de gereformeerde scholastiek, vanwege haar verwantschap met de
middeleeuwse scholastiek op het punt van het gebruik van de aristotelische
logica. Deze academische theologie wordt gekenmerkt door de gedachte, dat
openbaring moet worden verstaan als Goddelijke mededeling van bovennatuurlijke waarheden. Op de katheders en kansels voltrekt zich een objectivering van het openbaringsbegrip. In de collegezalen en in de wetenschappelijke
theologische werken heeft dit tot gevolg, dat ook over God op een theoretische,
objectiverende wijze gesproken wordt. Door de abstracte redeneringen en de
logische onderscheidingen maakt deze denktrant op het 'gewone' gemeentelid
een erg afstandelijke indruk. Indien het waar is, dat de Nadere Reformatie deze
manier van theologie-beoefening heeft aanvaard, en daarmee ook het scholastieke denken over God heeft overgenomen, kan het toch haast niet anders, rif
dit heeft consequenties voor de manier waarop het leven met God wordt voorgesteld. Hierdoor wordt onze belangstelling gewekt om na te gaan of inderdaad binnen de Nadere Reformatie het godsbeeld van de gereformeerde Orthodoxie overheerst, en voor het geval hiervan in belangrijke mate sprake is, op
welke wijze de verbinding gelegd wordt met de praktijk der godzaligheid.
De kans dat de Nadere Reformatie een relatie heeft gelegd tussen de voorstelling van God en Christus in de academische theologie en de praktijk van
het leven met God, wordt bovendien vergroot door het feit dat de gereformeerde godgeleerdheid vanaf het begin het praktische karakter van de theologie
verdedigd heeft. Voor Calvijn was de kennis van God van belang voor de
vroomheid. Theoretische bespiegelingen over God zijn op zichzelf nutteloos.
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Ook Hieronymus Zanchi, een jongere tijdgenoot van Calvijn, die gezien kan
worden als een van de grondleggers van de gereformeerde scholastiek, heeft de
praktische betekenis van de systematische theologie zich helder voor ogen
gesteld. In zijn verhandeling over de natuur van God eindigt hij de bespreking
van Gods eigenschappen telkens met een uiteenzetting over het nut (usus)
daarvan niet alleen voor andere leerstukken, maar ook voor het leven uit het
geloof in God. Er is onder de gereformeerde theologen wel verschil van mening geweest over de vraag, of de theologie uitsluitend praktisch van aard is,
dan wel of aan de praktische uitwerking een theoretisch gedeelte voorafgaat,
maar over de praktische betekenis waren zij het unaniem eens.3 Het ligt voor
de hand te veronderstellen dat de theologen die tot de Nadere Reformatie
gerekend worden in de uitwerking van de godsleer en de christologie hierop
aansluiten.
Een andere omstandigheid waardoor het belang van de godsleer uitdrukkelijk binnen de Nadere Reformatie moest worden erkend, is de strijd tegen
libertijnen en remonstranten. Aanvankelijk kon het erop lijken, dat in het pleidooi voor een geloofwaardig praktisch christendom de Nadere Reformatie
tegemoet kwam aan een belangrijke eis der remonstranten, die aan de gereformeerden juist verweten alleen aandacht te hebben voor de leer en zich te
verliezen in ijdele speculatie. In werkelijkheid echter werd het Remonstrantisme beoordeeld als een bedreiging van de ware godzaligheid. Deze beoordeling
werd versterkt door de ontwikkeling die het doormaakte in de richting van het
Libertinisme, volgens hetwelk ten diepste alle christenen dezelfde God belijden en ieder op zijn eigen manier zalig kan worden.4 De grondfout van de
remonstranten werd gezien in de afzwakking van Gods soevereiniteit en van de
kracht van Christus' verzoeningswerk. God maakt zich naar hun opvatting,
althans zo oordeelden alle gereformeerden, voor het eeuwige behoud van mensen afhankelijk van hun vermeende vrije wil. Van het gebruik van hun wil zou
dan ook afhangen of het werk van Christus effectief voor hen wordt. Door deze
aantasting van Gods soevereiniteit en van het werk van Christus was ook de
basis weggevallen voor een door God vernieuwde wil die metterdaad de aanzet
geeft tot de nieuwe gehoorzaamheid.
Een soortgelijke afwijking werd geconstateerd in het later opkomende Cartesianisme. De filosofie van Descartes had naar het oordeel van Voetius en zijn
medestanders tot gevolg, dat de rede tot de hoogste rechter inzake de waarheid
werd verheven. Het wetenschappelijke denken begint volgens Descartes bij de
universele twijfel, en het bestaan van God wordt afgeleid uit het feit dat Hij
noodzakelijk gedacht moet worden. Ook hier wordt naar het oordeel van genoemden aan Gods soevereiniteit afbreuk gedaan, nu doordat uiteindelijk zijn
openbaring niet langer kan functioneren als laatste zekerheid. Wanneer Gods
gezag echter niet langer voorrang krijgt met betrekking tot de waarheid, moet
het ook op het terrein van het praktische leven gaan tanen. De weg van de
twijfel is de weg van de ongehoorzaamheid aan het eerste gebod.5 Juist de
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bestrijding van een libertinistische levenshouding noopte de theologen van de
Nadere Reformatie tot een verantwoording van de godsleer en de christologie.
b. Aard en omvang van het onderzoek
In het algemeen gesteld neemt het thema van de godsleer en de christologie ons
mee naar het stadium van de theologische consolidatie. En dat is per definitie
niet de eerste fase. De beweging die gericht was op de praktijk, ging in haar
voortgang zich bezighouden met de theologische fundamenten van haar overtuiging. D e oprichting van de Academie in Utrecht in 1636 was in dit proces
een belangrijk moment.
Het systematische denken binnen de beweging van de Nadere Reformatie
geeft indrukwekkende resultaten te zien. Deze zijn echter nog onvoldoende
binnen het gezichtsveld van het onderzoek gekomen. Is deze stand van het
onderzoek wellicht de oorzaak van het verbreide misverstand, dat de dogmatiek in m e e r vakmatige zin niet tot de sterke kanten van de Nadere Reformatie
zou hebben behoord? 6 Het gevolg van deze onderbelichting is in ieder geval,
dat in de literatuur over de Nadere Reformatie slechts spaarzamelijk oriëntatiepunten zijn te vinden voor de godsleer en de christologie, en voor de verhouding daarvan tot de stichtelijke literatuur.
Enkele keren lijkt ons enig houvast geboden te worden. Het gebodene kan
een eerste kritische toets niet altijd doorstaan. De volgende zaken zijn hier te
noemen. N a a r aanleiding van het oordeel van Ritschl over de doorwerking van
middeleeuwse mystieke elementen binnen de Nadere Reformatie merkt Goeters op, dat Ritschl kennelijk geneigd was in de Jezus-liefde die aan Bernard
van Clairvaux herinnert, een bewijs te zien voor 'das Fortwirken mittelalterlicher E l e m e n t e im Gottesbegriff. Raadplegen wij het werk van Ritschl, dan
ontdekken wij evenwel, dat daarin over het godsbegrip als zodanig in verband
met de Middeleeuwen niet wordt gesproken.7
Wel w o r d t onze aandacht getrokken door de verbinding die Ritschl legt
tussen wat hij beschouwt als de calvinistische opvatting over Gods soevereine
willekeur enerzijds en de beschrijving van de overgave van de ziel aan God
door bijvoorbeeld Van Lodensteyn, Witsius en Schortinghuis anderzijds. Deze
overgave wordt naar zijn zeggen gekenmerkt door het verliezen van zichzelf
en van alle strevingen van de eigen wil, in een mystieke verloochening van het
eigen schepsel-zijn en een opgaan in de algenoegzaamheid van God. 8 Ritschl
geeft hier een beschrijving van de gemeenschap met God zoals vooraanstaande
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zich die hebben voorgesteld.
Hij komt dan uit bij de constatering van een extatische gemeenschapsbeleving
en hij tracht die te verklaren uit de overtuiging van Gods absolute en algenoegzame soevereiniteit.
Of de beschrijving van het vroomheidstype door Ritschl juist is, kan hier
nog niet worden vastgesteld. Wel kan nu reeds worden geconstateerd, dat de
herleiding ervan tot de opvatting over Gods soevereiniteit een ontoereikende
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verklaring biedt. Het Calvinisme biedt te veel andere verschijningsvormen die
alle uitgaan van Gods soevereiniteit, dan dat volgehouden kan worden dat de
gedachte van Gods soevereiniteit de oorzaak is van het volstrekte quietisme
dat hij ons tekent. Indien evenwel de soevereiniteitsgedachte niet noodzakelijk
in deze richting leidt, moeten andere factoren in het spel zijn.
Het gevolg van deze stand van het onderzoek is, dat de studie die wij
verrichten een oriënterend karakter heeft. Daarom is het niet verstandig vanuit
onze algemene kennis van de Nadere Reformatie een al te beperkte probleemstelling te hanteren, bijvoorbeeld hoe de leer van God en Christus praktisch en
pastoraal is uitgewerkt. Wij gaan dan gemakkelijk voorbij aan de daaraan
voorafgaande vraag, namelijk hoe de leer van God en Christus er uitziet. Daarom richten wij de aandacht op die theologen die algemeen beschouwd worden
te behoren bij of zeer verwant te zijn met de beweging van de Nadere Reformatie, en die tevens uitvoerig zijn ingegaan op de theologie (leer over God) en de
christologie. We krijgen dan vooral te maken met de wetenschappelijke, in
oorsprong Latijnse literatuur. Wanneer wij ons daarvan een beeld hebben gevormd, willen wij door middel van steekproeven nagaan, hoe de overwegend
academische arbeid zich verhoudt tot de opbouwende literatuur voor het volk,
preken en tractaten, uiteraard in de volkstaal gesteld.
Om een indruk te krijgen van de manier waarop de dogmatische stof door
vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie is gepresenteerd, luisteren wij
naar de volgende theologen. De eerste is William Ames, of Guilielmus Amesius (1576-1633), die uit Engeland naar de Nederlanden was uitgeweken, een
leerling van de puritein William Perkins, en secretaris van de praeses van de
Dordtse Synode, later hoogleraar in Franeker. Met zijn hoofdwerken over het
geloof en de gehoorzaamheid, Medulla Theologica, en over de gewetensgevallen, De Conscientia, heeft hij veel invloed op de Nadere Reformatie gehad.9
Toch bleef hij enigszins terzijde van de beweging staan, vanwege zijn congregationalistische kerkopvatting.10
Een centrale plaats neemt Gisbertus Voetius (1589-1676) in. Hij stond vanaf de oprichting aan het hoofd van de Utrechtse Academie, en was een groot
geleerde die een veelheid van predikanten heeft gevormd. In de talrijke disputen die hij liet houden betoonde hij zich een hartstochtelijk verdediger van de
waarheid en een onvermoeibaar bestrijder van dwalingen. Hij bewoog zich
niet alleen op het gebied van de dogmatiek, maar ook van de ethiek, het kerkrecht en schreef een werk over de persoonlijke vroomheid.11 Hij vormde de
spil van de kring, waarvan diegenen in Utrecht deel uitmaakten aan wie de
nadere reformatie van de kerk na aan het hart lag.
De volgende vier theologen hebben allen onder Voetius gestudeerd. Andreas
Essenius (1618-1677) schreef een dogmatisch werk dat wel getypeerd is als de
eerste uitgewerkte dogmatiek in de geest van de Nadere Reformatie.12 Deze
geest hebben wij vooral te zoeken in de ruime aandacht voor de praktische
betekenis van de leerstellingen voor het leven des geloofs. Vanaf 1653 was hij
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collega van Voetius in Utrecht. Petrus van Mastricht (1630-1706) voelde zich
nauw verwant met Amesius, en besteedde evenals Essenius in zijn dogmatiek
veel zorg aan de praktische uitwerking van de leer bij de lezer.13 Hij was een
van de opvolgers van Voetius als hoogleraar in Utrecht. Herman Witsius (16361708), die in Franeker, Utrecht en Leiden heeft gedoceerd, onderscheidt zich
door het feit dat hij in zijn dogmatische hoofdwerk het verbond centraal stelde. 14 Daarmee nam hij de methode van Coccejus over. Hij deelde met hem de
voorkeur voor een nauwe aansluiting bij het eenvoudige bijbelse spreken. Inhoudelijk stond hij echter aan de kant van de voetianen. De notie van het
verbond stelde hem in staat de verbinding met de praktijk van onze verhouding
tot God te benadrukken. De laatste van het viertal is Melchior Leydekker (16421712), die met Van Mastricht de opengevallen plaats van Voetius innam. Zijn
betrokkenheid bij de Nadere Reformatie blijkt bijvoorbeeld uit de Voorreden
die hij geschreven heeft op een postuum uitgegeven prekenbundel van Van
Lodensteyn, waarin hij ingaat op de wortels van deze beweging.15
Behalve deze academische theologen vragen nog twee predikanten onze
aandacht, die blijk geven van een bijzondere belangstelling voor en bedrevenheid in de dogmatische theologie: Wilhelmus a Brakel (1635-1711) en Alexander Comrie (1706-1774). A Brakel heeft in zijn Redelijke Godsdienst16 de
dogmatiek bij de kerkmensen willen brengen. Veel technische onderscheidingen bespaart hij zijn lezers niet. De praktische toepassingen bij Essenius en
Van Mastricht groeien bij hem niet zelden uit tot hele stichtelijke verhandelingen. Dit werk kan beschouwd worden als een monument, dat het streven van de
Nadere Reformatie om leer en leven als een tweeëenheid bij elkaar te brengen
en te houden het duidelijkst onthult. Comrie is een vertegenwoordiger van de
natijd, die in zijn hartstochtelijke ijver voor de verdediging van de leer door
middel van redelijke doordenking en verantwoording herinnert aan Voetius. In
zijn Examen van het Ontwerp van Tolerantie (samen met Holtius) en zijn
Stellige en practikale Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus11 stelt
hij zich teweer tegen de verzwakking binnen de Hervormde Kerk van de leer
die op de Dordtse Synode van 1618 en '19 was verdedigd en verwoord.
De Redelijke Godsdienst van A Brakel en de catechismusverklaring van
Comrie liggen op de grens van de academische en de meer populaire literatuur.
Deze beide werken zijn derhalve bij uitstek geschikt om na te gaan hoe de
theologische visie op God en Christus doorwerkt in de opbouwende geschriften.
Op zoek naar andere praktische literatuur over het geloofsleven, komen wij
als vanzelf bij die werken uit, die de aandacht richten op de persoonlijke
omgang van de ware gelovigen met God en zijn Zoon. Het meer op de levensheiliging gerichte genre veronderstelt namelijk wel een geloofsvoorstelling
van Gods heiligheid en zijn rechtvaardigheid, maar heeft minder aanleiding
om deze en andere noties van God nader uit te werken. Raadpleging van Willem Teellincks Noodwendigh Vertoogh, aengaende den tegenwoordigen be104

droef den Staet van Gods volck (1627) wijst dit uit. Dit werk kan als programmatisch worden beschouwd voor de uitvoering van de nadere reformatie in de
jaren daarna. Het put zich uit in de opsomming van misstanden en de aanwijzing van praktische hervormingen tot in allerlei bijzonderheden. Theologische
en christologische gezichtspunten worden daarin echter niet uitgewerkt. In de
geschriften over de persoonlijke omgang met God komt Hij daarentegen veel
uitvoeriger ter sprake.
Hoofdzakelijk de volgende literatuur willen we in onze overwegingen betrekken. Dat zijn afgezien van het Noodwendigh Vertoogh, een drietal geschriften van Willem Teellinck (1579-1629), twee prekenbundels van Jodocus
van Lodensteyn (1620-1676), de disputatie van Voetius over de Geestelijke
Verlatingen, voortgezet door Johannes Hoornbeek (1617-1666), Het innige
Christendom van Wilhelmus Schortinghuis (1700-1750), Het gekrookte Riet
van Bernardus Smytegelt (1665-1739) en van Comrie nog een praktisch werk.18

2. BETEKENIS VAN DE NATUURLIJKE KENNIS VAN GOD

Door de meeste theologen van de Nadere Reformatie is een brede plaats ingeruimd voor de natuurlijke theologie, die geacht werd een aantal wezenlijke
eigenschappen van God te kunnen bepalen. Volgens Voetius valt op het terrein
van de natuurlijke theologie veel te leren van de middeleeuwse scholastici.
Van hun overwegingen kan veel profijt worden getrokken bij de bestrijding
van atheïsten, epicureeërs en sceptici. Voetius is zelfs van mening dat de
gereformeerde positie onherstelbare schade zou oplopen, indien de theologen
die haar verdedigen de natuurlijke theologie zouden prijsgeven en zich zouden
terugtrekken op argumenten die aan de Schrift ontleend zijn. Hiertoe willen de
remonstranten hen verleiden, maar op die manier wordt de gereformeerde leer
een gemakkelijke prooi voor dwaalleer. Bovendien houdt men dan geen argumenten meer over in het gesprek met hen die het gezag van de Schrift afwijzen.
Het is volgens Voetius de Schrift zelf die het gebruik van de rede, van het
natuurlijke licht en van de andere gaven van God aanbeveelt. Het is daarom
legitiem, van de effecten die wij waarnemen door redenering op te klimmen tot
de oorzaak, en conclusies te trekken uit het besef van God dat alle mensen
eigen is. Wie dit principe om de godheid te kennen en te onderzoeken verwerpt, kan naar zijn oordeel zichzelf niet geheel en al van de smet van een
semi-scepticisme vrijwaren.19
De waardering voor de natuurlijke theologie is wel steeds gepaard gegaan
met een voorbehoud. Ongelovigen die de Schrift niet kennen of haar verwerpen, kunnen de natuurlijke theologie nooit recht beoefenen. Zij verontreinigen
haar en keren zich daarmee tegen God. Maar onder de wedergeborenen wordt
zij door de genade weer hersteld, gereinigd en omgesmeed van wapen der
ongerechtigheid tot wapen der gerechtigheid (Essenius).20 Leydekker brengt
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een belangrijk deel van de godsleer onder bij de natuurlijke theologie, maar
een strenge scheiding met de zogenoemde bovennatuurlijke theologie die haar
informatie ontleent aan de Schrift, wil hij niet aanbrengen. Hij spreekt van de
natuurlijke theologie, toegelicht door de openbaring.21
De vraag is nu, welke invloed de natuurlijke theologie gehad heeft op de
inhoud van de godsleer. Is zij slechts een technisch hulpmiddel geweest om
ongeloof en dwaalleer te bestrijden, of heeft zij ook structureel de godsleer
bepaald? Die vraag kan eerst beantwoord worden, wanneer wij ingegaan zijn
op wat zij naar voren brengt. Leydekker geeft daarvan een helder overzicht. De
natuurlijke theologie is ten dele aangeboren en ten dele verworven. Uit de
aangeboren godskennis kan worden afgeleid, dat God bestaat, dat Hij noodzakelijk bestaat, dat Hij algenoegzaam is en niets buiten zichzelf nodig heeft en
dat Hij op het hoogst volmaakt is. Om dit aan te tonen volgt hij de redenering
van Anselmus en Bradwardine in het zogeheten ontologische godsbewijs. Het
eerste deel in de redenering is de stelling: Onbetwistbaar hoort bij de gedachte
van God dat Hij volmaakt is. Het tweede luidt: Het noodzakelijke bestaan van
iets is een aspect van de volmaaktheid daarvan. Daarom is in de conceptie van
God de gedachte van zijn noodzakelijke bestaan geïmpliceerd. Indien echter
aan het denkbeeld 'God' per definitie de eigenschap 'noodzakelijk bestaan'
verbonden is, kan men niet in het midden laten of Hij bestaat. Ofwel men zegt:
Hij bestaat, ofwel men bewijst dat Hij niet kan bestaan. Dit bewijs is echter
niet te leveren.
Naast deze aangeboren godskennis, die ons leert dat God bestaat, is er ook
een natuurlijke kennis van God die leert wat God is. Deze kennis verwerven
wij langs drie wegen. De eerste is die vanuit de verschijnselen tot hun oorzaken, die we uiteindelijk herleiden tot de eerste oorzaak, de schepper {via causalitatis). De tweede weg is die van de ontkenning dat God zoals al het geschapene eindig en afhankelijk is, zodat wij God kennen als de oneindige en de
onafhankelijke {via negationis). En de derde weg is die van de redenering van
de betrekkelijke volmaaktheid der dingen in de schepping naar Gods absolute
volmaaktheid {via eminentiae). Deze verworven kennis van God leidt ons tot
het inzicht van Gods aloorzakelijkheid, zijn onafhankelijkheid en zijn oneindige volmaaktheid.22
Ook A Brakel is van oordeel dat de natuurlijke theologie al veel essentiële
eigenschappen van God kan onderscheiden. Zij leert dat Hij bestaat, dat Hij
onzichtbaar is, geestelijk, oneindig, de eerste, verheven, almachtig, goed, rechtvaardig, oorzaak van alles, heer en eigenaar van alles, dat Hij alles onderhoudt
en regeert, dat ieder mens aan Hem verbonden is om te leven naar zijn wet.
Deze natuurlijke godskennis is niet zaligmakend, maar wel nuttig, want daardoor is de mens 'een bekwaam voorwerp' om met het Woord door de Heilige
Geest te worden ingeleid in de weg van de ware godzaligheid.23
Het moge duidelijk zijn dat de natuurlijke theologie ons alleen inzicht
verschaft in de eenheid van God, en niet in zijn drieëenheid. Daarvoor moeten
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wij ons laten onderrichten door Gods openbaring in de Schrift. Juist de drieèenheid is zo belangrijk in verband met ons heil. Met deze constatering is echter
de vraag hoever de invloed van de natuurlijke theologie reikt, nog niet beantwoord. Biedt zij slechts algemene vooronderstellingen, waarbinnen het bijbelse spreken over God ten volle wordt gehonoreerd? Of is zij zo beheersend, dat
zij als een keurslijf functioneert waarin het bijbelse spreken over God wordt
geperst?
Degenen die het goed recht van de natuurlijke theologie verdedigden, hebben hier geen enkele tegenstelling ervaren. Hit is reeds af te leiden uit het
opschrift dat Leydekker boven het gedeelte over de natuurlijke theologie zette,
waarin hij tot uitdrukking bracht dat zij wordt toegelicht door de openbaring in
de Bijbel. Hoe weinig hier een spanning werd gevoeld, blijkt wel bij Amesius,
die de methode van de natuurlijke theologie verwerpt24 en zich wil beperken
tot de theologie van het geloof in de Schrift. Zelfs hij gebruikt in zijn uiteenzetting van de godsleer vele termen en onderscheidingen die ontleend zijn aan de
klassieke logica, waarvan de natuurlijke theologie zich bedient. In de praktijk
is onder de academici binnen de Nadere Reformatie wellicht Witsius het verst
gegaan in de afwijzing van het filosofische instrumentarium van de natuurlijke
theologie.25 Hij heeft ons echter, helaas, geen uitgewerkte godsleer nagelaten.
Een voorbeeld van de doorwerking van de natuurlijke godskennis in de
interpretatie van het bijbelse spreken over God is de uitleg van de naam JHWH.
In aansluiting aan een lange theologische traditie verklaart Amesius deze naam
als 'het volstrekt eerste zijnde' en daaruit volgt dan dat Hij de ene en enige God
is, dat Hij van zichzelf God is, dat hij geen passief vermogen heeft, dat wil
zeggen een vermogen dat nog niet gerealiseerd is, en dat Hij derhalve onveranderlijk is. 26 Essenius omschrijft de naam op soortgelijke wijze: 'het eerste en
eenvoudig volmaaktste zijnde (of: wezen)', en Ley dekker leidt uit de naam af,
dat God genoegzaam is en van niets anders afhankelijk om te bestaan, en dat
Hij als het eerste zijnde de eerste oorzaak is van alles.27 De bijbelse noties van
Gods nabijheid en zijn verbondstrouw blijven hier buiten het gezichtsveld. Dit
voorbeeld dwingt ons ertoe opmerkzaam te zijn op de invloed die de natuurlijke theologie uitoefent op de godsleer, en op het gevaar dat bijbelse noties
daardoor in het gedrang kunnen komen.

3. D E DRIEËNIGE GOD

Ons onderzoek betreft niet de godsleer alleen. Het gaat over de godsleer en de
christologie. Wij willen onder andere nagaan hoe de theologen van de Nadere
Reformatie de godsleer en het denken over de persoon en het werk van Christus op elkaar hebben betrokken. Om die reden verdiepen wij ons nu eerst in de
leer van de triniteit. Daar wordt de relatie van Christus tot de Vader doordacht
tot in het wezen van God.
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Deze vooropstelling van de leer van de Drieëenheid komt niet overeen met
de volgorde die destijds in de godsleer werd aangehouden. De godsleer werd
geopend met de leer van Gods eigenschappen. Dat is in overeenstemming met
de logische gedachtenontwikkeling. De vraag: 'Wat is God?' gaat vooraf aan
de vraag 'Wie is God?'. Het ligt voor de hand eerst zo nauwkeurig mogelijk
vast te stellen waarover het gaat als we over 'God' spreken. Indien maar enigszins mogelijk moet dit ook ongelovigen duidelijk worden gemaakt. De leer van
Gods eigenschappen wil het antwoord geven op de vraag wat wij onder 'God'
moeten verstaan. In de formulering van het antwoord speelt de natuurlijke
theologie een belangrijke rol. Zij functioneert als een appèl op allen dit antwoord als het enig mogelijke te aanvaarden. Pas wanneer wij het erover eens
zijn wat we bij 'God' moeten denken, kunnen wij nader ingaan op de vraag wie
die God is. Het antwoord daarop luidt: Hij is de drieënige God, die zich in de
Bijbel bekendmaakt als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Een afwijking van de logische orde kan onze weergave niet schaden. De
vraag: 'Wat is God' is in het voorgaande gedeelte over de betekenis van de
natuurlijke theologie reeds in grote trekken beantwoord. De nadere uitwerking
daarvan houdt de lezer nog even te goed.
De behandeling van de triniteitsleer, die geheel aansluit bij het klassieke
dogma der kerk, spitst zich toe op de praktische betekenis ervan voor het
geloof en de godsdienst. Amesius brengt deze betekenis beknopt onder woorden. Hij verklaart dat de Drieëenheid van God ons duidelijk maakt, dat Hij
geheel genoegzaam is om ons in het heil te doen delen. Alle liefde, genade en
alle gaven om goed te leven vloeien voort uit de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.28
Voetius gaat daarop veel uitvoeriger in. Hij keert zich namelijk tegen de
opvatting der remonstranten, dat het geloof in de triniteit niet noodzakelijk is
tot zaligheid, en dat de betekenis ervan derhalve slechts theoretisch is en niet
praktisch. Hij weerlegt deze opvatting uitgebreid. Daarbij beroept hij zich op
de orthodox-gereformeerden in het algemeen, die van mening waren dat alle
geloofsartikelen toepasbaar zijn op de praktijk, dus ook dat over de triniteit.
Voetius betoogt dat wij zonder inzicht in de Drieëenheid, God niet kunnen
kennen en in Hem niet kunnen geloven als de opperste bewerker van ons heil.
Indien wij namelijk de Zoon niet erkennen als Goddelijke persoon die één is
met de Vader, maken wij een schepsel tot de bewerkende oorzaak van onze
zaligheid en kennen wij de eer die alleen God toekomt aan een schepsel toe.
Hetzelfde geldt voor de Geest die de auteur is van de gemeenschap aan de
zaligmakende genade. De erkenning van de triniteit heeft daarom direct te
maken met het dienen van God.
Om nog een andere reden kan niet gezegd worden dat de leer van de triniteit
niet, maar andere geloofswaarheden wel van praktische betekenis zijn voor het
delen in en het leven uit het heil van God. Alle fundamentele artikelen hebben
namelijk hun fundament in de leer van de triniteit. Deze leer is dus bij uitstek
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fundamenteel voor geloof en leven. De zending vanUe Zoon, zijn komst in het
vlees, zijn genoegdoening, de opstanding, de zending van de Geest en zijn Goddelijke werkingen zoals verlichting, heiliging en vertroosting, ze kunnen alleen
recht verstaan worden als ze worden teruggevoerd op de Drieëenheid van God.
Voetius volstaat niet met de bestrijding van het remonstrantse standpunt,
hij laat die uitmonden in een indrukwekkende positieve uiteenzetting over de
waarde van het dogma voor de praktijk. Voor zijn doen is het opmerkelijk, dat
hij in een academische disputatie zich zo laat gaan in een meeslepende ontboezeming. Dit bewijst alleen maar, hoe na de trinitarische godsleer hem aan het
hart ligt en hoezeer hij zich daarbij persoonlijk betrokken weet. Het gaat hem
bepaald niet om een dode theorie, maar om een levende werkelijkheid waaraan
hij zijn behoud te danken heeft.
In de eerste plaats heeft de leer der Drieëenheid de praktische uitwerking
dat zij ons troost. De verbondenheid van de drie Goddelijke personen met
elkaar is het grote voorbeeld voor onze verbondenheid met God. Gods inwoning in ons en onze inwoning in God zijn gefundeerd in de inwoning, de
perichorese, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in elkaar. Onze wankelmoedige gewetens worden zo gesterkt door de eenheid der Goddelijke personen, en door de liefde van de Vader jegens de Zoon. Jezus zelf heeft zijn
eenheid met de Vader betrokken op de eenheid van de zijnen met Hem en de
Vader (Joh. 17:21-23), zodat de gelovige mag uitroepen: 'Ik, Here Jezus, behoor uw Vader toe, want ik ben de Uwe en Gij zijt van de Vader; de Vader
heeft mij lief, omdat Gij mij liefhebt en de Vader de Zoon liefheeft. De Vader
blijft in mij, en wie zal mij scheiden van zijn liefde in Christus? Niemand, want
de Zoon blijft in mij en de Vader blijft in de Zoon'.
Het tweede nut van de triniteitsleer voor de godzaligheid is, dat zij ons
roept tot navolging. De Goddelijke eenheid der personen wil er toe leiden dat
wij onszelf door geloof en liefde met God verenigen, zodat God en mens elk
van zijn kant elkaar aanhangen, zodat wij ervoor ijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes. Dit geldt niet alleen voor de eenheid
met God, maar ook voor de eenheid onder elkaar.29
De relatie tussen de geloofsleer over de triniteit en de praktische betekenis
daarvan blijkt voorts nog op geheel andere wijze, te weten op het terrein van
kerk en samenleving. Voetius wijdt een gehele disputatie aan de vraag, of
antitrinitariërs in de kerk mogen worden geduld, en of de staat hun de toestemming mag geven om openbare of private samenkomsten te houden. Zijn antwoord hierop is een duidelijk en principiel 'neen'. 30
De echo van deze uiteenzetting van Voetius is duidelijk hoorbaar bij Essenius, met name wanneer het gaat over onze gemeenschap met Christus en in
Hem met de gehele Drieëenheid, en over onze gemeenschap met alle gelovigen. Hij voegt eraan toe, dat wij met eerbied en dankbaarheid Gods goedgunstigheid moeten erkennen en roemen, omdat Hij zo vertrouwelijk (familiariter)
zichzelf aan ons heeft geopenbaard. Voorts roept hij ons op, zeer vast op dit
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getuigenis van de drie personen te steunen, en onder de werking van de Heilige
Geest door de Zoon tot de Vader te naderen.31
Het belang van het rechte zicht op de drieëenheid, voor het juiste begrip
van de weg der zaligheid, wordt nog eens onderstreept door Leydekker. De
gehele evangelische theologie kan naar zijn oordeel worden samengevat in de
leer van de drieënige God en zijn oeconomia, dat is zijn manier van werken.
Alle ketterijen in de geschiedenis van de kerk zijn dan ook terug te voeren op
dwalingen aangaande deze werkwijze van de drieënige God.32 In het werk der
verlossing komen vooral drie Goddelijke eigenschappen naar voren, Gods rechtvaardigheid, zijn barmhartigheid en zijn mogendheid. De eerste wordt getoond
door de Vader, de tweede door de Zoon en de derde door de Heilige Geest.
Door zijn rechtvaardigheid straft God de zonde in de Middelaar en rechtvaardigt Hij de zondaar, door zijn barmhartigheid verlost en bevrijdt Hij hem door
de losprijs te geven, en door zijn mogendheid richt Hij de gevallen mens weer
op uit de zonde, en maakt Hij hem deelgenoot van de verlossing en het heil.
Daarom, zegt Leydekker, zou de zondaar onmogelijk bevrijd kunnen worden,
indien God niet drievuldig was geweest. De Vader is het die rechtvaardigt, de
Zoon is het die verlost, en de Geest is het die heilig maakt. De overdenking van
deze drieledige heilseconomie is daarom zeer nuttig en zelfs noodzakelijk, niet
alleen voor het verstaan van de uitspraken in de Schrift over de Vader, de Zoon
en de Geest, maar ook voor de lofprijzing, voor het verstaan van het geheimenis van de doop en voor het geestelijk leven met God.
Leydekker zelf laat in het tweede deel van zijn dogmatiek de centrale betekenis van de triniteitsleer tot uitdrukking komen, door haar als indelingsprincipe te hanteren bij de uiteenzetting van Gods heilswerk vanaf het decreet tot aan
de voleinding. Dat hij met deze verdeling geen navolging gevonden heeft, zal
wel liggen aan de ongebruikelijke volgorde van behandelen, die daardoor is
ontstaan: eerst over de Vader en de rechtvaardigmaking, vervolgens over de
Zoon en de verlossing, en tenslotte over de Geest en de heiligmaking. De
hinder van deze oneffenheid wordt overigens bij Leydekker weggenomen,
doordat hij aan het heilswerk van de Vader laat voorafgaan de bespreking van
het eeuwige verbond tussen de Vader en de Zoon over de verlossing van de
uitverkorenen, de zogeheten raad des vredes of het pactus salutis. Daarin aanvaardt de Zoon de functie van borg in hun plaats. Op grond van dit verbond
zijn de gelovigen ook reeds ten tijde van het Oude Testament door God gerechtvaardigd, vanwege de borgtocht, die de Zoon op zich heeft genomen.33
A Brakel vangt de praktische betekenis van de triniteitsbeschouwing op
voetiaanse wijze samen door de heilige Drieëenheid de enige grond van een
waarlijk godzalig leven te noemen en de fontein van alle vertroosting.34 Zelfs
bij Comrie en Holtius werkt Voetius' uiteenzetting over de noodzaak en het
nut van de triniteitsleer nog door. Zij verwijzen daarnaar bij de stelling 'dat er
geen zaligmakend geloof is het welke God als Vader, Zoon en Heilige Geest
niet aanmerkt, betrouwt en vereert'. 35
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4. GODS ONMEDEDEELBARE EIGENSCHAPPEN

Wanneer wij over Gods eigenschappen, attributen of volkomenheden spreken,
beantwoorden wij de vragen: 'Wat is God?' en 'Hoedanig is God?' Gods
eigenschappen tonen ons het wezen van God en zijn wijze van bestaan. In de
oude gereformeerde theologie wordt meestal onderscheid gemaakt tussen Gods
onmededeelbare of niet-overdraagbare eigenschappen en zijn mededeelbare of
overdraagbare eigenschappen. Onder de term 'onmededeelbare eigenschap'
wordt verstaan een eigenschap die zozeer iets zegt over Gods anders-zijn dan
alle schepselen, dat zij op geen enkele manier kan gelden van een schepsel,
ook niet van de mens. Een mededeelbare eigenschap van God daarentegen kan,
zij het slechts op analoge wijze, ook gelden van een mens, denk bijvoorbeeld
aan de eigenschappen levend-zijn en heiligheid. De mens kan nooit levend en
heilig zijn op de wijze waarop God levend en heilig is, maar in een nietoorspronkelijke, afgeleide zin kan toch ook de mens levend en heilig zijn.
De meeste theologen van de Nadere Reformatie hebben de genoemde onderscheiding binnen Gods eigenschappen overgenomen. De overigen verwerpen haar niet, maar passen haar gewoon niet toe (Van Mastricht) of maken een
andere indeling (Voetius).36 Wij volgen de gebruikelijke hoofdindeling en
beginnen bij de onmededeelbare eigenschappen, die heel specifiek alleen op
God van toepassing zijn. Daarvan bespreken wij de belangrijkste.
Bij het spreken over God en zijn eigenschappen moet één ding altijd vooraf
bedacht worden. Dat is, dat wij alleen op menselijke wijze over God kunnen
denken en spreken. Ook in de Bijbel, die in mensenwoorden over God spreekt,
is dat zo. Het menselijke spreken over God is gebonden aan ons bevattingsvermogen. In de Schrift worden veel dingen over God gezegd op de wijze van ons
begrip, en minder op de wijze van Gods eigenlijke natuur. Dit geldt van menselijke ledematen die op God worden toegepast, zoals mond, ogen, oren, neus,
handen, maar ook van gemoedsaandoeningen, zoals liefde en haat, en van
wilsacten. Wat op menselijke wijze van God gezegd wordt, moet op een Gode
betamelijke wijze worden verstaan. Wat Gode betamelijk is, moet blijken uit
zijn eigenschappen.37
De eerstgenoemde eigenschap is meestal Gods onafhankelijkheid. God is
voor zijn bestaan op geen enkele wijze afhankelijk van iets buiten Hem. Hij
heeft zijn bestaan van zichzelf, zonder oorzaak of oorsprong. Dit impliceert dat
zijn bestaan algenoegzaam en noodzakelijk is.
De eigenschap die meestal daarna genoemd wordt, is Gods eenvoud of
enkelvoudigheid. Zij zet Gods onafhankelijkheid in een breder kader. Zij geeft
aan dat God in geen enkel opzicht samengesteld is. Dat betekent bijvoorbeeld
dat God niet de optelsom is van zijn eigenschappen. Zijn eigenschappen zijn
niet los van elkaar te beschouwen. Zij betreffen wel onderscheiden aspecten
van God, maar elk van deze aspecten is alleen goed te verstaan in verbondenheid met alle andere. Gods almacht of zijn rechtvaardigheid, om maar enkele
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eigenschappen te noemen, zijn niet een deel van God. In al zijn eigenschappen
is Hij almachtig en rechtvaardig. God is niet samengesteld uit een aantal eigenschappen, Hij is elk van zijn eigenschappen in volmaaktheid (eveneens een
eigenschap). Dat betekent ook, dat zijn hebben van een aantal eigenschappen
niet inhoudt, dat Hij deel heeft aan een aantal los van Hem bestaande hoedanigheden en waarden als goedheid, eeuwigheid, heiligheid. Dit zou in strijd
zijn met zijn onafhankelijkheid. God is de goedheid zelve, en de eeuwigheid,
en de heiligheid, enzovoort. Gods enkelvoudigheid betekent verder, dat Hij
niet samengesteld is uit verborgen vermogens, die allengs ontkiemen en zich
realiseren (potentie en act). Wat God is, dat is Hij ten volle. Hij is pure actualiteit (actus purissimus).
Er is in Hem ook geen eerder en later, en evenmin verandering, want dat
zou wijzen op samenstelling. Daarmee is gezegd, dat Gods eenvoud zijn eeuwigheid en zijn onveranderlijkheid impliceert. Eeuwigheid heeft hier op God
toegepast niet de betekenis van 'oneindig lange duur', want dat zou een eerder
en later insluiten, maar van een permanente 'gelijktijdigheid', een verhevenheid boven de tijd. Op deze wijze is verandering in Gods wezen uitgesloten.
Dit alles brengt met zich mee dat God voor ons verstand onbegrijpelijk is. 38
Dit zicht op God als de onafhankelijke, enkelvoudige, eeuwige en onveranderlijke God heeft betekenis gekregen in de strijd tegen de remonstranten. Die
leerden dat God zijn Zoon gezonden heeft om voor alle mensen de verzoening
te verwerven, en dat Hij wil dat allen in Hem geloven. Of zij geloven en in dat
geloof volharden hangt echter niet alleen af van Gods wil, maar ook van het
gebruik van hun eigen, vrije wil. Verder leerden zij, dat God besloten heeft die
mensen tot het eeuwige leven te verkiezen, van wie Hij vooruit wist dat zij
zouden geloven en in hun geloof volharden.
Hierop werd door onze gereformeerde vaderen geantwoord, dat deze voorstelling in strijd is met de onafhankelijkheid en de enkelvoudigheid van Gods
wil en wetenschap. Gods wil om bepaalde mensen te verkiezen zou afhangen
van hun keuze, en zijn wetenschap wie tot geloof zouden komen zou afhangen
van de feitelijke gang van zaken. Nee, als God in eigenlijke zin wil dat bepaalde mensen behouden worden, dan worden ze behouden. En God weet vooruit
wie geloven zullen, doordat in dit vooruit weten Hij bepaalt wie geloven zullen. Zo wordt dus de leer van Gods eenvoud en onafhankelijkheid in dienst
gesteld van het reformatorische sola gratia.
Dit mag ons de ogen niet doen sluiten voor enkele problematische consequenties die uit de leer van Gods eenvoud of enkelvoudigheid zijn getrokken.39
De eerste is, dat op grond van Gods eenvoud men van mening was dat Gods
besluit met zijn wezen samenvalt. Indien God niet samengesteld is, indien Hij
één en al actualiteit en activiteit is, kan zijn eeuwige wilsbesluit niet iets aan
zijn wezen toevoegen. Men brengt dit ook zo onder woorden: Gods wezen
(essentia) en zijn wijze van bestaan (existentia, die in zijn decreet bepaald is)
vallen samen.40 Comrie maakt hiervan een heel belangrijk punt in zijn strijd
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tegen de remonstrantse opvattingen. Expliciet zegt hij, dat Gods besluit niet
alleen maar de wijze van zijn bestaan is, maar dat het Gods wezen zelf is. Wij
moeten zijns inziens ons ervoor wachten, het besluit van God als een accidens,
een bijkomende daad, aan te merken, als een 'toevalligheid', zoals hij het
woord vertaalt. Kennelijk is Comrie beducht voor een aantasting van de vastheid van Gods besluit, zodra wij het onderscheiden van zijn wezen.41
De kritische vraag die bij dit ineenschuiven van Gods besluit en zijn wezen
niet onderdrukt kan worden is, hoe bij deze zienswijze de vrijheid van God kan
worden gehandhaafd. Want indien Gods wezen noodzakelijk en onafhankelijk
is, en indien aangenomen wordt dat zijn besluit tot zijn wezen behoort, dan is
ook Gods besluit noodzakelijk en onafhankelijk. Echter, Gods besluit is niet
noodzakelijk en onafhankelijk, het is afhankelijk van Gods vrije welbehagen,
en daarom moeten wij het onderscheiden van zijn wezen. God had ook anders
kunnen besluiten dan Hij besloten heeft, zonder dat Hij daardoor bij wijze van
spreken wezenlijk anders zou zijn dan Hij is. Nu hebben onze theologen ondanks hun vereenzelviging van Gods besluit met zijn wezen toch de vrijheid
van zijn besluit willen handhaven. Zij hebben op dit punt echter geen duidelijkheid verschaft.
Een tweede consequentie van de leer van Gods eenvoud heeft te maken met
de verhouding tussen Gods wezen enerzijds en zijn daden van schepping,
onderhouding en verlossing anderzijds. Indien God niet samengesteld is, indien in Hem geen eerder en later is, hoe kan Hij dan handelen in de geschiedenis?
Het antwoord hierop kan ons verbazen, maar het is wel consequent, indien
men geen verschil meent te kunnen maken tussen Gods wezen en zijn werken:
In eigenlijke zin kan niet gezegd worden dat Hij handelt in de geschiedenis!
Volgens Amesius kunnen wij niet spreken van Gods actieve vermogen als een
vermogen dat op een bepaald moment in de geschiedenis geactiveerd wordt,
bijvoorbeeld als Hij een wonder verricht. Dat zou namelijk betekenen dat een
deel van Gods wezen eerst in rust verkeerde en later ging werken. Dit is in
strijd met Gods wezen, want Gods vermogen is een aspect van zijn wezen, en
zijn wezen is onveranderlijk, zonder eerder en later. We moeten het zo zien,
dat de verandering slechts in onze waarneming en ervaring plaatsvindt. God,
die ook in zijn activiteit permanent zichzelf gelijk blijft, bepaalt dat wij gedurende een zeker tijdsbestek zijn werking opmerken. Hetzelfde geldt voor de
gemoedsaandoeningen van liefde, haat, toorn, verlangen. In onze gewone betekenis duiden aandoeningen op afhankelijkheid. Men wordt door iets positiefs
of negatiefs beïnvloed in zijn gemoedsgesteldheid. Dit kan in eigenlijke zin
van God niet gezegd worden. Deze aanduidingen moeten figuurlijk worden
verstaan.
Allen stemmen hierin volledig met elkaar overeen. Essenius zegt: God
bewerkt wel buiten zichzelf in de tijd wat Hij in zijn eeuwige raad heeft besloten, maar dat is buiten Hem, als effectuering in de tijd van zijn eeuwig gelijk113

blijvende handelen. Wat Hij buiten zichzelf tot stand brengt raakt niet zijn
wezen. Voetius vat het probleem samen in de vraag, of God en zijn werkzaamheden onderworpen zijn aan de tijd. Zijn antwoord is ontkennend, want God
kan niet gemeten worden of onderworpen worden aan de successieve tijdsduur
die eigen is aan de schepselen. Volgens Voetius geldt dit antwoord niet alleen
voor Gods wezen, maar ook voor al zijn daden. Als de relatie van God en de
schepselen tot elkaar verandert, wil dit nog niet zeggen dat er iets in God
verandert, aldus A Brakel, 'want de betrekking is maar wat uitwendigs'. Wanneer in de Bijbel aan God allerlei aandoeningen worden toegeschreven, moeten wijkheid voor de waarneming van de mensen. En volgens deze benaderin
handelt God voortdurend met de mens
Ook Comrie verklaart de verhouding tussen Gods wezen en zijn uitwendige
daden als relaties die veranderen kunnen zonder dat God of zijn daden verandering ondergaan. God is constant één en al daad, maar bijvoorbeeld zijn
scheppingswerk is op een bepaald moment ontstaan. Niet God is toen iets
beginnen te doen, maar slechts de geschapen dingen zijn toen van 'toekomstig'
'tegenwoordig' geworden. Comrie's leer van de rechtvaardigmaking is een
karakteristiek voorbeeld van de wijze waarop hij de verhouding van de onveranderlijke, eenvoudige God tot zijn daden met betrekking tot de tijd bepaalt.
De rechtvaardigmaking is een weldaad die wij in de tijd deelachtig worden,
maar zij is in de volstrekte eeuwigheid van Gods wezen naar zijn raad voor ons
weggelegd. Comrie leidt hieruit af dat de rechtvaardigmaking van eeuwigheid
een realiteit is als een inblijvende daad van God. Indien dit namelijk niet zo
zou zijn, dan zou de rechtvaardigmaking als daad van God in de tijd iets aan
God toevoegen, en dit is in strijd met Gods oneindige volmaaktheid, zijn onafhankelijkheid, onveranderlijkheid, eeuwigheid en eenvoudigheid.43
Volgens deze zienswijze zijn al Gods daden als één grote alomvattende
daad in Gods onveranderlijke eeuwige raad verricht, en vallen zij als één
enkelvoudige activiteit samen met Gods wezen. Slechts de effecten daarvan
liggen verspreid over het tijdsverloop van deze wereld. Op deze wijze kan
echter aan de bijbelse nadruk op Gods heilsgeschiedenis en persoonlijke omgang met zijn volk geen recht wedervaren. Kan er wel sprake zijn van een
relatie tussen God en mens die een ontmoeting is? Wanneer wij in een later
stadium kennis nemen van enige opbouwende lectuur uit de Nadere Reformatie, zal onze aandacht onder andere hierop gespitst zijn.

5. D E PERSOON VAN CHRISTUS

De christologie staat in de dogmatische compendia die onze aandacht hebben,
geheel in het teken van Christus' middelaarschap. Wanneer wij spreken over
de persoon van Christus, moet bedacht worden dat de betekenis van zijn persoon in de geloofsleer niet op zichzelf wordt gesteld, maar voortdurend in
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relatie wordt gebracht met de kwestie van zijn competentie tot het verlossingswerk. De aandacht voor zijn persoon is dus ingegeven door het belang van zijn
werk. Om in aanmerking te komen voor het middelaarschap tussen God en
zondige mensen moet Hij waarachtig God en waarachtig mens zijn. Op grond
van dit gegeven wordt nagedacht over de verhouding van de goddelijke en de
menselijke natuur in de ene persoon van de Middelaar Jezus Christus. Hieruit
blijkt eens te meer het praktische, anti-speculatieve karakter van deze theologie. Van deze achtergrond willen wij ons bewust zijn, wanneer wij nu naar
aanleiding van Gods onmededeelbare eigenschappen nagaan hoe er gesproken
is over de persoon van Christus.
De behandeling van de vereniging der beide onderscheiden naturen in de
ene persoon, en van de wijze waarop de eigenschappen van beide naturen
worden meegedeeld niet aan elkaar, maar aan de persoon, beweegt zich in de
geëigende gereformeerde banen, en sluit aan bij het oudkerkelijke dogma. De
persoonlijke vereniging der beide naturen is tot stand gekomen niet doordat de
tweede persoon van de Drieëenheid in een mens veranderde, maar doordat Hij
de menselijke natuur aannam. Wat ons hierbij vooral interesseert is, hoe de
onmededeelbare natuur van God de Zoon zich verhoudt tot de historische
persoon van Jezus Christus. Dat is een vraagstuk dat door allen is onderkend en
waarop door allen wordt ingegaan.
Naar de omschrijving van Amesius voegt de persoonlijke vereniging der
beide naturen niets toe aan de goddelijke persoon en natuur behalve een relatie.
In de menselijke natuur brengt zij echter een verandering aan. Deze natuur
wordt verheven tot de hoogste volmaaktheid. Zij wordt als het ware een karakteristieke bijzonderheid van de goddelijke persoon die haar aanneemt. Om de
verlossing van mensen te bewerkstelligen moest Christus zich vernederen en
zich onderwerpen aan de rechtvaardigheid van God. Deze vernedering had
volgens Amesius niet betrekking op de goddelijke persoon of natuur op zichzelf beschouwd, maar op de God-mens als de Middelaar. Het aannemen van de
menselijke natuur door God de Zoon maakt dan ook op zichzelf genomen geen
deel uit van deze vernedering. Eerst de gestalte van een dienstknecht, waardoor de aanneming van de menselijke natuur werd vergezeld, kan vernedering
worden genoemd. Dit is geen vernedering van de goddelijke persoon in eigenlijke zin, maar een vernedering van de God-mens naar zijn menselijke natuur.
Echter, door de onverbrekelijke relatie met de menselijke natuur wordt van de
goddelijke persoon in zoverre met recht gezegd dat zij zich ontledigd heeft
(Filip. 2:7), dat zij bestond in die dienstknechtsgestalte die voor een tijd verstoken was van iedere goddelijke heerlijkheid. De goddelijke majesteit hield
zich in en verborg zichzelf gedurende die periode van de vernedering, en
oefende tot aan de verhoging haar waardigheid niet voortdurend uit.44
Precies dezelfde benadering vinden wij bij Witsius, Leydekker en A Brakel. Ook volgens Witsius is het aannemen van de menselijke natuur niet identiek met het aannemen van de dienstknechtsgestalte. De laatste heeft betrek115

king op het mens-zijn dat onderworpen is aan de wet en de dood. Tot deze
gestalte heeft niet de eeuwige Zoon zich vernederd. Men kan evenmin stellen,
dat God de Zoon geleden heeft. Toen Hij in zijn menselijke natuur leed, is zijn
Godheid aan geen enkele vermeerdering of vermindering van zijn allerheerlijkste gelukzaligheid onderhevig geweest, maar zij is ook toen als altijd aan
alle schatten van de goddelijke gelukzaligheid toegekomen. Zijn godheid heeft
dus niet zelf geleden, maar zij heeft wel krachten verschaft aan zijn lijdende
menselijke vlees, om te kunnen volharden.45
Dat de vernedering niet begint bij de aanneming van de menselijke natuur
als zodanig, maar eerst bij de aanneming van de geknechte menselijke natuur,
wordt door Leydekker verdedigd met de verwijzing naar Christus' verhoging.
In zijn verhoging wordt de vernedering opgeheven, maar de incarnatie wordt
niet opgeheven. Daarom kan de incarnatie op zichzelf geen deel uitmaken van
de vernedering. Leydekker en A Brakel baseren de onmogelijkheid van de
vernedering van de goddelijke natuur op de onveranderlijkheid Gods.46
Voor we verder gaan, staan we even stil bij de inhoudelijke betekenis van
deze voorstelling van de vernedering. Alle genoemde schrijvers tekenen ons de
volgende structuur. De eeuwige Zoon van God neemt de ongeschonden menselijke natuur aan. Dit is geen vernedering van de Zoon naar zijn godheid, maar
een verhoging van zijn menselijke natuur. Vervolgens vernedert de God-mens
zich uitsluitend naar zijn menselijke natuur, doordat Hij zich in die natuur
onderwerpt aan de vloek van de wet. De afwijzing van een vernedering van de
Zoon naar zijn goddelijke natuur is geheel in overeenstemming met de godsleer die hierboven is beschreven. Het is echter niet erg overtuigend, wanneer
onderscheid wordt gemaakt tussen de incarnatie als de aanneming van de volmaakte menselijke natuur en de vernedering daarvan tot de geschonden menselijke natuur. Want welke menselijke natuur heeft Hij aangenomen? Niet het
onaangetaste mens-zijn dat vrij is van de vloek, maar het mens-zijn dat daaraan
onderworpen is, vergelijk Galaten 4:4. De hier gevolgde twee-traps-constructie is een theoretische abstractie van de concrete menselijke natuur die Hij
heeft aangenomen, en doet daardoor een beetje gekunsteld aan.
Hiermee hangt samen het nadenken over de aard van de ontlediging. De
genoemde godgeleerden interpreteren (met vele anderen die wij niet tot de
Nadere Reformatie rekenen) de ontlediging als een verberging van de goddelijke heerlijkheid. De ontlediging in deze interpretatie wordt terecht geen vernedering genoemd. Immers, verberging kan bij de aangenomen godsleer uitsluitend betrekking hebben op de uitwendige manifestatie van Gods heerlijkheid voor de waarneming van de mensen. En volgens deze benadering handelt
God voortdurend met de mensen langs deze weg. Wat op mensen de indruk
maakt van een beginnend en eindigend handelen van God, is aldus in werkelijkheid slechts een beginnende en eindigende menselijke ervaring van God die
zichzelf gelijk blijvend, permanent opperste activiteit is. God maakt zich aan
de mens bekend door middel van tijdelijke onthulling, voorafgegaan en ge116

volgd door verhulling. In zijn algemeenheid wordt de verhulling van Gods
heerlijkheid niet aangemerkt als vernedering van God, omdat die zich buiten
God afspeelt, aan de zijde van de mens. De verhulling van de goddelijke
heerlijkheid van de Zoon in de menswording vormt hierop geen uitzondering.
Het is dan ook niet geheel ter zake, wanneer Van Mastricht de verberging van
de godheid van de Zoon in zijn mensheid reeds tot zijn vernedering rekent, en
die om deze reden laat beginnen bij zijn ontvangenis.47
Indien echter de vereniging van de goddelijke natuur met de menselijke
geen vernedering van de Zoon genoemd kan worden, wat is zij dan wel? De
aangehangen godsleer staat de zienswijze in de weg, dat in de vleeswording
God de Zoon zelf ingaat in de mensengeschiedenis. De uiteenzetting van Witsius over de gelukzaligheid van de goddelijke natuur op het moment dat Hij in
de menselijke natuur geleden heeft, is hiervan een treffende illustratie.
Op deze voorstelling van zaken is één uitzondering, die gemaakt is door
Voetius. Hij wil namelijk wèl spreken van de vernedering van Christus naar
zijn goddelijke natuur, zonder deze vernedering te beperken tot de tijdelijke
verberging van zijn goddelijke heerlijkheid. De vernedering is ook een subordinatie en een onderwerping van de Zoon aan de Vader, met het oog op de
vrijwillige aanstelling tot zijn taak en dienst als middelaar. Er moet daarom
volgens hem onderscheid gemaakt worden tussen de Zoon van God op zichzelf
beschouwd en de Zoon van God in verband met zijn middelaars werk. Deze
vernedering van de Zoon is besloten in Gods eeuwige raad, en blijft onderscheiden van de natuurlijke, noodzakelijke en absolute orde der Goddelijke
personen in de Drieëenheid.
Voor dit standpunt refereert Voetius aan het onderscheid dat de Griekse
patres in hun strijd tegen de arianen maakten tussen de Zoon naar zijn Goddelijk wezen (kata theologian) en naar zijn positie in Gods heilsplan (kat' oikonomian). Zij betrekken dit onderscheid op de vrijwillige onderwerping van de
Zoon aan de Vader. Tegenover de arianen die de Godheid van Christus loochenden, verklaarden zij dat de Zoon met betrekking tot zijn aanstelling als
Verlosser weliswaar minder is dan de Vader, maar dat Hij naar zijn eeuwige
godheid van hetzelfde wezen is met de Vader. Deze positie is ook door Voetius
verdedigd, zij het met een andere blikrichting.48 Hij keert zich tegen de strakke
afwijzing van het spreken over de vernedering van God de Zoon, zoals hij die
bij zijn tijdgenoten aantreft. Daarmee weet hij het gekunstelde onderscheid
tussen de aanneming van de verheerlijkte menselijke natuur en de daarop volgende onderwerping aan de vloek en de dood te vermijden.
Terzijde zij opgemerkt, dat de benadering van Voetius wellicht een opening biedt voor het inzicht dat God de Zoon in zijn vernedering ook zelf ingaat
in de geschiedenis. In ieder geval komt daardoor de eenheid van Christus'
Goddelijke en menselijke natuur beter tot haar recht. Samen, in de ene persoon, onderwerpen zij zich volgens deze zienswijze aan de Vader. Deze onderwerping is dan niet slechts een zaak van zijn menselijke natuur.
117

Toch heeft de visie van Voetius zich niet doorgezet. Verwonderlijk is dat
niet. Zij is namelijk onverenigbaar met de leer van de eenvoudigheid Gods.
Voetius maakte met de patres onderscheid tussen de positie van Gods Zoon
naar zijn wezen en naar zijn wijze van bestaan als Verlosser. Volgens de toen
gangbare leer van Gods eenvoudigheid mag echter in God geen reëel onderscheid gemaakt worden tussen zijn wezen en de wijze waarop Hij krachtens het
raadsbesluit bestaat en werkt. Voetius' christologische inzichten hebben derhalve ten overstaan van het heersende godsbeeld geen stand kunnen houden.
Van een verdere doordenking van zijn standpunt door anderen blijkt dan ook
niets. Wel van een impliciete bestrijding ervan bij Witsius. Witsius ontkent,
dat in de aanvaarding van het middelaarswerk de Zoon zich onderworpen heeft
aan de Vader. In het verbond der verlossing van de Vader en de Zoon heeft de
Zoon zich niet méér onderworpen aan de Vader dan dat de Vader zich onderworpen heeft aan de Zoon. De Zoon verplichtte zich wel om in het menselijke
vlees borg te staan, maar de Vader verplichtte zich net zo goed, namelijk om
Hem voor zijn werk te belonen.49
Behalve door Voetius is door nog iemand een poging gedaan om de goddelijke en de menselijke natuur van Christus nauwer op elkaar te betrekken,
namelijk door Comrie. Hij komt echter van de andere kant. Van hem moeten
wij niets verwachten wat maar in de verte zweemt naar een verandering van de
positie van de eeuwige Zoon ten opzichte van de Vader. Daarentegen probeert
hij de mensheid van Christus in de eeuwigheid Gods te trekken en zo de
eenheid met zijn godheid tot gelding te brengen. In de eeuwige vrederaad, die
zich afspeelt in het ontoegankelijke licht van Gods eeuwige en onbegrijpelijke
volmaaktheden, sluit de Vader een verbond, niet met de eeuwige Zoon, maar
met de Zoon naar zijn aan te nemen mensheid. Naar de voorstelling van Comrie is de man Jezus Christus gepredestineerd tot de onafscheidelijke vereniging
met de Zoon van God. Krachtens deze predestinatie stelt de Zoon zich in de
eeuwige raad voor de Vader als vertegenwoordiger van de man Jezus Christus,
de tweede Adam, en onderwerpt Hij zich met zijn menselijke wil aan God.50
Hier wordt in feite het mens-zijn van de Zoon zozeer door Gods eeuwige
bestaan geabsorbeerd, dat aan het historische karakter van zijn menselijke
natuur geen recht wordt gedaan.

6. GODS MEDEDEELBARE EIGENSCHAPPEN

Wanneer Gods mededeelbare eigenschappen worden behandeld, wordt daarin
centraal gesteld het leven van God. God is de levende, en Hij kan ook schepselen, in het bijzonder de mens, deel geven aan het leven. Deze eigenschap
levend-zijn is dus mededeelbaar, zij blijft niet beperkt tot God. Wel wordt er
telkens op gewezen, dat de mens deze mededeelbare eigenschap van God op
een andere wijze bezit dan God zelf. Het leven van de mens is niet identiek met
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het leven van God, het is er slechts analoog aan. Dat houdt daarmee verband,
dat God zijn mededeelbare eigenschappen op zijn eigen, unieke, onmededeelbare wijze bezit. We herinneren eraan, dat Gods eigenschappen niet alle een
verschillend onderdeel van God bevatten, maar dat ze één zijn. Gods onmededeelbare eigenschappen moeten daarom van toepassing zijn op zijn mededeelbare. Concreet betekent dit, dat het leven van God onafhankelijk is. God heeft
het leven van zichzelf. De mens heeft het leven niet van zichzelf, hij is voor het
leven afhankelijk van God. Verder is het leven van God enkelvoudig, dat wil
zeggen, het is niet samengesteld op de wijze van een groeiproces door ontplooiing van verborgen vermogens. Het leven van de mens maakt wel een
ontwikkeling door. Daarmee hangt samen dat Gods leven eeuwig is, in de zin
van niet onderhevig aan het tijdsverloop, terwijl het leven van de mens onderworpen is aan de tijdsduur. Maar ondanks deze principiële verschillen is er
toch voldoende overeenkomst tussen het leven van God en het leven van de
mens om te spreken van een mededeelbare eigenschap.
De goddelijke eigenschap 'leven' wordt in de dogmatische uitwerking nader onderverdeeld in Gods vermogen of macht, zijn wetenschap en zijn wil. In
de verdere doordenking van deze bekwaamheden (facultates) van God ligt de
nadruk ook nu op het bijzondere daarvan in het licht van Gods onmededeelbare
eigenschappen. Zijn vermogen is alvermogen. Dit is te onderscheiden in zijn
absolute vermogen en zijn geordineerde vermogen. Het eerste heeft betrekking
op alles wat God kan willen, en dat omvat alles wat niet met zijn wezen in
strijd is. Het tweede houdt verband met al datgene dat God krachtens zijn
raadsbesluit wil. Het eerste, de potentia absoluta, gaat daarom in rangorde
vooraf aan Gods wil, het tweede, de potentia ordinata, volgt op Gods wil. Wat
God kan, is dus in genen dele afhankelijk van iets buiten God.
Hetzelfde geldt van zijn wetenschap. Ook deze is te onderscheiden in tweeen: in de noodzakelijke wetenschap of de wetenschap van het eenvoudige
begrijpen {scientia simplicis intelligentiae) - hierin kent God alle mogelijke
dingen, afgedacht van de vraag of ze ook eens zullen gebeuren; en in de vrije
wetenschap of de wetenschap van het aanschouwen {scientia visionis) - dit is
zijn wetenschap, die evenals het geordineerde vermogen in rangorde na de
besluitende wil wordt gesteld. Vanwege zijn onafhankelijkheid kent God de
dingen nooit achteraf, op grond van de indruk die de verschijnselen op Hem
maken, maar altijd vooraf, op grond van zijn wilsbesluit aangaande de dingen
die zullen zijn. Een zogeheten midden-kennis {scientia media) waarin God van
tevoren weet welke vrije keuzen de mens onder bepaalde omstandigheden zal
maken, zonder dat Hij deze keuzen zelf door zijn wil bepaalt, wordt door onze
theologen unaniem afgewezen.51
De wil van God is onder te verdelen in zijn besluitende wil en zijn gebiedende wil. De eerste heeft betrekking op zijn eeuwige raad en voorzienigheid,
de tweede op zijn geboden. Alle dingen, van de grootste tot de kleinste, zijn
door de raad van zijn wil bepaald. Soms lijkt het in de Bijbel, alsof Gods wil
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krachteloos is, dan namelijk, wanneer van een wens sprake is die niet wordt
vervuld. Bijvoorbeeld in de woorden van Jezus: 'Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, ... en gij hebt niet gewild' (Matth. 23:37). Het gaat
hier echter niet over een krachteloze wil van God, maar over het werk van
Christus dat Hij heeft uitgevoerd voor zover Hij wilde. Onvervulde wensen,
zoals in Deuteronomium 5:29 en Jesaja 48:18 kunnen in eigenlijke zin niet van
de alwetende, almachtige, onveranderlijke en volmaakte God gelden. Er wordt
slechts op menselijke wijze in uitgedrukt wat Gode naar zijn gebiedende wil
behaagt, en wat de rampzalige gevolgen zijn van de ongehoorzaamheid.52
Gods wil is gebonden aan zijn deugden. Hij kan niet iets willen dat daarmee
in strijd is. Onder zijn deugden vallen zijn heiligheid, goedheid, liefde, barmhartigheid, genade, geduld en rechtvaardigheid. Bij de leer van Gods rechtvaardigheid staan wij wat langer stil, omdat die in de 17e eeuw ten opzichte
van de reformatoren verder is ontwikkeld, en omdat zij een centrale rol vervult
in de leer van het werk van Christus.
Amesius besteedt aan Gods rechtvaardigheid geen bijzondere aandacht.
Voetius doet dat wel. Hij onderscheidt twee manieren waarop de rechtvaardigheid Gods kan worden beschouwd, in het algemeen en in het bijzonder. Als
algemene deugd komt zij overeen met zijn goedheid, heiligheid en zuiverheid,
maar meer in het bijzonder wordt zij toegepast op de deugd waarmee God aan
ieder zijn recht verschaft. In deze laatste betekenis komt de rechtvaardigheid
van God tot uitdrukking in zijn woorden en in zijn daden. De rechtvaardigheid
van Gods woorden bestaat in de billijkheid van zijn geboden, en in de waarheid
en de juistheid van zijn uitspraken, onderwijzingen, beloften en bedreigingen,
terwijl de rechtvaardigheid van Gods daden bestaat in zijn wereldregering en
zijn rechtspraak. Volgens deze rechtsprekende rechtvaardigheid vergeldt God
loon naar werken. Voetius verwijst voor deze invulling van Gods rechtsprekende gerechtigheid naar Romeinen 2:6-10; Jeremia 17:10 en 2 Thessalonicenzen 1:5. Ook hieraan onderscheidt hij weer twee kanten: Gods belonende
en zijn straffende rechtvaardigheid.
Het is vooral deze laatstgenoemde manifestatie van Gods rechtvaardigheid
die zijn aandacht heeft. Van deze straffende gerechtigheid zegt hij, dat zij tot
Gods wezen behoort en daarom niet afhangt van zijn vrije wil. Voetius bedoelt
daarmee, dat God er niet voor had kunnen kiezen de zonde ongestraft te laten,
omdat Hij dan in strijd zou zijn gekomen met zijn rechtvaardige wezen, hetgeen onmogelijk is.
Vanuit deze overwegingen vooraf bespreekt Voetius de controverse die
binnen de gereformeerde theologische wereld van zijn dagen erg actueel was,
namelijk de kwestie of God de zonde noodzakelijk straft, noodzakelijk krachtens zijn niet te verloochenen wezen, dan wel of Hij ook had kunnen beschikken dat de zonde niet zou worden gestraft. Hiermee hangt een verschilpunt
samen over het werk van Christus, namelijk of zijn genoegdoening noodzakelijk was tot verlossing of niet. Exact geformuleerd: Is de straf op de zonde en
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de genoegdoening door Christus tot verlossing absoluut noodzakelijk, vanwege Gods onveranderlijke rechtvaardige wezen, of is zij slechts hypothetisch
noodzakelijk, dat wil zeggen, op grond van Gods vrije wilsdecreet en de strafbepalingen die Hij heeft uitgevaardigd?
Voetius kiest voor het eerste, en verzet zich tegen de opvatting dat God ons
ook zonder het lijden en sterven van Christus 'met een oogwenk' had kunnen
verlossen. Deze opvatting werd verrassend genoeg verdedigd door Calvijn, die
in zijn commentaar op Johannes 15:13 opmerkt dat het God slechts om onzentwil anders behaagd heeft. Want Hij heeft zijn Zoon niet gespaard, om in zijn
persoon het bewijs te leveren hoe grote zorg Hij voor onze zaligheid draagt.
Ook Zanchi verklaarde dat God de macht heeft louter door zijn barmhartigheid
ons de zonden kwijt te schelden.
Voetius verwijt degenen die deze opvatting huldigen, dat zij Gods rechtvaardigheid als uitgaande werking losmaken van zijn rechtvaardigheid als essentiële eigenschap. Door beide los van elkaar te beschouwen, kan men God de
vrijheid toedichten af te zien van zijn straffende rechtvaardigheid als uitgaande
werking. Volgens Voetius kunnen beide echter wel begripsmatig, maar niet
reëel van elkaar onderscheiden worden. Daarom heeft God op grond van zijn
rechtvaardige wezen niet de vrijheid zijn straffende rechtvaardigheid achterwege te laten. Indien dit wel het geval zou zijn geweest, is het nauwelijks
aannemelijk te maken waarom God een werk van zo grote zwaarte op zich
heeft genomen, terwijl Hij het zich zoveel gemakkelijker had kunnen maken
om zonden te vergeven.
Het motief dat Calvijn naar voren brengt, namelijk ons door de genoegdoening te overtuigen van Gods zorg voor ons behoud, is voor Voetius kennelijk
zo onvolledig, dat het in de theologische afweging niet doorslaggevend is. In
de discussie wordt ook de Heidelbergse Catechismus betrokken. Die verklaart
in het antwoord op vraag 11: 'God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig; daarom zo eist zijn gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige
straf aan lichaam en ziel gestraft worde'. Naar het inzicht van Voetius moet
deze eis van Gods gerechtigheid in absolute zin worden verstaan.53
De door Voetius gemaakte onderscheidingen binnen Gods rechtvaardigheid vinden wij eveneens bij Essenius en A Brakel. Evenals Voetius omschrijven zij Gods uitgaande rechtvaardigheid als de deugd volgens welke Hij ieder
het zijne geeft. A Brakel verdedigt de absolute noodzaak van de verzoening
voor ons behoud met een beroep niet alleen op Gods rechtvaardigheid en zijn
heiligheid, maar ook op zijn barmhartigheid. Hij redeneert als volgt. God is
oneindig en eeuwig barmhartig. Indien nu Gods rechtvaardigheid zou toelaten
dat de zonde ongestraft zou blijven, dan zou het uitgesloten zijn dat God ooit
de zonde zou straffen, want zijn barmhartigheid zou dat dan verhinderen. In
werkelijkheid straft God de zonde, en toch is Hij oneindig barmhartig. Dat kan
alleen betekenen dat zijn rechtvaardigheid dit absoluut vereist.54
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Iemand die van Gods wraakvorderende gerechtigheid een heel belangrijk
punt heeft gemaakt, is Comrie. Bij Voetius lezen we nog verzoenende woorden
in de richting van hen die verdedigen dat het dragen van de straf slechts hypothetisch noodzakelijk is. Hij rekent dit strijdpunt nog tot de minder principiële
controversen en zegt ervan: Hoe het ook zij, we zijn het er in ieder geval over
eens, dat uit kracht van het onveranderlijke decreet en de eeuwige wet Gods
die de mens is opgelegd, de zonde straf verdient en op geen andere manier kan
worden weggedaan dan doordat God wordt verzoend.55 Zo tegemoetkomend
kan Comrie niet zijn.
Comrie is van mening dat men eigenlijk niet anders mag denken over Gods
wraakvorderende gerechtigheid dan dat zij tot zijn eigen natuur behoort. Ook
Comrie gaat daarbij uit van een invulling van Gods rechtvaardigheid op grond
van het principe 'ieder het zijne'. Het is 'die volmaaktheid, waardoor Hij
noodzakelijk met het oog op loon en straf, de menschen zoodanig moet behandelen, gelijk zij inderdaad zijn en een ieder het zijne zoo toevoegen, dat Hij
onmogelijk anders kan willen of doen'. 56 In het Examen spreken de auteurs
hun droefenis uit, dat het sommige orthodoxen op het punt van Gods wraakvorderende rechtvaardigheid aan ware kennis ontbreekt.57 Zij zien daarin een
verzwakking van de rechtzinnige positie ten opzichte van de socinianen, die de
genoegdoening door Christus loochenen. Voetius volstond er nog mee, in navolging van anderen te zeggen dat voor de verdediging van de waarheid tegenover de socinianen de handhaving van de hypothetische noodzaak van de voldoening toereikend is. 58
Wanneer wij het theologische verschilpunt tussen beide opvattingen over
de absolute dan wel slechts hypothetische noodzaak van de straf op de zonde
en van de genoegdoening kort samenvatten, kunnen we zeggen dat het neerkomt op de vraag: Behoort het principe van 'ieder het zijne geven' nu tot Gods
noodzakelijke wezen of tot zijn vrije wilsbepaling? De theologen van de Nadere Reformatie kozen voor de eerste zienswijze. Daarmee hebben zij samen met
anderen de analytische, verdelende rechtvaardigheid tot structuurprincipe van
Gods heilsraad gemaakt.

7. HET WERK VAN CHRISTUS

In de bespreking van het werk van Christus wordt een belangrijke plaats gegeven aan zijn drievoudige ambt, dat van profeet, priester en koning. Als profeet
verkondigde Hij de wil van God en verklaarde Hij aan de mensen de betekenis
van zijn komst en werk, als priester offerde Hij zijn leven voor onze zonden en
als koning heeft Hij de overwinning behaald en de volmacht verkregen om alle
heilsweldaden toe te eigenen aan de zijnen. Bij zijn profetische en priesterlijke
ambt ligt de nadruk aanvankelijk op de dienst die Hij verricht in zijn vernedering, terwijl zijn koninklijke ambt vooral spreekt van zijn macht en heerlijk122

heid. Maar in zijn verhoging worden ook het profetische en het priesterlijke
ambt van Christus mee opgenomen.
Amesius spreekt daarom met betrekking tot de staat van de verhoging van
Christus' koninklijke priesterdienst en zijn koninklijke profetenambt. Verhoogd
aan Gods rechterhand treedt Hij voor de Vader met zijn bloed als de hogepriester in het eigenlijke heiligdom. En als koninklijk profeet is Hij werkzaam in de
uitstorting van de Heilige Geest op alle vlees, in de zending van zijn gezanten
in de wereld, in de bevestiging van hun woorden door tekenen en in het vergaderen, beschermen en versterken van de zijnen temidden van deze wereld.
Door Essenius wordt de leer van Christus' koninklijke ambt toegepast op
het gezag van de kerk. Hij bestrijdt de pauselijke opvattingen over het ambt
van Petrus en bepaalt de principiële plaats en taak van de kerkelijke voorgangers. Vrijdenkers en geestdrijvers worden veroordeeld, omdat zij de dienst van
het Woord en de sacramenten en van de tucht door de daartoe geroepen dienaren verachten. Ook wordt de opvatting van de remonstranten en anderen verworpen, die aan de overheid kerkelijk gezag willen toeschrijven. In deze toepassing van Christus' koningschap op het gezag van de kerk onderkennen wij
iets van het kerkelijke ideaal van de Nadere Reformatie.59
Tot zijn drievoudige ambt is Christus geroepen en aangesteld door de Vader.
Amesius heeft deze roeping en aanstelling van de Zoon tot zijn ambt teruggevoerd op een pact, een verbond tussen de Vader en de Zoon, dat deel uitmaakt
van Gods eeuwige raad, en dat hij tot uitdrukking gebracht vindt in Jesaja
53:10. De betekenis van dit verbond wordt door Amesius betrokken op de
genoegdoening door Christus aan het kruis en op de vraag voor wie Christus die
genoegdoening gegeven heeft. Van de genoegdoening zegt hij dat ze volmaakt
in overeenstemming was met de gestrengheid van Gods rechtvaardigheid, maar
dat zij Gods genade veronderstelt. Deze genade komt juist tot uitdrukking in het
pact waarin Christus geroepen is om zijn heilswerk te volbrengen en waarin zijn
werk voor ons door de Vader is aanvaard en beloond. Tegelijk geeft het pact aan
voor wie dit heilswerk bestemd is, namelijk voor al diegenen en voor hen alleen
die de Vader aan de Zoon gegeven heeft om hen te verlossen.60
De leer van het pact van de Vader en de Zoon is in de gereformeerde
theologie een steeds grotere rol gaan spelen, vooral onder invloed van Coccejus. 61 Ook de theologen van de Nadere Reformatie hebben er gebruik van
gemaakt. Alleen Voetius en Essenius gaan er niet op in. De inhoud van dit pact
betreft voornamelijk de sponsio, dat is de borgtocht die de Vader van de Zoon
vraagt en die de Zoon aan de Vader toezegt om de uitverkorenen van hun
schuld voor God te verlossen. De Vader eist daarin de volkomen genoegdoening op grond van zijn gestrenge rechtvaardigheid en belooft op die voorwaarde de uitverkorenen aan de Zoon te geven en Hem met de zijnen te verheerlijken. De Zoon aanvaardt de eis en maakt op die grond aanspraak op de toezegging van de Vader. In de weg van dit verbond bewijst God zijn barmhartigheid
en handhaaft Hij zijn rechtvaardigheid.
123

Witsius benadrukt dat het nodig is zo'n verbond aan te nemen om de borgtocht van Christus niet uit te hollen. Iemand kan toch alleen als borg optreden
wanneer hij als zodanig door de schuldeiser wordt geaccepteerd. Daartoe moet
sprake zijn van een overeenkomst tussen hem en de borg. Aan deze overeenkomst tussen de Vader en de Zoon ontleent de borgtocht van Christus haar
rechtskracht, en de verlossing van de uitverkorenen wordt erin gegarandeerd.62
Zo blijkt de leer van het pact ook een heel pastorale spits te hebben ten dienste
van de heilszekerheid van de ware gelovigen.
In relatie tot de genoegdoening door Christus zijn verschillende theologische vragen doordacht, die naar onze indruk misschien wel veel weg hebben
van haarkloverij, maar die voor de theologen destijds in de meeste gevallen
reële kwesties vormden waarover zij geen onduidelijkheid wilden laten bestaan. Vaak worden hier puntjes op de i gezet, waar de reformatoren naar het
oordeel van hun opvolgers onvoldoende helderheid hebben verschaft. Met een
voorbeeld daarvan hebben we reeds kennis gemaakt. Dat was de kwestie of de
genoegdoening door Christus alleen hypothetisch noodzakelijk is tot verlossing van zondaren of ook absoluut noodzakelijk.
Op drie zaken gaan wij nu nog nader in. Allereerst is dat de vraag of wij
kunnen zeggen dat Christus iets voor zichzelf heeft verdiend, vervolgens de
vraag op welke manier gesproken kan worden over de genoegzaamheid (sufficientia) van Christus' lijden en sterven om alle mensen te verlossen, en ten
slotte de vraag of Christus voor onze schuld slechts heeft betaald, of dat Hij
onze schuld ook op zich heeft genomen.
De eerste twee vragen hebben betrekking op de verdienste van Christus. Om
ze te beantwoorden is het nodig helder te omschrijven wat onder de verdienste van
Christus precies verstaan moet worden. Voetius omschrijft 'verdienste' in het
algemeen als een verricht werk, waar een beloning tegenover moet staan die naar
de maat van de verdelende gerechtigheid daartegen opweegt. Onder de verdienste
van Christus verstaat hij dan zijn allervolmaaktste gehoorzaamheid, waardoor
Christus in onze plaats als borg aan de rechtvaardigheid van Gods wet volledig
heeft voldaan, om daarmee voor ons de vergeving der zonden, de verlossing van
de vloek, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven.
Voetius maakt melding van het volgende onderscheid dat door veel theologen wordt gemaakt tussen Christus' genoegdoening (satisfactio) en zijn verdienste (meritum). De genoegdoening wordt door hen opgevat als de oorzaak
waardoor de bevrijding van de straffen op de zonden is verkregen; zij heeft
betrekking op Christus' lijden en sterven. De verdienste wordt daarentegen
verstaan als de oorzaak waardoor de actieve rechtvaardigheid en op grond
daarvan het recht op het eeuwige leven is verkregen; zij is gebaseerd op Christus' actieve gehoorzaamheid in de volkomen naleving van Gods wet. Voetius
zelf maakt dit onderscheid zo niet, maar uit niets blijkt dat hij het verwerpt. Het
is voor hem aanvaardbaar te zeggen dat de gave van het eeuwige leven te
danken is aan de verdienste van Christus' actieve gehoorzaamheid.63
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Het kan verhelderend zijn de voorstelling van zaken door Calvijn hier naast
te zetten, die bij Amesius nog nawerkt. Ook Calvijn maakt onderscheid tussen
Christus' 'passieve' gehoorzaamheid in zijn lijden en dragen van de toorn, en
zijn actieve gehoorzaamheid in zijn trouw aan de wet, en ook hij kent aan beide
heilsbetekenis toe ter verwerving van de gerechtigheid waardoor zondaren
voor God kunnen bestaan en leven. Het verschil met de door Voetius genoemde verdeling is echter, dat bij Calvijn de gedachte van een evenredige beloning
van Christus' actieve gehoorzaamheid ontbreekt. In het betalen van de losprijs
maakt Christus ons vrij van de vloek en de dood en verwerft Hij voor ons de
gerechtigheid. Zo maakt Hij ruimte voor de doorwerking van Gods onverplichte goedheid en barmhartigheid in de gave van het eeuwige leven.64
Het verschil van de denkwijze van Voetius en die van Calvijn vinden wij
bevestigd in de antwoorden op de eerste vraag, namelijk of Christus ook iets
voor zichzelf heeft verdiend. Voetius ziet geen reden om deze vraag ontkennend te beantwoorden. Christus heeft de wet vervuld en door zijn volmaakte
gehoorzaamheid voor zichzelf het recht op het leven verworven, volgens de
regel: Wie deze dingen doet, zal leven (Lev. 18:5; Gal. 3:12). Voor dit standpunt beroept hij zich onder anderen op Bullinger en Zanchi. Hij had ook kunnen teruggrijpen op Petrus Lombardus. Volgens Voetius heeft Christus de
volgende zaken voor zichzelf door verdienste verworven: zijn opstanding uit
de doden, het herstel van de eenheid der beide naturen in zijn opstanding, de
verhoring van de gebeden die Hij tijdens zijn leven op aarde heeft opgezonden,
zijn verhoging aan Gods rechterhand, de verheerlijking van zijn menselijke
natuur en ook van zijn Goddelijke natuur, want ook naar zijn Goddelijke natuur heeft de Zoon zich in zijn middelaarswerk aan de Vader onderworpen.65
Dat Christus voor zichzelf iets verdiend zou hebben, is onder anderen door
Calvijn en Amesius ontkend. De kern van Christus' gehoorzaamheid is volgens Calvijn juist, dat Hij met zichzelf geen rekening gehouden heeft. Het
meest opmerkelijke aan zijn houding is, dat Hij zichzelf in zekere zin vergeten
is, om zich geheel te wijden aan onze zaligheid. En ook de Vader heeft in de
overgave van zijn Zoon in de dood niet het voordeel van de Zoon gezocht,
maar Hij heeft Hem niet gespaard omdat Hij de wereld liefhad.66
Leydekker probeert beide standpunten te verzoenen. Hij geeft toe dat op
zichzelf genomen de verhoging van Christus geen verdienste is. Op deze manier kan worden verklaard, dat volgens de grondtekst van Filippenzen 2:9 God
aan zijn Zoon de naam boven alle naam genadig geschonken heeft. Echter, wij
moeten de verdienste van Christus niet alleen op zichzelf beschouwen, wij
moeten haar ook in verband brengen met het pact tussen de Vader en de Zoon.
Dat heeft Calvijn niet gedaan. In het pact wordt de verhoging toegezegd op
voorwaarde van de volkomen gehoorzaamheid. Om Hoofd en Middelaar van
zijn kerk te kunnen zijn, moest Christus zich het recht op deze positie verwerven. En een recht verwerft men zich door verdienste.67 A Brakel schrijft in zijn
bespreking van het verbond der verlossing: 'Er is loon uit genade, niet naar
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verdiensten, en er is loon naar recht, naar werk, naar verdiensten, hier is een
contract, hier is werk, hier is recht, en daarop is werkloon; zoo heeft dan
Christus voor Zich zelven verdiend' .68
De tweede vraag betreft de algenoegzaamheid van Christus' lijden en sterven. Over één ding zijn alle gereformeerden het eens, dat is dat de krachtdadigheid {ejficacia) van Christus' offer zich beperkt tot de uitverkorenen. Maar kan
daarnaast gesteld worden dat de genoegzaamheid (sufficientia) van zijn offer
zich uitstrekt tot alle mensen? In deze geest verklaart Amesius, dat uit het
oogpunt van Gods bedoeling met recht gezegd wordt, dat Christus uitsluitend
voor al diegenen genoegdoening gegeven heeft, die door Hem ook behouden
worden. Uit het oogpunt van de genoegzaamheid van zijn werk kan evenwel
gezegd worden, dat Christus voor allen en een ieder genoeggedaan heeft.69
Voetius maakt tegen zodanige formuleringen bezwaar. Zijns inziens kan
men niet stellen dat op enigerlei wijze de genoegdoening, de losprijs of de
verdienste van Christus universeel is. De begrippen 'genoegdoening', 'losprijs' en 'verdienste' zijn namelijk zo concreet, dat ze niet anders gedacht
kunnen worden dan gerelateerd aan het voorwerp ten behoeve waarvan zij tot
stand gekomen zijn. Dit voorwerp bestaat uit alle uitverkorenen. Aan hen
komen de genoegdoening, de losprijs en de verdienste van Christus ten goede.
Christus' voldoening en verdienste zijn dus particulier. Zij vormen een inhoudelijke bepaling van Christus' plaatsbekledende borgtocht voor een nauwkeurig omschreven aantal mensen. Betekent dit nu dat ieder spreken over de algenoegzaamheid van Christus' werk onmogelijk is? Dat niet, maar om daarover
zinvol te kunnen spreken moeten we zijn werk niet specifiek omschrijven als
voldoening en verdienste, maar slechts algemeen aanduiden als zijn lijden, zijn
dood en gehoorzaamheid. Op die wijze brengen wij tot uitdrukking dat de
verdienste van Christus genoegzaam en krachtdadig voor alle mensen had
kunnen zijn, indien God dit had gewild.70 Deze begripsonderscheiding treffen
wij zo in de Dordtse Leerregels nog niet aan (11,3).
De laatste vraag gaat over de aard van de borgtocht. Lijkt Christus het
meest op ecnfidejussor, dat is een borg die toezegt de schuld van de schuldenaar te betalen, of op een expromissor, dat is een borg die de schuld van de
schuldenaar overneemt? Het verschil is, dat in het eerste geval de schuld op de
schuldenaar blijft drukken, tot op het moment dat de borg betaalt. In het tweede geval is de schuldenaar reeds vrij op het moment van de borgstelling. In het
begin was de discussie over de aard van de borgtocht vooral van belang tegen
de achtergrond van de opvatting van Coccejus, dat in het Oude Testament,
vóór de kruisdood van Christus, volle vergeving nog niet mogelijk was. De
volgelingen van Coccejus verdedigden eenfidejussio, want je kunt onze morele schuld voor God toch niet gelijkstellen met een financiële schuld die overdraagbaar is, en Christus heeft zijn leven toch niet gegeven tot een losprijs
voor zichzelf, om zich van zijn eigen overgenomen schuld te ontdoen, maar tot
een losprijs voor ons. Als consequentie werd echter gezien en aanvaard, dat de
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oudtestamentische gelovigen nog niet bevrijd waren van de aanklacht, ook al
had God op grond van Christus' toezegging die aanklacht voorlopig terzijde
gelegd. Naar het oordeel van Voetius' volgelingen deden zij met deze zienswijze te kort aan de heilsweldaden onder het Oude Testament. Zelf verdedigden zij dan ook een borgtocht als expromissio, zij het onder het voorbehoud dat
de vergelijking daarmee niet te ver moest worden doorgetrokken, vanwege het
verschil tussen morele en financiële schuld.71
Bij Comrie krijgt de discussie over de aard van de borgtocht nog een andere
spits. De vraag waarop hij een afdoende antwoord wil geven is, hoe het met de
stiptheid van Gods rechtvaardigheid kan overeenkomen, dat Hij een onschuldige straft en schuldigen vrijuit laat gaan. Dat kan alleen wanneer de onschuldige Borg en de schuldigen in wier plaats Hij de straf draagt zo één zijn, dat zij
voor één en dezelfde persoon gehouden worden. Deze eenheid kan alleen tot
stand komen doordat zij met elkaar verenigd zijn in een verbond waarin Hij
hun Verbondshoofd is. Hun zonden zijn Hem als hun Plaatsvervanger zo toegerekend, alsof Hij zelf al hun zonden begaan had (vergelijk 2 Cor. 5:21 en Jes.
53:5). Als God Hem niet had kunnen houden voor de zondaar, dan zou het
onrechtvaardig zijn geweest de straf op Hem te leggen. Maar door de schuldoverdracht aan het Verbondshoofd is er niet de minste inbreuk op de rechtvaardigheid in haar allerstrengste eis. Het omgekeerde is ook waar. Het is evenmin
in strijd met de stiptheid van Gods rechtvaardigheid als zondaren die in hun
Verbondshoofd als hun Borg begrepen zijn, en die niet daadwerkelijk in eigen
persoon geleden of gehoorzaamd hebben, gehouden worden alsof zij alle gehoorzaamheid hadden betracht. In hun Borg en Plaatsvervanger hebben zij
geleden en gehoorzaamd.
Comrie acht het een eis van Gods strikte rechtvaardigheid, dat de borgtocht
het karakter van een expromissio draagt. Schuld en straf zijn naar zijn inzicht zo
onafscheidelijk op elkaar betrokken, dat de ene zonder de andere voor God
onbestaanbaar is. Waar geen schuld is, daar kan ook geen straf zijn. Als Christus
voor zondaren de straf draagt, kan dit alleen doordat hun schuld Hem is toegerekend en Hij door die toerekening daarvoor verantwoordelijk is geworden. Anders zou Gods rechtvaardigheid geschonden worden, en dat is uitgesloten.72
Uit de behandeling van bovengenoemde kwesties blijkt, dat de leer van het
verlossingswerk van Christus in toenemende mate beheerst is geworden door
de voorstelling van Gods rechtvaardigheid als strikte evenredigheid in de toekenning van loon en straf.

8. BETEKENIS VAN GODS ONMEDEDEELBARE EIGENSCHAPPEN VOOR HET GELOOFSLEVEN

De theologische voormannen van de Nadere Reformatie hebben er veel werk
van gemaakt het praktische karakter van de theologie aan te tonen. Het duide127

lijkst loopt dit in het oog, wanneer zij de zogenoemde onmededeelbare eigenschappen van God op de praktijk van het geloofsleven trachten toe te passen.
De praktische betekenis van het heilswerk van Christus ligt voor de hand,
omdat Hij dit voor de zijnen heeft verricht. Ook de waarde van wat wordt
aangeduid als Gods mededeelbare eigenschappen voor de omgang met God, is
niet zo moeilijk te omschrijven. Gods leven, zijn goedheid, barmhartigheid,
geduld en trouw zijn even zovele aansporingen om het leven, de redding en de
bescherming bij Hem te zoeken. 'Laat de rijkdom van Gods goedertierenheid,
verdraagzaamheid en lankmoedigheid u tot boetvaardigheid leiden', schrijft
Paulus in zijn brief aan de Romeinen (hst. 2:4). En Gods rechtvaardigheid is
een prikkel om de doemwaardigheid van de eigen zondige staat te bedenken,
eenJx>rg te zoeken voor de schuld en de zonde te haten en te ontvluchten. Gods
wetenschap en zijn mogendheid mogen een troost voor de vromen zijn (vgl.
Ps. 139) en een waarschuwing voor de ongelovigen. Deze praktische accenten
zijn dan ook bij de verschillende auteurs meer of minder breed uitgewerkt
terug te vinden.
Het minst voor de hand ligt de praktische uitwerking van de theologie in de
leer van Gods onmededeelbare wezen. Hier moet de proef op de som geleverd
worden of het werkelijk ernst is met de aanspraak op nuttigheid van de leer.
Want juist Gods onmededeelbare wezen wordt gemakkelijk een voorwerp van
theoretische abstractie. Wij kunnen ons van zijn onoverdraagbare eigenschappen eigenlijk geen voorstelling maken, want onze voorstellingen zijn ontleend
aan wat wij in deze wereld ervaren. Onze begrippen kunnen slechts heenwijzen
naar een voor ons ontoegankelijke, onbegrijpelijke werkelijkheid. Hier is het
verband met de geloofspraktijk niet in alle opzichten vanzelfsprekend. Deze
paragraaf laat zien, dat de meeste van onze godgeleerden zich hebben beijverd
dit meest afstandelijke onderdeel van de theologie voor de geloofsbeleving ten
nutte te maken.
Amesius maakt daartoe onderscheid tussen Gods sufficiëntie en zijn efficiëntie om ons zover te brengen dat wij voor Hem leven. Zijn sufficiëntie of
genoegzaamheid bestaat uit zijn algenoegzame wezen en zijn trinitarische bestaan. Zijn efficiëntie of krachtdadigheid bestaat uit de werkzaamheid van zijn
wezen in zijn macht en zijn wilsbesluit. Beide, Gods sufficiëntie en zijn efficiëntie, noemt Amesius de pijlers van het geloof, de steunen voor de troost, de
drijfveren van de vroomheid en de zekerste kenmerken van de ware godsdienst. Wanneer Amesius over Gods onmededeelbare eigenschappen spreekt,
staat dit in het praktische kader van Gods wezen dat genoegzaam is om ons
voor Hem te doen leven. Zo betekent de onmetelijkheid Gods, dat het geloof
mag zien op een onmetelijke heerlijkheid waaraan God deel geeft. En zoals ons
geloof zich op God als de eeuwige richt, zo mag het in God ook het eeuwige
leven aangrijpen. Samengevat geldt, dat ons geloof een stevig fundament heeft,
omdat het steunt op God die de bezitter en bewerker van alle volmaaktheid,
gelukzaligheid en heerlijkheid is. 73
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Essenius is in het aanwijzen van de praktische betekenis veel uitvoeriger
dan Amesius. Bij hem ontbreekt echter het alomvattende kader van Gods sufficiëntie en zijn efficiëntie om ons voor Hem te doen leven. Hij behandelt deze
eigenschappen van God naast de andere. De gedachte aan God als geestelijk
wezen dat van zichzelf het leven heeft, past hij zo toe, dat zij ons ertoe moet
brengen alles buiten God dat zich aan onze geest voordoet op God terug te
voeren. Want uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen (Jes. 40:26; Rom.
11:36). Op grond daarvan moeten wij onszelf voortdurend opwekken om Hem
te erkennen en te verheerlijken (1 Cor. 10:31). Door deze vrome bezigheid
moeten wij vermijden dat wij door goddeloze gedachten in beslag genomen
worden.
Tegenover Gods onafhankelijkheid acht hij het van belang dat wij doordrongen zijn van onze eigen afhankelijkheid van Hem, niet alleen van onze
schepselmatige afhankelijkheid (Hand. 17:28), maar ook van onze morele. Bij
de schepping heeft Hij zijn wet in onze natuur ingeschapen en vervolgens heeft
Hij diezelfde wet op vele wijzen en bij vele gelegenheden herhaald, ontvouwd
en toegepast, en bovendien heeft Hij het evangelie daaraan toegevoegd. Daarom zijn wij als redelijke schepselen Hem een redelijke godsdienst verschuldigd (Rom. 12:1).
Ook Gods eenvoudigheid heeft ons iets te leren over onze levenshouding.
Wij behoren zijn gemeenschap zo na te streven, dat wij de eenvoudigheid die
ons opgedragen is, dat wil zeggen de oprechtheid, met ernst voor zijn aangezicht beoefenen, en alle onwaarachtigheid met inzet van alle krachten ontvluchten. De onveranderlijkheid van God wil leiden tot volharding in het goeddoen (Rom. 2:7) en tot vertrouwen op onze bewaring door Hem en op ons heil.
Gods oneindigheid betekent dat alleen Hij onze verlangens geheel kan verzadigen, zodat ze alleen naar Hem moeten uitgaan (vergelijk Jes. 55:1-3; Ps.
42:2,3). Zijn eeuwigheid wekt ons op om onze harten niet aan aardse en tijdelijke zaken vast te hechten, omdat wij tot de eeuwige gelukzaligheid in zijn
gemeenschap geroepen zijn. Verder kan de gedachte aan Gods eeuwigheid ons
ervoor behoeden, door tijdelijke tegenslagen en rampen de moed te verliezen.
Zijn onmetelijkheid wijst ons op de noodzaak altijd voor zijn aangezicht en
met Hem te wandelen.
Tenslotte, Gods onbegrijpelijkheid moet ons klein maken, en ons ertoe
brengen in grote nauwgezetheid en nederigheid de leiding van Gods Woord te
volgen, als de veiligste lamp in de duisternis van deze wereld, en niet buiten dit
Woord te gaan in ons spreken over God.74
De volgende die zich grondig en volhardend heeft beziggehouden met het
doortrekken van de lijnen naar het leven van de mens is Van Mastricht. Zijn
toepassingen hebben veel overeenkomsten met die van Essenius. Van een voortgaande ontwikkeling is in zoverre sprake, dat hij de behandeling van elk afzonderlijk leerthema onderverdeelt in een dogmatisch deel, een weerleggend deel
en een praktisch deel. Soms worden deze delen voorafgegaan door een afzon129

derlijk exegetisch deel. Op deze manier is de praktische toepassing structureel
ingebouwd.
Van Gods ondoorgrondelijke wezen zegt hij, dat het de vleselijke nieuwsgierigheid verbiedt en de bescheidenheid in ons opwekt. Aan Gods onafhankelijke wezen ontleent hij troost voor bedroefden. Want verdriet wordt meestal
opgewekt door wat wij missen. Door wie zouden wij dan krachtiger getroost
kunnen worden dan door Hem die niets mist, maar bij uitstek in alle volheid
het zijn zelf is? Verder worden wij vermaand ernaar te staan Gods onafhankelijke wezen te kennen om Hem te verheerlijken en onszelf te vernederen en te
verloochenen, en ons vertrouwen op Hem te stellen. Tenslotte worden wij
opgeroepen Gods Woord en zijn dienaren aan te nemen, zoals de Israëlieten
Möz^s moesten gehoorzamen die tot hen kwam met de woorden: 'Ik ben (dat
is: de onafhankelijk zijnde) heeft mij tot u gezonden.'
De uiteenzetting over de geestelijkheid van God brengt Van Mastricht ertoe
de lezers allerlei handreikingen te doen om te voorkomen dat zij zich een
natuurlijke voorstelling van God maken bij hun bidden, bijvoorbeeld van een
oude man, of een andere lichamelijke gestalte. Deze notie leidt ook tot de
waarschuwing God niet alleen met de lippen te dienen, maar in geest en in
waarheid (vergelijk Matth. 15:8; Joh. 4:24).
De waarde van Gods eenvoudigheid wordt onder andere aangewezen in de
troost die ervan uitgaat. Zij leert ons dat wij rust kunnen vinden in God. Want
God die eenvoudigweg geeft (Jac. 1:5), geeft zichzelf, geheel, met al zijn
(mededeelbare) eigenschappen die krachtens Gods eenvoudigheid onafscheidelijk zijn. Zo verleent Hij ons zijn wijsheid, macht, goedheid en genade.
Vervolgens worden wij daardoor opgewekt met heel ons hart zonder reserves
ons op God te verlaten.
Gods onveranderlijkheid tenslotte bevat een aansporing de zonde te verachten,
omdat God onveranderlijk is in zijn rechtvaardigheid, toorn en haat jegens de
zonden en de zondaren. Zij roept ons ook op in alle omstandigheden ons houvast
in Hem te zoeken, en alle onstandvastigheid en lichtvaardigheid te vermijden.75
Bij de tot hiertoe genoemde schrijvers heeft de toepassing van Gods eigenschappen op het leven van de mensen het karakter van aansporing, terechtwijzing en vertroosting, zij blijft dus in de parenetische stijl. A Brakel bedient
zich daar ook van. Zo verbindt hij aan de bespreking van Gods alomtegenwoordigheid een waarschuwing en een bemoediging. Hij roept de lezer op,
zich ervoor te wachten iets te doen dat in Gods tegenwoordigheid onbetamelijk
is, en in alle eerbied en ootmoed voor zijn aangezicht te wandelen. Want
zondigen in Gods tegenwoordigheid verzwaart de zonde zeer. Anderzijds wijst
hij op de vertroosting die voor Gods kinderen in zijn tegenwoordigheid gelegen is. Daardoor is het namelijk mogelijk bij Hem te schuilen (vergelijk Ps.
139). En Gods onveranderlijkheid wordt voorgesteld als een schrik voor onbekeerde zondaren, vanwege Gods bedreigingen en oordelen, en als een troost
voor de gelovigen, vanwege Gods beloften.
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Maar behalve deze parenetische aanpak vinden we bij hem ook een andere
methode, dat is die van de beschrijving van wat God in het mensenhart werkt.
Een bescheiden voorbeeld daarvan is de praktische uitwerking van Gods algenoegzaamheid. A Brakel schrijft: 'Zulk een God is onze God, die niet alleen
voor Zich zelven algenoegzaam is, maar met zijne algenoegzaamheid de ziel
zoo overloopende kan vervullen en verzadigen, dat zij in geen opzicht iets
anders van noode heeft dan God; en de ziel daarmede overstort wordende, is
zoo vervuld met licht, liefde en blijdschap, dat ze ook niets anders begeert',
met verwijzing naar Ps. 73:25.
Een ander voorbeeld daarvan treffen wij elders in zijn godsleer aan, te
weten in zijn bespreking van de zaligmakende kennis van Gods mededeelbare
eigenschappen, zoals zijn rechtvaardigheid, goedheid, liefde en heiligheid. A
Brakel begint de uiteenzetting daarvan met woorden die een uitvoerige beschrijving inluiden: 'Want als de ziel wordt toegelaten tot de beschouwing van
God als haar God in Jezus Christus, dan wordt de ziel gewaar ...\ 76 Met zulke
beschrijvende excursen over de bevindelijke beschouwing van God door de
ziel worden wij sterk herinnerd aan de schrijftrant die wij aantreffen in de
opbouwende literatuur die hierna onze aandacht zal vragen. Deze partijen in A
Brakels dogmatiek maken daarvan in feite reeds deel uit.
Als wij het geheel overzien, kunnen wij nagaan welke procédé's gevolgd
zijn bij de toepassing van Gods onmededeelbare eigenschappen. De eerste
invalshoek is die van Amesius. Hij beschouwt deze eigenschappen als blijken
van Gods genoegzaamheid om ons te kunnen redden en voor Hem te doen
leven. Anderen duiden deze eigenschappen niet zo expliciet als uitdrukking
van Gods sufficiëntie. Toch komt één van hun werkwijzen op hetzelfde neer.
Zij maken namelijk gebruik van het feit, dat uniek-goddelijke eigenschappen
zoals eeuwigheid, alomtegenwoordigheid, onveranderlijkheid en eenvoudigheid allerlei andere eigenschappen impliceren die de mens veel nader staan en
hem ten goede kunnen komen. Zo impliceert Gods niet-temporele eeuwigheid
dat Hij de mens deel kan geven aan de temporeel-eeuwige heerlijkheid, immers als eeuwige is God heer over de tijd en beschikt Hij over de tijd. Op
dezelfde wijze impliceert zijn alomtegenwoordigheid dat alle plaatsen binnen
zijn onmiddellijke bereik zijn en niemand zich aan zijn nabijheid kan onttrekken. Zijn onveranderlijkheid impliceert zijn trouw en zijn eenvoudigheid zijn
oprechtheid en de volledigheid van zijn gave.
Een andere manier om Gods onmededeelbare eigenschappen toe te passen
is het gebruik van de tegenstelling tussen God en mens, de via negativa in
omgekeerde richting: Gods unieke onafhankelijkheid brengt met zich mee dat
de mens volstrekt van Hem afhankelijk is, zijn algenoegzaamheid dat de mens
behoeftig is en voor zijn behoeften alleen bevrediging vindt bij God.
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9. D E OPBOUWENDE LITERATUUR - OMGANG MET DE RECHTVAARDIGE GOD

Hoe leert de mens God kennen, wanneer hij verlangend en zoekend is gemaakt
om met God te worden verzoend? Deze vraag stelt de werkelijkheid van God
aan de orde, niet vanuit de systematische invalshoek, maar vanuit de praktischpastorale. Een onderzoek naar de godsleer en christologie van de Nadere Reformatie kan om deze praktische invalshoek niet heen. Het boeiende is juist, na
te gaan hoe beide benaderingen zich tot elkaar verhouden. In deze paragraaf en
de twee hierop volgende paragrafen proberen wij een indruk te krijgen van de
wijze waarop God ter sprake komt in werken die handelen over de geloofsbeleving in de omgang met God.
Wanneer wij allereerst stilstaan bij de betekenis van Gods rechtvaardigheid
iiv4e omgang van de mens met God, dan valt ons op dat in een aantal van de
geraadpleegde werken de plaats daarvan betrekkelijk weinig nadruk ontvangt.
Wellicht zouden wij anders verwachten na onze eerdere vaststelling dat de
verdelende rechtvaardigheid van God in toenemende mate theologisch in Gods
wezen is verankerd en de leer van Gods heilsraad heeft bepaald.
Deze opmerkelijke stand van zaken laat zich mooi illustreren met behulp
van de geschriften van Teellinck. Aan de ene kant is hij zich terdege bewust
van de ernst van Gods gerechtigheid, toorn en vloek tegenover onze zonden.
Hij spreekt daarvan uitvoerig in zijn Nieuwe Historie van den ouden mensch.
Ook het onmetelijke lijden van Gods Zoon tot genoegdoening aan Gods gerechtigheid ontvangt alle nadruk. Maar aan de andere kant overheerst in de
beschrijving van Gods toenadering tot de zondaar de aandacht voor Gods onbegrijpelijke, uitnodigende vriendelijkheid. De Here gedraagt zich daarin, aldus Teellinck, alsof Hij ons nodig heeft in plaats van andersom. Zijn eisen en
bedreigingen versterken zijn nodiging, ze zijn bedoeld om ons aan te sporen
ons van onze boze wegen te bekeren.
In zijn geschrift over de viering van het avondmaal valt op, dat Teellinck
als middel om het ware berouw in ons te verwekken niet noemt het bedenken
van Gods rechtvaardige toorn tegen onze zonden zonder meer, maar het bedenken van het zware lijden en sterven dat wij Christus door onze zonden hebben
aangedaan. Teellinck voegt hieraan toe, dat dit lijden daarom zo zwaar was,
omdat Hij geleden heeft onder de toorn van God tegen onze zonden. De mens
staat hier niet 'oog in oog' met de rechtvaardige eisende God, maar hij wordt
reeds aan het begin, ter verwekking van het berouw, gewezen op Christus en
zijn lijden omwille van zondaren. Allen die door de gedachten aan het lijden
van Christus hartelijk bedroefd zijn over hun zonden, mogen God zien als de
God die verzoening en genezing in Christus belooft. De God met Wie zij te
maken krijgen is hier de God die in Christus zijn genade schenkt.
Door deze benadering wordt ook de plaats van de prediking van de wet
bepaald. De wet moet volgens Noodwendigh Vertoogh scherp worden gepredikt om drie redenen. Zij moet de mens ontdekken aan zijn machteloosheid om
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te gehoorzamen, zij moet hem een indruk geven van de afschuwelijkheid van
de zonde, doordat God in de wet aangeeft dat Hij daarvan een afkeer heeft en
daarover toornt, en zij moet getuigenis afleggen van de zoetheid en de lieflijkheid van de gehoorzaamheid. Het aspect van Gods rechtvaardige eis die tot
schuldverslagenheid leidt, ontbreekt ook hier.
In het Soliloquium blijft Gods rechtvaardigheid eveneens op de achtergrond. Teellincks uitgangspositie is hier niet de door schuld verslagen mens
die voor Gods rechtvaardigheid beeft, maar de mens die aan het aardse leven
niet genoeg heeft en zich bewust wordt van de diepe ellende van een leven
buiten God. Het godsgemis doet hem zoeken en vragen naar een weg om God
te vinden. De rechtvaardigheid van God wordt hier meer verondersteld dan dat
zij als indrukwekkende realiteit invloed uitoefent op de beleving van de smekeling.77
Hetzelfde geldt van de twee prekenbundels van Van Lodensteyn. Gods
toorn met daarachter zijn onuitgesproken rechtvaardigheid speelt wel een bescheiden rol in de tekening van het werk van Christus, maar de sfeer van het
rechtsgeding ontbreekt geheel in de weergave van de confrontatie tussen God
en de zondaar. In een preek over Lukas 2:1-7 beantwoordt hij de vraag waartoe
Christus als mens in de wereld gekomen is. Hij zegt daar van: 'Daarom is 't /
om den Hemel te bestormen / en voor zyn volk in te nemen / om den Duyvel
den kop te vermorselen / de helsche vlamme uit te blussen / om den eeuwigen
toorn van den oneindigen God te stillen / die te dragen / en den mensch daar
van te verlossen.' Hij tekent Hem vervolgens als het ware Paaslam en als het
Kind waarop alle dieroffers in het Oude Testament zagen.
Elders, in een preek over Johannes 17:3, blijkt hij Gods eigenschappen,
waaronder zijn rechtvaardigheid, geheel met zijn openbaring in Christus te
verbinden. Met een beroep op Johannes 14:9 en 2 Corinthe 3:18 betuigt hij dat
wij in Christus zien wie God is: Christus toont ons Gods goedheid, algenoegzaamheid en wijsheid, en is ons door God geschonken tot wijsheid, rechtvaardigmaking, heiligmaking en volkomen verlossing (1 Cor. 1:30). Door Christus
krijgen wij in zekere zin deel aan Gods eigenschappen.78
Later is dit bij Schortinghuis en Smytegelt in hun bekendste werk net zo.
Bij Schortinghuis is alles gericht op de vereniging met Christus. Het dragen
van Gods toorn, het genoegdoen aan Gods rechtvaardigheid wordt meer verondersteld dan dat het expliciet wordt genoemd en uitgewerkt. We kunnen aannemen dat Schortinghuis daarvan uitgaat wanneer hij spreekt over de heerlijkheid, dierbaarheid, algenoegzaamheid en bereidwilligheid van de overdierbare
Here Jezus, en wanneer hij gewag maakt van de toegang tot de Vader die hij
ontving door zijn dierbare borg. Maar meer dan een stilzwijgend uitgangspunt
is het toch niet. In zijn bekend geworden 'dierbare vijf nieten' (ik wil, kan,
weet, heb en deug niet) staat niet de doemwaardigheid van de zondaar op de
voorgrond, maar diens onmacht om in eigen kracht God te vinden. Als pendant
daarvan staat niet Gods rechtvaardigheid centraal, maar zijn vrij macht.79
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Bij Smytegelt is de benadering misschien iets minder jesu-centrisch, en wat
meer trinitarisch, maar dit betekent niet dat de aandacht voor Gods rechtvaardigheid groter is. Ook bij hem blijft de rechtvaardigheid Gods een impliciete
vooronderstelling. Hij schrijft dat de gelovigen deel hebben aan de verzoening
met God en aan de gerechtigheid van Jezus Christus. Het probleem van het
leven met God cirkelt meer om de eigen geestelijke dorheid, het verlangen naar
de gemeenschap met God en zo naar zekerheid in de aanvechtingen van de
satan, dan om het kunnen bestaan voor de rechtvaardige God.80
Anders ligt het bij A Brakel. Bij hem is de rechtvaardigheid Gods wel een
werkelijkheid waarmee de zondaar voor God in het reine moet komen. Ligt bij
de vorige schrijvers het hoofdaccent op God die in Christus zich laat kennen en
gemeenschap sticht met de zondaar, bij A Brakel treedt een zekere polarisatie
op tussen God buiten Christus en God in Christus. 'God is buiten Christus
verschrikkelijk, en kan niet beschouwd worden anders dan een verterend vuur;
maar in Christus heeft men vrijmoedigheid, en God openbaart Zich aan de
zoodanigen, die door dien weg tot Hem naderen.' Door het geloof leert men
God in Christus kennen, maar dit neemt niet weg dat men voordat men Christus als Borg aanneemt, te maken krijgt met Gods eisende rechtvaardigheid die
afschrikt.
A Brakel zet dit uiteen wanneer hij verklaart hoe de Heilige Geest het
geloof werkt. De Geest schijnt in het verduisterde verstand van Gods kinderen,
zodat zij hun ellende beginnen te zien, en bevangen worden door schrik en
vrees vanwege de walgelijkheid en verdoemelijkheid van de zonde. Hierdoor
wordt in hen een begeerte gewekt naar de genade van God. Maar dan toont de
Geest hun Gods rechtvaardigheid, die eist dat de minste zonde gestraft wordt
met de eeuwige verdoemenis. Het gevolg daarvan is, dat Gods kinderen gestuit
worden in hun toevlucht nemen tot God. In een staat van moedeloosheid en
radeloosheid openbaart de Geest hun de noodzaak van een borg die voor hun
zonden aan Gods rechtvaardigheid betaalt, en Hij laat hun zien wie die borg is
die door God zelf is gegeven, zijn eniggeboren Zoon. Hij toont hun tevens
welke verbondsweldaden in Hem vervat zijn. Als gevolg daarvan worden zij
daartoe aangetrokken en wordt bij hen de liefde tot de zaligheid en tot de borg
opgewekt, ze willen aan hem en zijn gaven deel krijgen. De Geest overtuigt
hen dat aan hen de zaligheid van het evangelie wordt aangeboden. Na veel
strijd ontvangen zij de vrijmoedigheid om die borg aan te nemen en geven zij
zich geheel aan Hem over.
In de leer van de rechtvaardigmaking voegt A Brakel hieraan nog een stap
toe. Het geloof neemt eerst de gerechtigheid van de Borg Jezus Christus aan en
vervolgens keert de gelovige met de aangenomen en toegeëigende gerechtigheid tot God. Aan God toont hij die gerechtigheid, en hij verlangt daarnaar
geoordeeld en gerechtvaardigd te worden. Daarbij pleit hij op de beloften van
vergeving en eeuwig leven, en al pleitend hoort hij in de beloften Gods stem
die hem vrijspreekt van schuld en straf en hem tot erfgenaam van het eeuwige
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leven verklaart. De Heilige Geest op zijn beurt bekrachtigt deze waarheden in
de ziel.81
Uit deze laatste stap in de leer van de rechtvaardiging blijkt, dat een kind
van God zelfs wanneer hij Christus reeds aangenomen heeft, te maken krijgt
met Gods analytische rechtvaardigheid die niet aan Christus gebonden is en die
ieder geeft wat hem naar recht toekomt. In XVII, 16 zegt A Brakel dit heel
duidelijk: 'Zal God dan den mensch rechtvaardigen en inwijzen in het recht
van de eeuwige zaligheid, zoo moet hij waarlijk rechtvaardig en heilig zijn;
want Gods oordeel is naar waarheid, zijn vonnis is recht en gerechtigheid.'
Hier wordt de strikt verdelende rechtvaardigheid van God doorgetrokken tot in
de toeëigening des heils.
Elders heb ik deze benadering zo radicaal niet aangetroffen, wat natuurlijk
niet wegneemt dat ook bij anderen de polariteit van wet en evangelie wordt
geduid in de richting van Gods rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid. Tekenen van de soteriologische doorwerking van deze duiding vinden wij bij Comrie. Hij spreekt in zijn catechismusverklaring over twee verschillende openbaringen van God, in de wet en in Christus. God wordt enerzijds in de wet door
de Heilige Geest aan de ziel ontdekt als Degene die de eer en het ontzag van de
goddelijke majesteit handhaaft. En Hij wordt anderzijds door het evangelie
ontdekt, zodat de ziel krachtens de werking van de Heilige Geest overtuigd
wordt dat God in Christus verzoend is en de wereld met zichzelf verzoent.
Comrie gaat niet zover als A Brakel, die stelt dat de gelovige bekleed met
de gerechtigheid van Christus weer naar de Vader gaat om zich door de Vader
te laten rechtvaardigen. Nee, hierin doet hij meer denken aan Van Lodensteyn.
Het is God zelf die in het aangezicht van Christus Jezus door de instraling van
zijn goddelijk licht de zielen der uitverkorenen verlicht met de kennis der
heerlijkheid Gods (vergelijk 2 Cor. 4:6), zodat de middelaar van het verbond
hun wordt geopenbaard in zijn heerlijkheid, noodzakelijkheid, gepastheid, algenoegzaamheid en bereidwilligheid.82 De gelovige hoeft zich niet nog eens te
verantwoorden tegenover Gods rechtvaardigheid, maar ontvangt deel aan deze
rechtvaardigheid die hem in Christus van godswege wordt geopenbaard en die
door hem wordt aangenomen.

10. OMGANG MET GOD DIE LIEFDE IS

Veel sterker dan de nadruk op Gods rechtvaardigheid is in de geraadpleegde
geschriften het accent op Gods liefde. Deze aandacht voor Gods liefde neemt
vaak de vorm aan van een beschrijving van de innige liefdesgemeenschap
tussen God of Christus en de ziel. Teellinck gaat daarin heel ver. De liefdesgemeenschap wordt door hem getekend met trekken die doen denken aan de
huwelijksgemeenschap van man en vrouw: 'Als gy / Heere / maer woudet uwe
slincker-hant onder mijn hooft leggen / ende uwe rechter-hant over mijn borst
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slaen; dan zoude mijne ziele sachte liggen / dan zoude zy meer dan in een
aerdtsch Paradijs wesen'. De liefde wordt door God in het hart uitgestort en
bewerkt daar een stille gerustheid, vrede en troost, die door niets overtroffen
wordt. Naar deze liefde in het hart gaat het verlangen uit: 'Och! Heere / dat
toch dese liefde altoos by my / altijdts in my ware! dat ick konde ontbranden in
dese liefde'.
Wanneer de gelovige deze liefde in het hart ontvangt, dan verliest hij zichzelf geheel in de liefde van God. Dat blijkt uit het antwoord dat Teellinck geeft
op de vraag hoe hij kan toekomen aan het gebod van de liefde: 'Moet het niet
alsoo wezen? dat dijne liefde / als eenen grooten gloet / als een al-verlichtende
klaerheyt / moet in my verswelgen alle andere liefde / ende dat de liefde mijnes
selfs / de liefde mijnes Naestens / de liefde van dijne verborgene, die dy naest
zijn, moet slechts in-komen / onder dijne liefde / ende daer haer selven verliesen', en hij vergelijkt dit met het water van de rivieren dat opgaat in de zee. Hij
vergelijkt de vereniging met God ook met een opstijgen van de aarde, een
vliegen tot God met de vleugelen der waarachtige vrijheid. Het doel van die
vereniging is, 'dat ick uyt grooter liefde my zelven niet en mocht gevoelen /
maer u alleene in my'.
Wanneer Teellinck de 'aldersoetste Bruydegom mijner Zielen' en zijn 'aldersoetste Minnaer' aanspreekt, denkt hij niet specifiek aan Christus, maar aan
God. Christus speelt in zijn beleving de rol van het middel om God te kennen
en het leven met God te vinden. Hij dankt God voor de vergeving der zonden
en de verlossing uit de dood door de Here Jezus, en zegt: 'ghy hebt even
daerom dijnen eyghen Sone ons ghestelt tot eenen Salighmaker / om in hem
t'openen den boesem dijner ghenade / ende ons in hem te doen sien dijne
Menschen-liefde'.83 De gave van de Zoon staat geheel in het teken van Gods
liefde.
Van Lodensteyn kan in dezelfde geest, zij het iets terughoudender, over het
deel hebben aan Gods liefde spreken. In een preek over Hooglied 1:4, getiteld
'Christi Bruyd in de binnenkamer', verstaat hij onder de binnenkamer de gevoelige liefde van Christus en de allerinnigste gemeenschap der zielen met
Christus. God doet zijn kinderen de breedte, lengte, diepte en hoogte van
Jezus' liefde zien (vergelijk Ef. 3:18, 19). Hij openbaart zich aan de zijnen als
een genadig en vergevend God. 'Aldus omhelst hy onze ziele lieflijk.84
Ook A Brakel is ertoe in staat de eenheid in liefde tussen God en de gelovigen tot uitdrukking te brengen. Hij doet dit op een aanstekelijke wijze aan het
einde van zijn bespreking van het verlossingsverbond. Hij schrijft: 'Hier openbaart zich eene weergalooze liefde, die alle begrip te boven gaat. In dit verbond
gekend en bedacht te zijn; van den Vader aan den Zoon gegeven te zijn, en van
den Zoon in zijn boek getekend te zijn; een voorwerp te zijn van het eeuwig
onderling genoegen tusschen den Vader en Christus om u zalig te maken, dat is
een geluk! dat is een wonder! Hier was geen voorgezien geloof, geene goede
werken, dat de partijen bewoog om hunner in dit verbond te gedenken; hier
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was geene noodzaak, geen dwang, maar eeuwige liefde en vrijwilligheid. (...)
Liefde bewoog den Vader; liefde bewoog den Heere Jezus, 't Is een liefdeverbond van die, welke uit zich zelven liefhebben zonder beminnelijkheid van
het voorwerp. O hoe gelukkig is hij, die in dit Verbond is ingesloten, en die van
deze eeuwige liefde rondom omvangen, bestraald en verwarmd wordt tot wederliefde'.85 Uit deze woorden wordt duidelijk, dat de juridische categorieën
waarvan A Brakel zich bedient niet ten koste gaan van de ruimte voor de liefde
van God in het leven van zijn kinderen.
Tenslotte luisteren wij naar Comrie. Van hem geldt eigenlijk hetzelfde als
van A Brakel. Hij is uiterst gevoelig voor de juridische consequenties van de
rechtvaardigheid Gods. Maar dit neemt niet weg dat hij van binnenuit weet te
spreken van de liefdevolle gemeenschap met Christus. Hij doet dit bijvoorbeeld in zijn A.B.C, des Geloofs bij de bespreking van de begrippen 'aanhangen' en 'aankleven'. Wanneer de gelovige Christus aanhangt, dan grijpt zijn
ziel Hem aan en omhelst zij Hem met de allerinnigste liefde. Wanneer God
zich aan de ziel wil schenken en mededelen, en zij van haar kant Hem wil
omhelzen, is dit te typeren als een zeer nauwe verbondsonderhandeling tussen
God en de ziel. Door een blakende liefde wordt God aan de ziel en de ziel aan
God gehecht. Deze intieme gemeenschap tussen God en de mens komt tot
stand wanneer God de wezenlijke inhoud van het genadeverbond aan de ziel
bekendmaakt. Comrie spreekt in dit verband van de wederzijdse vereniging in
de tijd der minne. Als gevolg van de krachtdadige en onweerstaanbare werking
van de Heilige Geest willigen de uitverkorenen dan onder een allerliefst gevoel
van een almachtige werking op hun ziel het verbond in. Wanneer zij het verbond en zijn Borg waarachtig leren kennen, bemerken zij dat op hun ziel een
liefelijke aandrang wordt uitgeoefend om de Here welbehaaglijk te leven.86
Wanneer wij ons afvragen wat de herkomst is van deze grote nadruk op de
liefde van God, kunnen wij minstens vaststellen dat de oorsprong daarvan
nauwelijks gelegen kan zijn in de dogmatische leer van Gods eigenschappen of
van Christus. In de eigenschappenleer is daarvoor het accent op Gods onmededeelbare eigenschappen te groot, en in de christologie overheerst het functionele van het middelaarswerk te veel, onder het gezichtspunt van de genoegdoening aan de rechtvaardigheid Gods. Dat is een andere invalshoek dan de gedachte dat in Christus God zelf tot ons komt en ons in Hem zijn liefde geeft.
Het enige aanknopingspunt in de dogmatiek voor het overwicht van Gods
liefde is de leer van de drieëenheid. De actuele betekenis daarvan werd door
Voetius en zijn navolgers onder andere gezien in de liefde tussen de Vader en
de Zoon die aan ons geschonken wordt. Het is echter opmerkelijk dat in de
onderzochte geschriften het verband met de trinitarische liefde van de goddelijke Personen tot elkaar niet wordt gelegd, met uitzondering van de geciteerde
passage van A Brakel. Het ligt daarom voor de hand invloeden van elders aan
te nemen, die weinig vat hebben gehad op de dogmatische verantwoording,
maar des te meer op de praktische geloofsbeleving.
137

Meermalen wordt gewezen op verwijzingen naar de middeleeuwse mystiek, die vooral in Bernard van Clairvaux een aansprekende vertolker heeft
gekregen, en die rechtstreeks en via het Engelse Puritanisme kan hebben doorgewerkt.87 Men heeft zelfs gemeend te kunnen spreken van katholiserende
tendenzen in de christologie binnen de Nadere Reformatie. Daaronder is te
verstaan de neiging meer aandacht te vertonen voor de incarnatie en de persoon van Christus als de openbaring van Gods heiligheid en liefde, dan voor
het plaatsbekledend verzoeningswerk van Christus. Daarmee correspondeert
in de leer van de verlossing een overheersende belangstelling voor de verheffing van de menselijke natuur tot God, ten koste van de betekenis van de
verzoening met God door het bloed van Christus.88 De aandacht voor Christus'
persoon en voor de eenwording van de ziel met God is inderdaad opvallend
groot. Hier worden andere accenten gelegd dan in de dogmatiek. Dit neemt
echter niet weg dat Jezus' lijden en sterven als genoegdoening voor onze
zonden op de achtergrond steeds meeklinkt.89

11. GODSONTMOETING EN GODSERVARING

Het laatste aspect van ons onderzoek betreft de wijze waarop de relatie met
God in de stichtelijke literatuur wordt getypeerd. Ten aanzien daarvan zijn
twee vormen van elkaar te onderscheiden, die evenwel veelal met elkaar verweven zijn. De eerste is aan te duiden als ontmoeting. De relatie met God heeft
daarin het karakter van de intieme verborgen omgang met God, zij is persoonlijk van aard. Wat in de vorige twee paragrafen naar voren is gebracht over de
omgang met de rechtvaardige God die liefde is, heeft daarvan het meeste weg.
Wie te maken krijgt met God die zijn rechtvaardigheid handhaaft en ons in zijn
liefde opneemt, als een God met wie de ziel zelfs verbondsonderhandelingen
voert, heeft daarin te maken met een persoonlijke God, die van de andere kant
komt en de mens tegemoet treedt en de gemeenschap met de zondaar afwijst
dan wel in Christus opricht.
Het karakter van de relatie tot God als persoonlijke gemeenschap in de
ontmoeting komt voorts tot uitdrukking in het spreken van de ziel tot God en
van God tot de ziel. Bij Teellinck vinden wij voortdurend een spreken voor
Gods aangezicht, waarin veelvuldig God wordt aangesproken. Nu geschiedt
dit bij Teellinck in een alleenspraak, dat is een ontboezeming waarin alleen de
ziel aan het woord is en niet God sprekende wordt ingevoerd.
Van het spreken van God tot de mens in de wederzijdse ontmoeting zijn
echter ook voorbeelden te geven, niet alleen uit de populaire, maar ook uit de
academische literatuur. In zijn Exercitationes citeert Witsius verschillende malen
Jesaja 65:1, waar de Here zijn volk herinnert aan zijn vroegere woorden: 'Hier
ben Ik, hier ben Ik.' Zo biedt de hemelse Vader zijn Zoon aan en Christus de
Here biedt zichzelf aan met al zijn weldaden en een volheid van heil, zeggen138

de: 'Hier ben Ik, hier ben Ik.' God spreekt deze woorden tot de bekommerde
ziel die Hem zoekt, en zodra de ziel bemerkt dat God zich zo welwillend
aanbiedt, aarzelt het geloof niet om Hem met open armen te omhelzen.90 Hier
heeft de omgang met God duidelijk een dialogisch karakter.
Het verst daarin is Smytegelt gegaan. Bij hem wordt de omgang met God
tot een gemeenzaam tweegesprek, waarvan hij zegt: 'Uw ziele vaart wèl, als zij
geestelijken omgang met God gaat houden ... Zij doet dan geen groote noch
kleine dingen, of ze kent er den Heere in.' De volgende voorbeelden geven een
indruk van de manier waarop bij Smytegelt het contact tussen God en de
gelovige verloopt. Het spreken van de ziel tot God heeft vaak de vorm van een
bekommerde klacht. Op zijn tijd spreekt God dan tot de ziel die Hem zoekt: 'Ik
ben uw heil' (Ps. 35:3). Hij neemt de ziel apart en zegt tot haar: 'Zal Ik u een
blijk van mijn oneindige, tedere liefde geven?' De ziel stelt zich op een eenzame plaats voor de Alwetende en zegt: 'Heere, Gij kent mijn hart'. Vervolgens
verklaart zij hoe zij zich verlangend op de gemeenschap met God voorbereidt.
En God antwoordt: 'Al die voorbereidingen zijn goed. Ge zijt oprecht.' Daarop
spreekt de ziel, als het met genade gepaard gaat: 'Wat zegt Gij, Heere?' en ze
neemt enige teksten uit het Woord om daarop bij God te pleiten en te overwegen of ze die wel op zichzelf mag toepassen. Dan komt de zalige God en
spreekt: 'Gij ligt steeds te denken, of het werk van God wel in u is.' En dan
geeft Hij haar een duidelijk licht, en Hij zegt: 'Mijn kind, mijn vriendin, Ik zal
u overstromen tot ge niet meer kunt. Ik zal u ontmoeten. Terwijl Ik bij u ben,
zal Ik u onderwijzen, raadgeven'. 91 Ik zie hier af van een beoordeling van de
inhoud van dit gesprek tussen God en de bekommerde gelovige. Het gaat me
nu om het dialogische, vertrouwelijke karakter ervan. Dat doet denken aan de
gesprekken van God met Abraham en met Mozes, zoals wij die in de Bijbel
lezen.
De relatie van de gelovige tot God wordt echter niet alleen beschreven in
termen die ontleend zijn aan een persoonlijke ontmoeting. De tweede vorm
waarin de relatie tot God wordt beleefd, is die van de ervaring, van allerlei
aandoeningen die door God in de ziel worden gewerkt. Beide vormen, die van
de ontmoeting en die van de ervaring, sluiten elkaar natuurlijk niet uit. Maar
wel kan de tweede de overhand hebben over de eerste.
Teellinck heeft het over beide. Hij spreekt niet alleen van de liefdesgemeenschap als tussen twee personen, maar ook over het voelen van God in zijn
ziel, en over het smaken hoe goed God is (vergelijk Ps. 34:9; 1 Petr. 2:3). In de
weergave van de meest intieme gemeenschap tussen God en de ziel treedt het
karakter van de persoonlijke ontmoeting zelfs terug. In die liefdesgemeenschap met God gaat de ziel namelijk op in Gods liefde. De persoonlijke eigenheid van de ziel is dan niet meer van belang. Voor haar blijft dan geen andere
rol over dan die van de gewaarwording van Gods liefde. De ziel is een en al
ervaring.92
Ook bij anderen treedt het persoonlijke karakter van de relatie tot God
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terug. Een frappant voorbeeld daarvan vinden wij in de Geestelijke verlatingen
van Voetius en Hoornbeek. Men zou de indruk kunnen hebben dat verlating bij
uitstek een persoonlijke categorie is: iemand wordt door een ander die eerst in
zijn nabijheid was, alleen gelaten. Maar in de uitwerking van wat daarmee
wordt bedoeld, blijkt het louter om een ervaringscategorie te gaan. Voetius
omschrijft de geestelijke verlating als een verzoeking van Godswege, waardoor Hij het gevoel van zijn vertroostende genade en van zijn vaderlijke gunst
onttrekt. Daardoor gevoelt een mens die tot God bekeerd is niet de verheuging
van zijn hart in God en Goddelijke dingen. Het gaat om een verduistering en
wegneming van de vreugde en de geestelijke genieting. De verlating wordt
door God zelf vaderlijk toebedeeld, doordat Hij zijn liefde niet gevoelig uitstort in de harten der gelovigen. Verlating is dus de onthouding van een gevoel.
Bij Hoornbeek ligt dat niet anders. Weliswaar spreekt hij onbevangener van
God die de ziel verlaat, in persoonlijke termen dus, maar ook bij hem blijkt dit
betrekking te hebben op het gevoel van God en zijn genade. God trekt zich
terug met betrekking tot het gevoelen en de vreugde der ziel. Hij doet die ziel
niet zo zijn gunst en vriendelijkheid smaken als voorheen, Hij overstelpt haar
niet zo met hemelse vertroostingen en vreugde als eerst. Daaruit vloeit voort
dat de ziel als het ware geen gevoel heeft van enige genade van God in haar.93
De persoonlijke elementen (gunst, vriendelijkheid) worden hier geheel ondergeschikt gemaakt aan de gevoelsbeleving.
Dezelfde tendens kan worden waargenomen bij Van Lodensteyn. In een
preek over Johannes 17:3 omschrijft hij wat het kennen van God en Jezus
Christus inhoudt. In die omschrijving wordt de kern van deze kennis niet in de
persoonlijke relatie met God gelocaliseerd, maar in het gevoel. 'Dese kennisse
bestaat in een gezegende bevinding van de Eygenschappen Gods, te proeven
en te smaken dat God goed is. Psalm 34:9. 't Is een gewaarwordinge van den
Goddelyken glans, Majesteit, en waardigheid Gods; dat ondervind hy in sijn
ziele / gelyk het voedsel van de spys gevoelt word / soo deelt de Heere hem
selven mede / en doet voelen wat hy is.' De zelfmededeling van God, men zou
zeggen: een zeer persoonlijke daad, wordt van haar persoonlijke karakter ontdaan doordat zij wordt uitgelegd in gevoelstermen.
Van Lodensteyn kan de kennis ook omschrijven als een door de Geest
verlicht verstand. Op grond van Psalm 36:10 zegt hij: 'Het licht dat in de ziele
is / dat is God selfs'. Hier wordt het gevoel aan de verlichting van het verstand
gebonden, maar daarmee is de benadering vanuit de gevoelservaring niet doorbroken. Integendeel, het wonen van God in ons wordt vereenzelvigd met het
licht waarmee de Heilige Geest ons verstand verlicht. Maar dat betekent dat de
persoonlijke categorie van de gemeenschap tussen God en mens wordt gevangen in de onpersoonlijke categorie van het verlichte schouwen en voelen.
De plaats van Jezus Christus in deze verstandsverlichting en gevoelsmededeling is dan, dat in Hem ons de heerlijkheid Gods wordt getoond. De bijzondere eigenschappen van God worden gezien in Christus. Het bevreemdt ons
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niet dat over de geliefde tekst 2 Corinthe 4:6 in een van de bundels een afzonderlijke preek te vinden is: 'Om (te geven) verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus'. Daarin schrijft hij van de
kennis, dat zij Gods volmaaktheden betreft. De ziel ziet door deze kennis Gods
heerlijkheid en algenoegzaamheid. 'En hoe sy die meerder bespiegelt / hoe sy
zich selven meerder quijt werd. Dat eeuwig gezichte nu van Gods algenoegsaamheyd / en van Gods eyndeloose heerlijkheyd sal wesen onse geluksaligheyd. Joh. 17:3. Matth. 5:8'. 94
Bij A Brakel vinden we een soortgelijk patroon. Wandelen met God bestaat
volgens hem in een heilige afzondering van het hart van al het zichtbare, in een
stille toe wending tot God, om zich zo in te stellen op de bestraling met zijn
wonderbaar licht, en in een staren op Gods volmaaktheden, om al dieper die in te
zien en hun kracht in het hart te gevoelen. Dit gevoelen van Gods volmaaktheden leidt tot de omgang met God, in een beurtelings stilzwijgen, aanbidden,
eerbiedig neerbuigen, samen spreken, bidden, ootmoedig zich onderwerpen,
vertrouwen, zich verblijden en zich in de Here verlustigen, zich aanbieden voor
de dienst des Heren, om Hem welbehagelijk te leven. In twee van deze werkzaamheden komt God als persoonlijk God naar voren, dat is in het 'samen
spreken' en in het 'vertrouwen'.
Hoezeer echter deze omgang met God gebaseerd is op het ervaren van God,
blijkt uit het vervolg, waarin A Brakel beschrijft wat het betekent wanneer de
ziel wordt toegelaten tot de beschouwing van God. De ziel wordt Gods rechtvaardigheid gewaar en bemint die, zij ziet Gods goedheid en algenoegzaamheid,
smaakt de kracht ervan en wordt daarmee verzadigd, zij wordt bestraald door
Gods liefde en ontbrandt in wederliefde, zozeer dat iedere aardse liefde haar
kracht verliest. Zij ziet Gods heiligheid en kan de glans daarvan niet verdragen,
maar verlangt er tegelijk naar heilig te zijn als Hij. Zij ziet en bemint Gods
heilige wil en laat haar eigen wil versmelten in de wil van God. Zo beschouwt zij
ook Gods heerlijkheid, almacht, wijsheid en waarheid. Het hele christelijke
leven wordt teruggevoerd op de toelating van de ziel tot de beschouwende ervaring van God. Om in deze beschouwing van God te worden ingeleid moet het
historisch geloof zeer werkzaam zijn. Voorts is nodig dat men door het geloof
God aanmerkt als zijn God in Christus, omdat de verlichting van de kennis der
heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus is (2 Cor. 4:6).95
Ook Schortinghuis spreekt bij herhaling over de beschouwing van de zalige
waarheden bij bovennatuurlijk licht. Het gaat daarin om een innerlijk door
bevinding kennen en genieten van Gods genade, goedertierenheid en liefde.
Zijn verlangen is lange tijd geweest: 'Och mocht ik Jezus ervaren, gevoelen en
genieten'. De vereniging met Christus komt ook tot stand in de weg van aanschouwing en genieting: 'De gansche ziele wordt door de heerlijke stralen van
des Heeren Jezus' heerlijkheid als omschenen en met de teederste liefde-genieting ervaart en geniet zij dien alleswaardigen Koning inniglijk en met Hem is
zij inniglijk verheugd'. 96
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Bij Smytegelt ligt daarentegen de nadruk veel meer op de ontmoeting met
God in het gesprek met Hem. Uitdrukkingen als 'Ik zal u o verstroomen' en
'Aldus stroomt de Heere binnen' staan binnen het verband van het komen en
spreken van God. Voor Comrie geldt hetzelfde. Het element van de beschouwende genieting ontbreekt niet bij hem. De gelovigen, wier ziel verenigd is
met God, leven in zijn beschouwing en gemeenschap. Zij hechten zich aan God
met het innigste en het allertederste van hun gedachten.97 Maar deze beschouwende genieting is toch ondergeschikt en dienstbaar aan de gemeenschap met
God die het meest met persoonlijke trekken wordt getekend.
Wij vragen ons af hoe het komt, dat behalve de persoonlijke categorieën
waarin de gemeenschap met God beschreven wordt, bij velen de onpersoonlijke categorieën van ervaren, genieten, gevoelen, schouwen, beschouwen en
bevinden zo'n grote rol hebben gespeeld, zozeer zelfs, dat de karakterisering
als onpersoonlijke ervaring veelal de overhand heeft gekregen over die als
persoonlijke ontmoeting.
Er zou een verband kunnen bestaan met het gangbare godsbeeld dat door de
dogmatische bezinning in de theologie van de Nadere Reformatie is aanvaard
en verwerkt. Dat is het beeld van God die niet in de tijd kan ingaan om persoonlijk met mensen te communiceren. Onder zijn eenvoudigheid werd immers verstaan dat er in Hem geen onderscheid is tussen zijn eeuwige wezen en
de wijze waarop Hij voor de wereld bestaat. En als de Eeuwige is Hij slechts
verheven boven de tijd, zodat Hij het niet kan bestaan in te gaan in de geschiedenis. Zijn relatie tot mensen is slechts in deze zin veranderlijk dat de effecten
op de mens van zijn eeuwig gelijkblijvende handelen kunnen veranderen, maar
van God zelf kan in eigenlijke zin niet gezegd worden dat Hij ergens mee
begint of ergens mee ophoudt.
Wij hebben ons aan het einde van de behandeling van Gods onmededeelbare eigenschappen reeds afgevraagd, of op deze wijze wel sprake kan zijn van
een persoonlijke relatie tussen God en mens. De grote nadruk in de stichtelijke
werken op de gemoedservaring is binnen dit kader goed verklaarbaar. Deze
geestelijke indrukken aangaande God kunnen in deze godsleer geduid worden
als effecten van Gods eeuwige constante activiteit. Op deze wijze kan gesproken blijven worden vafn de nabijheid van God. Deze nabijheid kan echter niet
geduid worden als e^n werkelijk persoonlijke ontmoeting, de godsleer staat dat
in de weg, maar wel als een indruk in het gevoelsleven die door de Geest wordt
gewerkt.
Bij deze mogelijke verklaring kan echter de tegenvraag luiden, hoe gekwalificeerde dogmatici als A Brakel en Comrie desondanks ertoe hebben kunnen
komen de gemeenschap tussen God en mens op een heel persoonlijke manier
weer te geven als een intieme vereniging in liefde. Daarvoor kan enerzijds naar
de kracht van het bijbelse spraakgebruik worden verwezen die de relatie tussen
God en mens als een zeer persoonlijke beschrijft. De Bijbel spreekt vaak zeer
mensvormig over God. Dit spreken zet zich voort in veel opbouwende verhan142

delingen. Deze manier van spreken over God heeft men altijd toelaatbaar geacht, in weerwil van vele abstracte bespiegelingen over Gods eeuwige, onveranderlijke wezen. Maar men heeft het tegelijkertijd beschouwd als een oneigenlijke manier van spreken, die voor het gewone volk wel het meest geschikt
is, maar die niet letterlijk mag worden opgevat. Reeds Zanchi maakte in 1577
het onderscheid tussen de retorische manier van uitdrukken (oratorie) en de
wetenschappelijke (scholastice). De eerste is het meest doorzichtig, maar de
laatste verklaart de zaak, al is ze voor velen niet helder.98 Op deze wijze kan er
plaats blijven voor de gemeenzame omgang met God in de praktische literatuur. Het betekent echter wel, dat de ervaring van een godsontmoeting niet op
een ontmoeting in eigenlijke zin kan worden teruggevoerd, ten gevolge van de
visie op de absolute transcendentie van God.

12. SLOTSOM

In deze slotparagraaf proberen wij de balans op te maken van wat wij gevonden hebben over de godsleer en de christologie in de Nadere Reformatie, zowel
in de wetenschappelijke bezinning als in de praktische uitwerking.
1. De professionele theologen van de Nadere Reformatie hebben zich in de
leer van God en Christus, op een voorbehoud bij Amesius en Witsius na, van
ganser harte aangesloten bij de theologie van de gereformeerde scholastiek.
Met de typering 'aansluiting' is de relatie nog niet eens sterk genoeg onder
woorden gebracht. Men mag wel stellen dat iemand als Voetius in de gereformeerde scholastieke theologie een instrument gezien heeft voor de nadere
consolidatie van de leer der kerk. Zij stelde hem en anderen in staat de gereformeerde leer nog nader te preciseren en haar daardoor, naar hun mening, immuun te maken voor bestrijding. Wanneer wij bijvoorbeeld de werken van
Voetius, Essenius, Van Mastricht en Leydekker vergelijken met hèt handboek
van de gereformeerde theologie van na de Dordtse Synode, de Leidse Synopsis, dan valt ons op, juist in de godsleer, het vaak dicht bij de bijbelse spreekwijze staande, weinig technische taalgebruik van het laatste!"
Deze aansluiting bij, ja bij velen zelfs inlijving van de gereformeerde scholastiek heeft in de godsleer en de christologie binnen de Nadere Reformatie tot
twee ontwikkelingen geleid die een klimaatsverandering ten opzichte van de
leer der Reformatie tot gevolg hebben gehad. De eerste ontwikkeling is de
uitleg van Gods eenvoudigheid als zijn onvermogen in te gaan in de tijd en te
spreken en te handelen in de tijd. Al Gods woorden en daden in de wereld zijn
slechts beperkte effecten van zijn eeuwige, onveranderlijke, pure daadwerkelijkheid, op een door God bepaalde tijd en wijze toegankelijk voor onze waarneming, maar God zelf komt er niet in mee. Deze voorstelling van God brengt
ons in een andere sfeer dan die waarin de Reformatie ons plaatst. In de leer van
God zoals de reformatoren die naar voren brengen, komt God ons tegemoet als
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de sprekende God, die door zijn Woord zelf zich naar ons toewendt en gemeenschap met ons sticht. Het Woord van God is de aanspraak door God waarop wij
mogen antwoorden in geloof. In de godsleer van de Nadere Reformatie is voor
deze dynamische Woord-Gods-gedachte eigenlijk geen ruimte meer. Dit geldt
trouwens voor de scholastische theologie van die tijd in het algemeen.
De tweede ontwikkeling heeft zich voltrokken in het denken over Gods
rechtvaardigheid, zodat het werk van Christus steeds meer onder de beheersing
van Gods rechtvaardigheid kwam te staan. Zij werd consequent opgevat als
strikt verdelende rechtvaardigheid die aan ieder geeft waar hij op grond van
zijn werken recht op heeft. Deze verdelende rechtvaardigheid werd wezenlijk
geacht voor God. Daardoor werd de eis van Gods rechtvaardigheid niet alleen
toegepast op de genoegdoening door Christus voor de schuld van de zondaren,
maar ook op zijn actieve gehoorzaamheid afzonderlijk, als voorwaarde om het
eeuwige leven te verdienen voor zichzelf en de zijnen. De verbondenheid van
de Vader en de Zoon in het werk der verlossing kreeg het karakter van een
overeenkomst met wederzijdse beloften onder voorwaarden. Onbedoeld werden zo de Vader en de Zoon als verschillende rechtspersonen met elk eigen
belangen tegenover elkaar gesteld. Deze privaatrechtelijke precisie zoeken wij
bij Calvijn tevergeefs.
2. De Nadere Reformatie heeft een serieuze poging gedaan om de godsleer
van de gereformeerde scholastiek praktisch toe te passen in het leven van de
christen, en heeft daarmee het praktisch karakter van de theologie niet slechts
met de lippen beleden, maar ook metterdaad bewezen. Dit komt niet alleen tot
uitdrukking in de systematische aandacht voor de betekenis van Gods eigenschappen voor het geloofsleven bij Essenius, Van Mastricht en A Brakel, maar
ook in de nadruk op de vereniging van de ziel met God bij de stichtelijke
schrijvers. Ten aanzien van de laatsten valt op, dat de gemeenschap met God
dikwijls beschreven wordt in ervaringscategorieën, ten koste van de persoonlijke ontmoeting midden in ons aardse bestaan.
Deze tendens is reeds eerder gesignaleerd door Van der Linde. Hij ziet in de
geloofsbeleving van onder anderen Teellinck (op latere leeftijd) en Comrie een
voorstelling van God opdoemen die zich van de wereld en het wereldgebeuren
afwendt en zich laat ervaren in de gevoelsmatige innerlijkheid van de tijdloze
en de ruimteloze ziel. Hij vraagt zich af: 'Hadden genoemde theologen werkelijk reden zo akosmisch, zo van-de-aarde-afgekeerd van hun God en zijn heil te
spreken? Wordt Hij er werkelijk door gekleineerd als Hij 'ervaren* wordt als
onze almachtige Schepper, in wiens hand ons leven en onze adem is, in wie wij
ons bewegen en zijn, die de God der genade is, maar evengoed de God die de
geschiedenis leidt en ons in haar?' Zelf verklaart Van der Linde dit zich terugtrekken op de innerlijkheid en de eeuwigheid uit de resignatie die binnen de
Nadere Reformatie spoedig gevolgd is op het eerste elan, vanwege de weerbarstigheid van de werkelijkheid waarop men stuitte.100
Vanuit onze studie over de godsleer en de christologie kan daaraan een
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overweging ter verklaring worden toegevoegd. De dogmatische godsleer van
die dagen heeft voor deze gevoelig-beschouwende benadering van de gemeenschap met God een passend theologisch kader geleverd en haar misschien wel
in de hand gewerkt. Naar de maatstaf van deze godsleer wordt God inderdaad
gekleineerd, indien Hij te zeer deze wereld met haar geschiedenis wordt ingetrokken. Mededelingen over zijn spreken en handelen in de wereld zijn alleen
in oneigenlijke zin te handhaven. Voor de echte gemeenschap met Hem moet
men dus boven de wisseling der tijden, inclusief de heilsgeschiedenis, zien uit
te komen en zich op de eeuwigheid richten. Het Woord van God midden in het
leven en het geloof dat zich daarop verlaat staan niet langer centraal. Of men
een belofte uit de Schrift gelovig op zichzelf mag toepassen, hangt af van het
gevoel van Gods genade.101
3. In de praktische toepassing van de leer van Christus nemen wij een
opmerkelijk accentsverschil waar in de opbouwende literatuur ten opzichte
van de dogmatische christologie. De officiële leer legt de nadruk op het werk
van Christus als borg en middelaar voor de uitverkorenen. Veel aandacht wordt
besteed aan de leer van zijn drie ambten, dat van profeet, priester en koning.
Maar in de praktische beleving treedt het middelaarswerk van Christus vaak op
de achtergrond, hoewel het altijd als vooronderstelling aanwezig blijft. Groter
is de nadruk op Christus als Degene die ons God openbaart in zijn zaligmakende eigenschappen, en in wie Gods liefde te vinden is.
Daarin zijn ongetwijfeld middeleeuwse mystieke motieven werkzaam, waarin
de liefdesgemeenschap met God gepaard gaat met de ontlediging van de ziel.
Deze inbreng kan ertoe hebben bijgedragen dat het tekort aan mogelijkheden
voor een persoonlijke ontmoeting met God werd gecompenseerd door een
andere vorm van gemeenschap die vol is van warmte en vreugde. Het terecht
door Ritschl geconstateerde verschijnsel van het zich verliezen in God, dat
overigens bij herhaling werd afgegrensd van een vereenzelviging met Gods
wezen, sluit wonderwel aan bij de geprononceerde opvatting van Gods eenvoudigheid, waarin geen onderscheid wordt toegelaten tussen zijn wezen en
zijn bestaanswijze ten opzichte van de mens. Het gevolg daarvan is namelijk
dat God niet handelend kan optreden binnen de geschiedenis, en een persoonlijk contact tussen God en mens wordt uitgesloten. Alleen een ervaringscontact
in het individuele schouwen en genieten van Gods heerlijkheid blijft dan over.
4. Tenslotte vragen wij ons af, wat de Nadere Reformatie in haar godsleer
en christologie ons te zeggen heeft. Het eerste waarin zij onze aandacht verdient, is de volle ernst die zij maakt met het praktische karakter van de theologie. Een theologie die haar kracht zoekt in interessante bespiegelingen, los van
de praktijk der godzaligheid, is ontaard. De voorgangers van de beweging
hebben niet alleen de leer van Christus, maar ook die van God bij de mensen
gebracht, en erop aangedrongen dat zij Hem zouden erkennen en verheerlijken
in overeenstemming met wie Hij is.
Dit positieve kenmerk wordt van nog groter betekenis in relatie tot het
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tweede. Dat is dat de aandacht voor de praktische betekenis van de godsleer en
de christologie niet ten koste is gegaan van de fundamentele bezinning daarop.
Bij deze bezinning ligt het gebruik van de logica voor de hand. In de eerste
plaats is de logica het instrument met behulp waarvan wij wat wij beweren ook
kunnen begrijpen. Daarom is in de tweede plaats de logica het middel om
ondubbelzinnige uitspraken te doen, waarvan de implicaties duidelijk zijn.
Vervolgens stelt de logica ons in staat consistentie aan te brengen in onze
theologische uitspraken. De implicaties van de ene uitspraak mogen niet logisch strijden met die van een andere, want dan spreken wij onszelf tegen. En
tenslotte is de logica onmisbaar in de discussie met andere opvattingen. Een
veel gebruikte manier om kritiek te leveren is aan te tonen dat iemands opvattingen tot onaanvaardbare consequenties leiden. Om dit middel doeltreffend te
gebruiken, maar ook om zulke tegenargumenten van anderen eerlijk te beoordelen is een strikt gebruik van de logica onontbeerlijk. De theologen van de
Nadere Reformatie hebben dit begrepen en in het gebruik van de logica getoond zich hartstochtelijk in te zetten voor het verwerken en verdedigen van de
waarheid.
Aan de andere kant lijkt het resultaat waartoe hun gebruik van de logica in
de godsleer heeft geleid niet bepaald een aanbeveling om hun methode na te
volgen. De godsleer die zij presenteren en de christologie die mede daarvan
afhankelijk is, maakt inderdaad duidelijk dat er iets aan hun logische methode
mankeert. Als God wezenlijk onmededeelbaar zou zijn, dan zou Hij zich niet
eens kunnen openbaren aan de mens, want dan zou Hij voor de mens principieel onkenbaar zijn. Maar dan wordt de Bijbel als openbaring van God ook
een probleem. Het bijbelse spreken over God, zijn omgang met mensen en zijn
handelen in de geschiedenis, komt in hun theologische benadering dan ook
onvoldoende tot zijn recht.
De oorzaak van deze ongerijmdheid ligt in de bezwaren die aan de aristotelische logica kleven, zoals in recente godsdienstwijsgerige studies is aangetoond.102 De gereformeerde vaderen hebben onvoldoende hun logische vooronderstellingen laten corrigeren door de wijze waarop de Bijbel God ter sprake
brengt. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat zij geen onderscheid
hebben gemaakt tussen het bijbelse spreken over God en hun eigen logische
denken over Hem. Zij hebben hun eigen gedachten veelal ingelezen in de
Schrift. Een voorbeeld daarvan is de uitleg van de naam JHWH als 'het onveranderlijk zijnde'. Anderzijds onttrokken zij zich onbewust aan de corrigerende
werking van de Schrift door het gemak waarmee zij allerlei mensvormige
uitspraken over God als oneigenlijke uitspraken over God bestempelden. Wanneer wij daarentegen het spreken over God in de Bijbel serieus nemen, kan wel
een overdrachtelijk spreken over God worden aangenomen, vergelijkenderwijs, met behulp van beelden ontleend aan onze werkelijkheid, maar geen
oneigenlijk spreken. Want dat zou betekenen dat eigenlijk niet waar is wat van
God wordt gezegd!
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De intellectuele inspanning die de theologen binnen de Nadere Reformatie
zich hebben getroost in de godsleer en de christologie, en de praktische vertaling die zij en andere voormannen van de beweging daaraan hebben gegeven,
dwingen diep respect af. Zij dienen ons ten voorbeeld om met dezelfde intellectuele ijver en dezelfde zorg voor de praktijk der godzaligheid de leer de
Schrift te ontvouwen, te verdedigen en toe te passen.
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ERRATUM
Pag.114, regel 10/11 v.b. moet zijn:
‘… moeten wij de betekenis daarvan beperken tot de gevolgen en
uitwerkingen die zulke aandoeningen bij ons hebben.42’
Pag. 190, regel 15-13 v.o. moet zijn:
‘… gerechtigheid de hunne, en met die gerechtigheid versierd,
komen ze tot God, en zo worden zij door een volmaakte
rechtvaardigheid gerechtvaardigd (845).
Heel belangrijk is vervolgens wat A. Brakel zegt over de
tijd wanneer God…’
Pag. 236, regel 8-6 v.o. moet zijn:
‘… zolang ze niet in strijd komen met Gods Woord. 127
In zijn bespreking van de verschillen met de
independenten wijst hij op enkele punten die vooraf duidelijk
moeten zijn. De plaatselijke kerken dienen…’

