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INLEIDIN G .
Hoe men over Bilderdijk moge denken als dichter en
als mensch, niemand zal kunnen ontkennen, dat hij den
moed zijner overtuiging heeft gehad. Zijn volgens Da
Costa ugevoel, verbeelding, heldenmoed " de kenmerken
van den waren dichter: aan de derde dezer eigenschappen
heeft het zeker zijn grooten leermeester niet ontbroken.
Hij heeft niet geaarzeld onder ohet galmen van het peon
der wereld het somber miserere aan te heffen" 1• Als een
rots stond hij in de stroomingen zijner eeuw; als een profee t der oudheid getuigde hij niet g loeiende welsprekendtijdgenooten. Zijn woord
zijner
heid tegen
de beginselen
J
g
a
was te machtig, te aangrijpend , dan dat men hem onopgemerkt kon voorbijgaan; men moest hem toejuichen of
bespotten. Wat prof. Fruin van Oldenbarnevelt getuigt:
i(Hij was) een man, die niemand onverschillig liet; die
aan sommigen dweepende bewondering en gehechtheid.
inboezemde, anderen met bitteren haat en afkeer ver
kan in zijn mate ook van Bilderdijk worden ge--vulde',
zegd. Bijna drie vierden eener eeuw zijn verloopen, sinds
Haarlems St. Bavo zijn stoffelijk overschot ontving, en nog
steeds is er een aanzienlijke groep Nederlanders, die hem
als haar geestelijken voorganger erkennen, hem een hartstochtelijke vereering toedragen. Even groot, grootei wil licht is de schare, wier gemoed bij 't hoorgin van zijn
naam met wrevel wordt vervuld , die hein beschouwt als
Allard Pierson.
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de oorzaak van velcrlei partijschap op staatkundig en godsdienstig gebied in ons goede vaderland, en die het met
wijlen zekeren hoogleeraar betreurt, dat zulk een vervelende Juan zooveel heerlijke gedichten heeft geschreven,
De oorzaak van deze vereering ol haat schuilt niet In
Bilderdijks beteekenis in het rijk van litteratuur of philologie. Uaarvoor maken wij Nederlanders uns meestal zoo
warm niet. Die levendige belangstelling kan niet anders
dan 't gevolg zijn van's mans houding ten opzichte van
de belangrijke vraagstukken van zijn t\jd op 't gebied van
godsdienst en politiek.
Bilderdijks godsdienstige overtuiging spreekt uit zijn

gewijde poezie. Die poezie is echter niet alleen de uiting
van datgene , wat voor hem de hoogste waarheid was: ze
is ITleer. Ze is net machtig wapen, waarmede hij optreedt
tegen den geest zijner eeuw. Zender dien geest te kennen
begrijpt men deze gedichten niet Daaromis 't noodzakelijk
een blik te werpen op de geestesstroomingen van die dagen.
De achttiende eeuw dweepte met de beginselen van
't rationalisme en van de volkssouvereiniteit. De uitvindingen en ontdekkingen del' vijftiende en zestiende eeuw
hadden de ideale droornenwereld del' middeleeuwen in
puin doen vallen ; de materieele wereld , de wereld van
stof en kracht ~ lag daar als een geopend boek, beschenen door het licht del' kennis. Dat licht zond haar
stralen tot in de verste schuilhoeken van 't heelal en deed
de nevelen van onkunde en dwaling wijken. Verschijnselen in de natuur ~ door een vroeger geslacht als onoplosbare geheimen, als wonderen besehouwd, werden thans
verklaard als noodzakelijke gevolgen van bekende oorzaken.
Behoeft het te bevreemden, dat sommige diepe denkers,
door den glans del' zinnelijke wereld bekoord, een hoogere
wereld prjjsgaven, dat in bet practisehe Brittenland een
mnn vopstond als Loeke , die de leer verkondigde, dat de
menschelijke kennis aileen bestaan kan uit van buiten ,
van de zinnelijke wereld ontvangen indruk ken, dat aangeboren ideeen onbestaanbaar zijn P Deze geneesheerphilosoof vergeleek den geest des menschen bij een blad
onbeschreven papier; alle ideeen, welke die geest ontvangt,
rusten, volgens hem) op ervaring. Bet vorrnen van ideeen
geschiedt op twee manieren . door de zintuigen, die de
indrukken der buiten wereld ontvangen, dus door de ge-

waarwording , of door de waarnemmg van de inwendige
werkingen van den geest , de reflexie. Hij ontkende het
bestaan van algemeene grondbeginselen en kwam met zijn
empirisme zelfs tot de onderstelling van de stoffelijkbeid
der ziel. Zijn loochening van een geestelf ke wereld moest
noodzakelijk voeren tot atheisrne en materialisrne.
De bekende histoiiesehrijver David Hume bracht bet
empirisme van Locke meer tot ontwikkeling en werd zoodoende gevoerd tot de ontkenning van het ik , van "t bestaan del' ziel. In zijn History of England richt hij de
pijlen van zijn vernutt niet alleen tegen geestdrijverij,
maar ook tegen de leer van den Bijbel. Up dezelfde lijn
sta~t Gibbon, de schrijver van de geschiedenis van 't Romeinsche wereldrijk. Met de belijders van 't christendom,
met beiligen en martelaars , drijf] hij den spot; hij verheerlijkt een J uliaan den AIvalligen en stelt den islam
boven 't christendom.
De zaden dezer philosophie waaiden over van Engeland
naar 't vasteland , naar Frankrijk, ell vonden daar een
vruchtbaren grond. Want de zoogenaarnde Fransche wijsgeeren putt'en uit Engelsche bronnen. Zij goten de ideeen
echter in eleganten vorm en plaatsten ze in in 't licht
van hun geestig vernuft. Bovendien bleet het bij hen
niet bij bespiegeling. Zij sielden zich een practisoh doel:
z~i dreven oppositie tegen den staat, de kerk, de zeden.
Den toestsnd van staat , kerk en rnaatschappij toetsten zij
aan de eischen del' rede. En die toestand was ellendig.
In den staat heerschte een onbeteugeld despotisme ~ gevoerd door een verkwistend en gedemora1iseerd hof', in
de kerk een huichelachtige priesterschaar , in de maatschappij rechtsverkrach1ing en onderdrukking del' lagere
standen. Maar in bun ijver, OIT1· kerk en staat te reinigen,
verwoestten zij beide , zij wierprn het kind weg filet
het bad.
Voltaire was geen philosoof', maar door zijn bijtenden
spot en z\in macht over de taal , reikte zijn invloed het
verst. Volgens zijn eigen verklaring was hij deist, huldigde bij de leer, dat God gekend kan worden uit de
natuur. Op zijn wijze geloofdo hij aan de onsterfelijkheid.
Toch bespotte hij met voorbeeldelooze lichtzinnigheid en
oppervlakkigheid het christendom en de Heilige Schrilt,
Niets en niemand was dozen InHTl heilig. In La Pucelle
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d'Orléans noemt hij Jeanne d' Arc een lichtzinnig vrouwspersoon, Spinoza heette hij een drogen schoolvos, Leibnitz
een kwakzalver. En wie kent niet het krankzinnig woord
van dezen "heilige van Fernay" : 'iTwaalf jongeren waren
noodig om den christelijken godsdienst over de aarde te
verbreiden : een enkele zal voldoende zijn om dien uit
te roeien". Zijn tijdgenooten, de encyclopedisten, ijverden
in gelijke mate, maar met minder litterarisch talent tegen
't christendom. Zij waren materialisten evenals de geneesheer La Mettrie, die de stofvergoding in den platsten vorm
verkondigde : tiLaat ons eten en drinken en vroolijk zijn,
want morgen sterven wij , la farce est jouée".
Wenden we ons thans van het empirisch -sensualistisch
philosopheeren der Engelsch-Fransche wijsgeeren tot de
Duitsche idealistische richting. De grondlegger van dit
idealisme was Leibnitz, Duitschlands tweede philosoof.
Want de eerste was Jacob Böhme. In tegenstelling met
Locke en zijn volgelingen, die het geestelijke van den
geest ontkenden, en dien voorstelden als een verfijnde
stof, noemde Leibnitz de stof een grovere geestelijkheid.
De eersten beweerden: er bestaat niets dan stof; de
Duitsche wijsgeer leerde: er bestaat niets dan geest, er
zijn alleen geesten of voorstellingen daarvan (ideeën'). De
door Cartesius , in navolging van Plato, verkondigde leer
der aangeboren begrippen werd door hem tot een do;ma ontwikkeld in zijn ingewikkelde monadentheorie. Hij
trachtte de kerkleer in overeenstemming te brengen met
het denkend verstand, maar kwam reeds in zijn Theodicee
tot de ontkenning der zonde, door haar voor te stellen als een noodzakelijke beperking, zoowel in de physische als in de zedelijke wereld. De wereld noemde hij
de beste wereld, omdat ze, zooals zij is, door God werd
geschapen.
Op de fundamenten dezer wijsbegeerte, door Wolff verduidelijkt en methodologisch ontwikkeld, werd in Duitschland een populaire philosophie opgetrokken, waaraan men
den naam gaf van aufkla rit ng of verlichting. Haar
profeet was Lessing. Tegen de orthodoxie op godsdienstig gebied trad hij in het strijdperk door de uitgave
van de zoogenaamde Wolfenbiitlelsche fragmenten , waarvan
een zekere Reimarus de schrijver was. Daarin werd beweerd, dat Jezus met zijn discipelen een aardsch koninkrijk
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had willen oprichten , dat de geschiedenis van Jezus' opstanding een legende was enz.
Vooral ontwikkelde Lessing zijn meeningeir in zijn zoogenoemde ,Anti-Götzes , strijdscliriltell tegen den Hamburgschen predikant (Uëtze. In het drama 1Vcdhan der Weise
ontkent hij den goddelijken oorsprong van 't christendom
en plaatst het op een lijn met den islam en den godsdienst
van Israël. De man , die bet zoeken naar de waarheid edeler
noemde dan 't bezit dier waarheid-zelve, vond zijn ideaal
in een zedeleer, onafhankelijk van alle religieuse dogma's.
Groot was de invloed van Leasings geschriften op de
school en de letterkunde. I)e school, die onder de voogdij
der kerk stond, had zich tot hoofdtaak gesteld der jeugd
de leerstellingen der kerk in te prenten, waarbij het aanloeren van maatschappelijke kundighf den op den achtergrond was geschoven. Thans werd die heerschappij der
kerk betwist en de leer verkondigd, dat liet de taak va,r^.
den onderwijzer was het kind onder liet aanleeren vary
nuttige kundigheden op te voeden tot liet beoefenen eau
maatschappelijke en christelijke detigdeii. I)ognia's weide n
buiten de schoolmuren gebannen. In dezen geest schreef
Basedow zijn Elernenearwerl', vaui dien geest ;etui,-(le
zijn philanthropin te Dessau, in r1 er geest -(urheiddeui
zijn leerlingen Salrinai i en Cam pe.
,iVerineerdering van kennis voert tot veriioogirlg der
n ioraliteit" was de leuze, dier dagen. Uni slat doel te, bereiken verschenen een menigte geselirit'teul , waari;u de
wetenschap, vooral de natuurlinde, werd gepopnlariseerd.
Die geschriften toonden eensdeels liet nuttige en doel
aan in de voortbrengselen der schepping (teleologie),-matige
maar anderdeels onderwierpen ze de waarheden van desa
Bijbel aan den toets van de ontdekkingen op wntuurkundíp
gebied. De Algerneenre 1)nitseile l^ibliotbeek, ril 't midden
der achttiende eeuw door deli boek Ito uldeluiau N icolnu ge
waaraan ver over de honderd geleerden arbeidden -stich,
hield de fakkel der verlichting hoog. Wat sliet kon bestaan
voor de rechtbank van liet koel verstand , werd onlbuirnihartig veroordeeld. Niet alleen richtte; zij haar pijlen
tegen kerkelijke orthodoxie of wat zij dweperij noemde,
maar zelfs tegen de poëzie. Allen., die het waagden zich
tegen de gelijkvloersche levensbescliouuwing te verzetten,
brandmerkte zij als vijanden van de ►] vooruitgang. Manners
-

als Lavater en Stilling, ja zelfs Kant en Goethe werden
op ergerlijke wijze aan de kaak gesteld.
Den grooten Koningsberger denker Immanuel Kant
komt de lof toe de heerschappij der rede binnen haar
grenzen te hebben teruggewezen. In zijn beroemd werk
Kritik der reinen Vernunft kwam bij tot de slotsom, dat al
wat bovenzinnelijk is, buiten de perken valt van tijd en
ruimte s geen onderwerp kan zijn van het zuiver denken.
De dingen der eeuwigheid kunnen niet worden begrepen
door 't verstand. 't Bestaan van God en de onsterfelijkheid
kan niet worden bewezen, maar evenmin het tegendeel.
Zeker is voor den mensch zijn zedelijke vrijheid, zijn wil.
Daarin ligt de getuigenis van zijn ontsterfelijk held, en
van 't bestaan van God. Het geweten, de Kategorische
Imperatief, zooals Kant het noemt, is voor den mensch
de wet, de drang om zedelijk te leven. Die wet is hij
verplicht te gehoorzamen,' niet uit vrees voor straf, of hoop
op loon; bij moet het goede zoeken om het goede. 't Bestaan
van een door God voorgeschreven wet ontkent hij, evenzeer
als de bedorvenheid van den wil.
De door hem verkondigde leer, dat het denken zich niet
tot het bovenzinnelijke kan uitstrekken, zou in hem de behoefte aan een openbaring hebben moeten wekken. Dit was
niet het geval. 'r Hoe zou", zoo zegt hij, ,,de geest des
menschen het onderscheid weten tusschen het zinnelijke en
bovenzinnelijke? Waar zijn de grenzen " In zooverre sloot
hij zich aan bij de mannen van het autkldrungstijdperk, dat
ook hij in de moraal het doel stelde van allen godsdienst.
De heerschande geestesrichting in de achttiende en
't begin der negentiende eeuw bestempelt men met den
naani van rationalisme. Dit rationalisme beschouwde de
onbedorven rede als den eenigen toetssteen der waarheid.
Het trachtte uit de christelijke waarheden het essentieels,
zooals het genoemd werd, n.l. het geloof aan God, deugd
en onsterfelijkheid te redden. Uit den Bijbel nam liet
aan wat voor de natuurlijke zedeleer geschikt werd bevonden. Door allerlei knutselarijen poogden zijn aanvangers
het bovennatuurlijke pasklaar te maken voor het huis
verstand. De stem Gods, die volgens de H. Schrift,-baken
tot de nienschen sprak, werd verklaard voor een donderslag, 't verschijnen van een engel voor een bliksemschicht
of een gewrocht der ontstelde verbeelding; 't instorten van
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Jericho's muren voor een gevolg van een hevige beweging
der lucht, veroorzaakt door het trompetgeschal. Door zu1ke
redeneeringen ontzag men zich niet ook de wonderen van
J ezus neer te trekken bmnen den kring der gewone natuurverschijnselen.
»Ziedaar", zegt Groen van Prinsterer , "de noodwendigheid dezer accommodatieleer. Immel's, wij weten, hoe
aldus de godheid van den Zaligmaker goddelijkheid, de
zonde zwak heid, het bederf onvolkomenheid, bet schuldverzoenend offervoorbeeldeloos Iieldebetoon, de beiligmaking
zedelijke volmaking, de toorn Gods een heilig ongenoegen,
het eeuwig verderl van voor het aangezigt des Heeren een
vaderlijke kastijding en de God der openbaring aan den
God der Natuur , aan den onbekenden God gelijk werd." 1
In korte trekken heb ik hierboven aangegeven de voornaamste kenmerken van het rationalisme, zooals het zich
vooral in Duitschland openbaarde. Hoewel men in OTIS
land dikwijls van Voltairianisme spreekt, en bet niet te
loochenen valt, dat de geschriften van den Franschen
dichter bier gretige lezers vonden, kwam tech de heerschende
richting hier meer overeen filet het Germaansch idealisme
dan met bet .Romaansch deisme of materialisme, Verreweg
de meeste onzer dichters en schrijvers van 't laatst der
achttiende eeu w waren van deze dcnk beelden doordrongen.
Ik noem bier slechts de dames Wolff en Deken, Bellamy,
Helmers , Kinker, Tollens. Midden onder hen stond
Bilderdijk bijna aUeen.
't Is geen genlakkelijke taak van Bilderdijks philosophische
en godsdienstige overtuiging een eenigszins bevredigende
beschrijving te leveren. Hij-zelf was de man niet OIU z\jn
stelsel tot een afgerond geheel uit to werken. Hier en
daar komt die overtuiging spontaan en toevallig in zijn
brieven en gedichten te voorschijn. In zijn strijd met zl.in
tljdgenooten ontwikkelt hU een wereldbeschouwing lijnrecht
indruischende tegen de hunne.
Voor hem is bet stoffelijke, de stof, een product van
het onstofi'elijk e, van cen persoonlijk, eeuwig Wezen.
God, als eeuwig, willend Wezen is de eenig onafhankeli]ke.
Alles buiten Bern heeft een afgeleid beslaan. De eenige,
waarachtige Oorzaak van al het zijndc is de b~j voort1

Mr. G. Groen van Prinsterer, Ongeloof'en Heuoiutie, blz. 177.
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during zich manifesteerende wil van God. Van Gods wil
is de menschelijke ziel de eenige onmiddellijke openbaring.
Die ziel is een geschapen wezen, alleen geschikt om de
inwerking van het Goddeiijk wezen te ondervinden. Hoewel
afhankelijk van God, heeft zij niettegenstaande dat of
juist daardoor tevens vormende kracht. Onze gew(aarwordingen werken op de verbeelding en deze vormt op
haar beurt beelden, dingen, lichamen. De beelden der
waarneembare wereld zijn louter teekens. Zij zeggen ons,
dat wij iets zijn gewaar geworden. De waarneembare
wereld heeft geen waarde voor den mensch . als hij in
haar iets zoekt, dat buiten of onafhankelijk van hem bestaat. Zij leert hem slechts, dat hij vatbaarheid voor

gewaarwordingen bezit en dat die gewaarwording heeft
plaats gehad. Die vatbaarheid voor gewaarwordingen,
zoowel als voor de inwerking en den invloed van het
hoogste Wezen is het grootste heil voor den rnensch.
Bilderdijk noemt haar het gevoel. Men verwarre het niet
niet het verstand. Het gevoel heeft gewaarwordingen,
het verstand niet. De verbeelding heeft scheppend, vormend
vermogen, het verstand niet. Dit laatste bezit oordeel,
bet vergelijkt de gewrochten der verbeelding; het plaatst
ze naar gelijkheid of ongelijkheid in groepen.
„'t Is niet dat fier verstand, afhanklijk van de vormen
Waarnaar zich 't denken plooit in aardsche goon en wormen!
Dat hooggeroemd verstand, dat, waar verbeelding speelt,
Heur schimmen samenschikt , maar zelf -- geen schaduw teelt!
Rampzalig, zoo die gids moest reeglen, moest geleiden,
't Waarachtig van 't bedrog of schijnwaar onderscheiden!
Neen , 't hart is 't, dat den wil, den zuivren wil bepaalt,
Het hart, waar 't heldre licht van honger sfeer in straalt; -Waar God het recht beslist, in spijt der logenvonden
Die waarheid en geluk aan dorre sluitreên bonden; —
Waar Liefde en plicht vereent zoodra die lichtstraal schijnt,
En 't zelfbetrouwen van de wetenschap verdwijnt."

Het verstand alleen kan den mensch evenmin besturen,
als het gezicht of een ander zintuig daartoe in staat zou
zijn. Evenals alle zintuigen te zamen ons moeten voor lichten ten opzichte van onze lichamelijke verrichtingen,
1

Bilderdijk, He Vergaan.
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zoo kan liet verstand dit in geestelijke zaken slechts in
vereeniging niet ons gevoel van zedelijkheid , goed en
schoon ; en dit gevoel staat verre hoven het verstand. Het
verstand
„Mag slechts de opmerkzaamheid van 't voorwerp vergewissen
En heldren 't denkbeeld op dat scheemrend voor ons zweeft. —

Zij n werking blijft, bepaald tot, de zinnelijke wereld , de
geestelijke ligt buiten zijn gebied. 't: Wordt een tasters in
den blinde, wanneer liet vermetel zijn grenzen wil overschrijden. haar alleen moet de fakkel van 't geloof haar
licht doen schijnen. De geestelijke wereld is de nchtergrond van alles wat zinnelijk waarneembaar is. Het stoffelijke
heeft geen zelfstandig bestaan, maar is uitdrukking, incarnatie, zoo men wil , van het geestelijke en staat daa.rmec
in 't nauwste verband. In geen zijner gedichten heeft
Bilderdijk dit denkbeeld uitvoeriger uitgewerkt dan in zijt]
leerdicht lie -Dieren.
Door hoogmoed verblind, viel eens deel der reingeschiapen
engelen van God af eel werd verwezen buiten de gewesten
der heerlijkheid. De aanvoerders der rebellen werden
verbannen naar de hel. Anderen , minder schuldig, en
met de wroeging in 't gemoed , vinden buit strafplaats in
's aardrijks dampkring. Nog anderen, de meegesleepten
cri bedrogenen, biui misdrijf vol berouw erkennende,
dwalen eenzaam rond over de nieuwgeseliapen aarde, en
wensehen stof te zijn. De Almachtige hoort dien wenseb, cn
„De Englengeest wordt roet een lijf bezwaard,
Een lichaam, welks gestalte, en voringestel, en leden ,
Zich wijzigt naar elks aart, gevoel, en vatbaarheden,
En 't geestlijk aanzijn toont, in 't stoflijke uitgedrukt,
Gevangnis, waar hun hart gedwee in nederbukt !"

Dit zijn de dieren , incarnaties aszoo van gevallen t> eesten,
'i bedwongen in den band des stof klomps", meer of minder
vrij , naar de mate van liet door hen bedreven kwaad.
Vandaar de kunstvaardigheid, de verstandelijke aanleg,
die we in sommige diersoorten bewonderen ; vandaar de
aanhankelijkheid, de onderworpenheid , de liefde, maar
ook de gramschap, haat en- woede , die ze toonera te g enover den mensel>.. _Hoogmoed was de oorzaak gewest van
-
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hun val , vernedering werd hun straf. Hun lot was
't voortaan den koning van 't geschapene, den mensch, te
dienen. Adam aanschouwde in de dieren zijn gevallen
broeders. Hij tracht hun de afhankelijkheid draaglijk,
dierbaar te maken 'uin 't vaderlijk juk van 't wereldlijk
gezin." Eenmaal zal de mate van hun straf vervuld zijn
en zullen zij uit de vernedering verrijzen. Thans zien zij
den mensch naar de oogen, letten op zijn wenken. vleien
om zijn gunst. Maar de vrouw wordt geschapen en nu
is Adams hoogste liefde aan zijn Eva gewijd. Dit verwekt;
bij veel dieren droefheid, bij enkelen. naijver. Een vooral,
de listige Nachas, voedt den nijd in 't hart. Hij , gedost
in "goudglans en saffieren en groenende esmerald", "die
't uitgerekte lijf op taaie vlerkjes wiegt", was 's menschen
gunsteling eens. Hij koestert het snoode plan den mensch
ten val te brengen. En deze toeleg gelukt Door drogredenen verleidt hij de vrouw tot het plukken van den
kennisboom en zij sleept Adam in haar ongehoorzaamheid
mede. De mensch staat schuldig tegenover zijn God en
zijn straf blijft niet uit. De koning der aarde wordt onttroond, uit het Paradijs verdreven en ondervindt al de
jammeren, die de nasleep zijn der zonde. De vloek van
den Almachtige treft ook den verraderlijken Nachas, de
slang. Hij zweeft niet langer op gouden vlerken , maar
is, kruipende in 't stof, de afschrik van 't heelal. Het
vonnis, over hem uitgesproken, luidt:
1n d'onverzoenbren haat, aan 't Vrouwlijk zaad gezworen,
Zult ge eenmaal, plat getrapt, in eigen bloed versmooren,
Wanneer de ontzachbre Held, de Wreker van 't heelal,
Uw' gruwbren kop vergruist by 't heemlen vrengdgeschal."
b

Het gedierte, van de tucht des menschen bevrijd, keert
zich voor een gedeelte vijandig tegen hem en toont hem
zijn gramschap en woede. Dit zijn de verscheurende
dieren. Andere, zachter van aard en meer gedwee, blijven
zijn vrienden en helpen hem den last des levens dragen
of verlichten.
De stamouders van 't geheele menschelijk geslacht, door
den satan verleid, waren God ongehoorzaam geworden en hadden daardoor niet slechts zichzelf, maar al hun nakomelingen
in 't verderf gestort. Want ,,wie zou een reine kunnen

gevcn nit cell onreinc P" Niet alleen. de cllenden des
lichaams, ziekte en dood, werden het erfgoed van de zonen
en dochteren van Adam, Zij erfden ook zijn schuld en
zonde. Die nakomcliugen toch zijn niet slechts AdaInskinderen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. "W aarom",
zegt Bilderdijk 1, f'ZOU ook de ziel des vaders zich niet in
het nageslacht door ontwikkeling meedeelen P" Dat aileen
het lichaam zich zou voortplanten en de ziel vall elken
mensch onmiddeliijk door God zou zijn geschapen, is niet
aannemelijk. Die ziel kan niet verdorven voortkomen uit
de hand haars Makers. "Of zullen de Pelagianen recht
hebben en de ziel bij des rnensehcn geboorte onbevlext en
volkomen, en zijne zondigheid en verkeerdheid eerst na
de geboorte en uit bloote navolging ontstaan r" 2 Deze
meening is ongerijmd. Evenals het lichaam was ook de
ziel van elk Adamskind eenmaal een met den stam vader,
was in dien stamvader besloten. »Afzetsel van zijnen stamvader heeft hij (n.l, iedere nakomeling) in hem gewild, toen
hij een met hem was; heeft hij in hem gezondigd en overtreden en is in hem gestraft en del' tijdel~jke en eeuwige
dood onderworpen. De ontwikkeling del' voortteering is
eene. vermenigvuldiging van den strafiijdende. maar ook
van den schuldige. 't Geen in Adarn rechtvaardig gestrart
werd, wordt het in ons. Leder van ons is zoo straf baar
als hij: ieder van ons heeft in hem gezondigd: ieder van
ons zich des Duivels verleidingen overgegeven: ieder van
ons het proefgebod overtreden _ Gode de geboorzuamheid
opgezegd, en zich 't oordeel Gods tel' verdocmenis op den
hals gehaald." 3
Maar God heeft den weg tel' verlossing ontsloten. Gods
recht eischt de straf del' zonde : ZUn ontferming wil g-enade. Gods Zoon, met ons vleesch vereenigd , als mensch
op aarde verschenen , onderging den krnisdood en alzoo
heeft Hij , 's menschen Zoon en Broeder, Godsgerechtig-heid
vervuld , omdat Hi] onze schuld op zich nam.
"H Y vereent met onze zielen , die Hy zui vert door zijn bloed,
By doorstraalt ons met Zijn reinheid en ontzondigt ons 't gemoed;
I
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Hy vertroost ons, en Hy heiligt, door Zijn Geest, die ons geleidt
Naar de voetbank voor Zijn zetel, ons voor de eeuwen toebereid."

Bilderdijk verkondigde in zijn kamp tegen liet rationalisme
zijner tijdgenooterl in hoofdzaak de beginselen van het
Calvinisme. 't Was er echter verre af, dat hij tegen de
verstandsvergcding van het ongeloof heil zocht in een
zoogenaamd rechtzinnig intellectualisme, in het aanhangen
eener leer. Het is een ijdele poging , zoo zegt hij ongeveer 1 , met klemmende argumenten de leer van het
vrede- en zoenverbond dery wijsgeer op te dringen. 't is
te vergeefsch, dat men door logische redeneering het bestaan van God, Zijn toorn over de zonde tracht aan te
toonen. Het hart, liet gemoed moet het verstand verlichten, Jezus zelf zich aan het hart openbaren. Schrift geleerdheid baat niet, zoo de boezem niet verlangt naar
de redding, in 't Evangelie verkondigd. Geen_-weerstelsels,
met ijver verdedigd, geen kennis des verstands, die tot
zelfverheffing voert, geen overtuiging zelfs maken den
waren Christen. De ootmoed van het hart, dat zichzelf
veroordeelt, is het kenmerk van hem, die waarlijk God
dient.
En elders heet het ' : Indien de Godmensch ons riep
om volmaakt te zijn : het was eene volmaaktheid als die
van den Hemelschen Vader, 't was volmaaktheid van wil,
zuiverheid van hart en verheffing van ziel tot het hoogste
goed door aanneming, inlijving en vereenzelviging van, in
en met Hem, den aanbiddelijken Heiland en Verlosser,
van uit de kaken des verderf's. Maar Hy verzond ons,
ten aanzien der plichten, naar geen beginsel uit onze
verstandelijke aanschouwing genomen. 't Was het hart,
dat Hy in aanspraak nam. Zijn zedenleer was niet denk
en doe; maar gevoel. Bemin! met geheel uwe ziel, met
al uwe vermogens en geheel den omvang uwer vatbaarheden! Uwen God, boven u-zelven, en uw evenmensch
als u -zelven! Ziedaar hetgeen Hy ons als het eenig, het
algemeen en altijd en in alles toepasselijk beginsel heeft
voorgeschreven." Alzoo voelde hij zichl in zijn opvatting
van 't christelijk leven meer aangetrokken door het piëtisme
dan door het Calvinisme, en toonde hij steeds groote beBilderdijk, God en de mensc//.

X Vii

langstelling in de geschriften van zijli tijdgenooten Lavalei,
Jung-Stilling, Sweden borg. Hoewel hij op onderscheiden
punten bet met hen niet eens is, heeft hij eerbied voor
hun geloof, waardeert hij hen als medestrijders tegen de
negatie.
Zelfs over mannen ; wier leerstellingen hij gevaarlijk
achtte, liet hij zich uit in gunstigen zin, zoo bij meende
te mogen gelooven, dat zij de waarheid zochten ire oprecht beid. Leibnitz noemde hij i,een waarachtig getuige vaal
't christendom buiten liet christendom , die als christen een
zuil van 't christendom zou geweest zijn, ell wiens leer,
hoewel miskend en verguisd , later tot volkomener ontwikkeling zou komen." In Lessing vond hij altijd het
tegendeel van hetgeen men van hem meende. iilijn hart
en verstand helde zeer sterk aan onze zijde, zelfs zichtbaar,
wanneer hij het tegendeel voordeed." 1
In de philosophie van Kant bewonderde hij Liet destructieve (af brekende) gedeelte, terwijl hij sympathie gevoelde
voor diens leer van de Lunge ais Sick en de h riíik dei'
reinen Vernun f t.
Dat Biiderdijks getuigenis tegen den geest der eeuw,
hoe machtig en welsprekend ook, de stem des roependen
in de woestijn scheen, behoeft niemand te bevreemden .
De meesten zijner tijdgenooten, dwepende met bet hierboven geschetste rationalisme, met een eenzijdige verdraag
«liet christendom, ontdaan van zijn ver--zamheid,
borgenheden, wilden herleiden tot een kosmopolitisch geloof
op eigen hand" (zooals Busken Huet heeft gezegd) , hc
schouwden hem als een duisterling een spelbreker Toch
vreesden zij den invloed van dezen in alles bnitengewonen
man en lieten geen middeleen onbeproefd om de door hein
verdedigde beginselen te keer te gaan. Als bij intuïtie,
vermoedden zij, dat do zaden, door dezen zaaier gestrooid,
niet zouden vervliegen op den adem der winden , en ver
daardoor onbewust, dat h u ► i geloof in de zeg ep raa -raden l
van eigen beginselen niet onwankelbaar was. Ieder weet,
hoe men hem den weg versperde, als lij meende zijn
levensdoel te zullen bereiken. Want cell leerstoel was
's mans ideaal , zich mede te deelei aan Nederlands
l
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jongelingschap zijn vurigste wensch. Die werlsch ging
telkens weer in rook op, eerst te Franeker, later te
Amsterdam. En toen hij zijn beste jaren reeds had zien
heensnellen, de zestig reeds was gepasseerd, en hij met
de hem eigen geestkracht een schare jongelingen rondom
zich vereenigde, die met geestdrift de wijsheid des meesters
indronk , toen zelfs trachtte men den Koning te bewegen
den grijsaard dit te beletten. Deze poging leed schipbreuk.
Hij ging; voort, al was 't ook met bevende stem, zijn
Gideonsbende te bezielen. Den wasdom van het door hem
gezaaide koren zou hij niet beleven. Maar de mantel van
dezen Elia was gevallen op een anderen Elisa. Da Costa
zette met jongelingsmoed en Oostersch vuur den strijd
voort tegen de "afgoden der eeuw'' en werd de ziel van
dat Reveil , dat, toen het eerste dertigtal jaren der negen
eeuw voorbij was gesneld, velen uit den sluimer-tiend
zou doen ontwaken en brengen tot de belijdenis van het
reeds voor verouderd gescholderi geloof, waardoor de vaderen
der zeventiende eeuw een heldenmoed en geestkracht hadden
ontwikkeld, die de bewondering van alle tijden zullen
blijven verdienen.
Ten slotte nog een enkel woord over Bilderdijk als Christen.
In zijn lyrische poëzie en zijn brieven heeft de hartstochtelijke man jarenlang zijn gemoedsleven uitgestort. Wij
kennen zijn zonden en tekortkomingen misschien beter dan
die der groote mannen onder onze tijdgenooten. Zijn
erotische poëzie jaagt soms door haar dartelheid een blos
op de wangen der onschuld. Zijn eerste huwelijk leverde
hevige tooneelen van huiselijken twist. Als balling verbond
hij, de veertigjarige, zijn lot aan dat eener oner'aren
twintigjarige, toen de echtelijke band met zijn eerste
vrouw nog niet was ontbonden. In ijdelen trots liet hij
zich een adellijke afkomst aanleunen, die later gebleken
is te zijn een product van zijn dichterlijke verbeelding.
Den rijkdom der taal heeft hij uitgeput om zijn tegenstanders met de bitterste namen te noemen.
Hoe is dit alles overeen te brengen met de beginselen
van 't christendom, door hem gedurende een reeks van
jaren verkondigd? Ik zou te zijner verontschuldiging
kunnen wijzen op 't moreele peil der achttiende eeuw,
waarvan Bilderdijk een kind was. Ik zou namen kunnen
noemen als Voltaire, Rousseau, Van Haren. Maar wat
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zou dit baten :? Wordt iemand gerechtvaardigd van zijn
zonden, omdat hij leeft te midden van overtreders , mis
schuldiger dan hij-zelf?
-schien
Meer dan zeventig jaren zijn voorbijgesneld, sedert
Bilderdijk ten grave daalde. Wij , die tot een geheel
nieuwe generatie behooren, die den ganschen schat zijner
letterkundige nalatenschap hebben kunnen doorsnuffelen
en, niet door vooroordeelen verblind, met kalme onpartijdigheid beoordeelen , — wij zijn in staat en geroepen een
anderen maatstaf aan te leggen. Wij aanschouwen in dit
veelbewogen leven een aandoenlijk zware en langdurige
worsteling van het betere beginsel, door God in een
merlschenziel gelegd, en de groote macht der zonde, die,
hoewel gebroken, altijd weer het hoofd tracht op te steken.
Gelouterd in den smeltkroes van het lijden , vooral ge
zijn tienjarige ballingschap, heeft Bilderdijk al de-duren
krankheden van zijn karakter, de struikelingen van zijn
leven, oprecht leeren veroordeelen en bestrijden. Ootmoed
en gevoel van schuld zijn bij 't klimmen zijner dagen
steeds meer de grondtoon zijner poëzie; zij spreken zich
uit in zijn intiemste correspondentie. Een paar aanhalingen
uit zijn brieven aan Ds. Outhuys mogen ten bewijze strekken.
'EIk zal, kan, of mag, op uw steeds vernieuwde lofspraken niet antwoorden. Maar, lieve Vriend , geven wy
Uode eer, en storten wy het vergif des hoogmoeds niet
in elkanders hart! Uw goedkeuring staat by my op prijs,
maar zy zij bemoedigend, niet verheffend ! Wat mijn
portret betreft, ieder vindt het zeer gelijkend, en ik betwist dit in geenen deele; maar niet dit alles, ik kan my
met den satirieken lach niet vereenigen, dien ik er in
vind; en zoo de afbeelding ook in dit opzicht getrouw is,
ontdekt zy my een der schuilhoeken vaan mijn hart, dien
ik nooit recht doordrongen had, en toont my een my
nieuwen trek van de innig gewortelde (eigenliefde)
die besnoeiing eischt, en gewis zoo onschuldig niet is,
als ik my voorstelde.'
► Doch wat zal ik op uwe verzen den zevenden September
(Bilderdijks geboortedag) betreffende en op uw altijd zoo
vleiende en opheffende brieven endwoorden ? Ik zie er uw
goed, uw aan my verkleefd hart in, en dit hart doet liet
1

Juli 1818.

xx
mijne gevoelig aan , rnaar verk wisten wy, mijn dierbare
Vriend ~ geen lof aan menschen, aan elkander, aan stofwormen, als wy zUn en ons immer gevoelen. Danken wy
Gode voor elke gave en voor elk wel aangelegd gebruik
daarvan, en bidden wy Hem , dat fly ons genadig beware
van uiterlijk of in 't hart, ODS eenigzins te verheffen:
want wat is of kan dit z~jn dan waarachtige afval P Bid
voor my om nederigheid, die aUeen troost en rust heeft ,
en buiten welke geen heil of nu of hier namaals is! Wat
valt er te roemen, dan in het kruis des Verlossers ?" 1
" Voor 't overige wy weten op Wien onze hoop en verwachting voor tijd en voor eeuwigheid steunt en houden
vast aan dien leer, die op geene eigendeugd of eigenwil
steunt, maar in Gods vrije genade berust, en waarvan wy
als gy wel zegt volstandig beliiders in 't openbaar en verborgen geweest zijn en hopen te blijven, ja sullen volharden
zoo lang die genade niet afwijkt, En wie zal zelfs een der
kleinsten uit J ezus hand rukken P Volharden wy des in
dank en gebed; en ach! dat dit bidden altijd met het
verzekerend Amen verzeld en gesloten mocht z~in! Maar
hoe duister ~ hoe belemmerend, hoe verstrooid is het
somwijlen, ja al te veel ; en hoe waar is des Apostels
zeggen: I,Gy bidt maar ontfangt niet , omdat gy kwalijk
bidt !" Dit gevoel ik maar al t~ veel , en al te geduurzaam.' 2
Wie Bilderdliks gemoedsleven meer dan oppervlakkig
beeft leeren kennen, zal niet durven betwisten, dat in
het diepst dezer zoo fel bestreden ziel een vurig verlangen
heeft gewoond naar gemeenschap met God, en dat het
orgel van Haarlems St. Bavo b\i de ter aarde bestelling
van zijn stof geen treffender lied had kunnen aanheffen
dan den Psalm van het kijgend hert,
1
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Welk een lot staat lily te wachten,
Als de Hechter van 't Heelal
Al mijn daden en gedachten
Oh de weegschaal leggen zal?
Ach! ik word te licht bevonden
Al die schijnbre deugd tot zonden,
Waar ik onbedacht snee b mall' .

10.

15.

zo.

Zal 't Geloof my dan behouen,
Daar mijn ziel zich op verliet?
Kan ik daar mijl rust 01) bouwen,
Als mijn hart zich wel doorziet ?
Is het vurig en volkomen,
En van Jezus aangenomen?
Wederstreeft mijn hart het niet?
Is mijn Hoop geen zelfverblinding,
Die zich nimmer onderzocht?
Rust zy op eerie ondervinding,
Die de Heiland in myT wrocht ?
Waar, waar zijn de kenbre teekenen,
I)at ik Hem my toe mag rekenen?
Dat Hy my heeft vrij gekocht ?
BILDERDIJK , Gewi j(I e Poëzie.

25.

30.

35.

Voel ik 't hart van Liefde gloeien ?
Is mijn hoogste lust in God ?
Zelf behagen, mijn verfoeien?
's Naasten welzijn, mijn genot?
Is mijn opperste genoegen,
My naar 's Hoogsten wil te voegen?
Zelfverzaking ? kruis en spot?
En, doemwaardig wetverbreker,
'k Treê Gods Almacht in 't gemoet!
'k Terg den Allerhoogsten Wreker!
'k Drijf de spot met Jezus bloed!
'k Stel my roekloos en vermetel
Voor d'ontzachbren Rechterzetel,
En trotseer den Helschen gloed!

o Gená, mijn God! Genade!

40.

45.

5o.

Roep my, trek my, drijf my aan!
Sla mijn nood, mijn jammer, gade,
En verplet mijn' eigenwaan!
'k Smeek, o Jezus! leer my smeeken!
Leer me, in tranen los te breken!
'k Han in 't oordeel niet bestaan.
'k Werp me, ó Heiland, voor U neder
Zie mijne onmacht, red, o red!
Geef my uw' vertroosting weder,
En verhoor mijn noodgebed!
Ach! wie kan er tot u vlieden,
U zijn hart ten offer bieden,
Zoo Gy-zelf hem dit belet?
Hem belet! — Helaas, beletten!
Neen, uw liefde zoekt ons heil;
Geen vernielen, geen verpletten!
Hier voor was uw bloed niet veil.

C

55.

Neen, als redder en behouder,
Naamt Ge 't vloekhout op uw schouder,
Met een Goedheid zonder peil.

60.

Neen, ook zelfs dees kleene spranken,
Dit beginsel van Geloof,
Heb ik uw Gene, te danken;
Nimmer laat ge my ten roof.
'k Voel uw' invloed in my werken!
'k Voel hem mijn vertrouwen sterken!
Neen, geen' zondaar zijt Gy doof.

65 .

7o.

0! ontglim, ontvlam de vonken
Die Gy in mijn ziel ontstaakt!
'k Lag in 's Satans boei verzonken,
Maar Gy hebt mijn' band geslaakt.
'k Zal U hart en leven wijden,
'k Zal in Uw vermogen strijden,
Tot Gy mijn Geloof volmaakt.
1804.
Na he Hoogduitsch van Munter vrij gevolgd.
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Hoe! Judas niet alleen, die om geringe baat
Zijn' Meester en zijn' God durft leevren aan den haat!
Geheel 't Apostelschap, van doodschrik aangegrepen,
Ziet naauwlij ks hunnen Heer naar 's Landvoogds vierschaar sleepen,
5. Of raadloos en bedwelmd, van angst en kommer stom,
Verloopt het en verstrooit, en ziet naar Hem niet om.
Wat lafheid, Hemel ach! in dezen nacht vol jammeren!
Zy vlieden, als een hoop van weerelooze lammeren, _
Den veldwolf in den mond, die op hen loert en wacht.
ie. Is dit hun liefde en trouw, hunn' diersten plicht betracht!
Ja Hemel! Petrus-zelf, die tegen Legerknechten
En moed en ijver had om voor zijn' Heer te vechten,
Die 't glinsterende zwaard dorst rukken uit de scheê
En zwaaien 't over 't hoofd, wat doet hy! vlucht hy meê?
1,s. Ach, schaamte duldt dit niet. Hy kan Hem niet verlaten;
By volgt Hem, maar van verr', naar 't wachthuis der
Soldaten;
Van verre, en in den schijn, als van dien Meester vreemd,
En of hy in zijn lot belang noch aandeel neemt.
Zijn boezem klopt en hijgt ; hy veinst zich onbewogen,
so. En dempt de zucht in 't hart, de tranen in zijne oogen,
Verbergt zich door een' plooi in houding en gelaat,
Die de onverschilligheid, neen, laffe vrees verraadt

En 't oog des vorschers schuwt, angstvallig en verstolen.
Hy mengt zich in den hoop, en zet zich by de kolen.
25. Helaas, de onnoosle beeft; maar beeft niet van de kou!
Geen nachtlucht grijpt hein aan, maar moedloosheid en
rouw!
Men kent hem — 't is gedaan! kan hy zich-zelv' verzaken?
De gloed van 't haardsteêvuur beschijnt en verwt zijn
kaken:
Verschieten ze echter? ja; de bleekheid van den schrik
30. Neemt ze in, en tijgt hem aalt in 't eigenst oogenblik.
Verrast en overtuigd, wat zal hy? wederstreven?
Of Jezus en zich-zelv' het schoonst getuignis geven?
Erkennen, dat by 't is, die Hem zijn' Meester noemt,
Als Heiland kent, belijdt, en Gods Gezalfde roemt?
35. Die, rotssteen in den storm , verwrikken kan noch
schudden,
Den herderstaf verdient van zijn verlaten kudden,
En 't leven veil heeft voor de waarheid, voor zijn' Heer ?
Helaas! hy viel te diep, hy heeft die kracht niet meer!
Een slechte Zoetlares, by 't schuim der rotsgezellen
40. Verachtlijk, is in staat die steenrots neer te vellen,
En aanblik, en éen woord: „Gy ook behoort by Hem !"„ Neen (roept hy), 'k ken hem niet (met opgeheven stem),
„Ik weet niet wat gy zegt. 0 neen, gy zijt bedrogen";
En, hemel! zelfs zijn eed bevestigt deze logen.
45. Helaas! de wachttrompet verkondt den morgen straal,
En hy, hy zweert op nieuw, ja voor de derde maal!
Zijn Meester ziet hem aan uit deernis? tot verwijten ?
Ach! Petrus voelt dien blik zijn' boezem openrijten,
Den grond zich oopnen voor zijn' voetstap -- ach, hy vliedt,
50. En schreit, en roept 0-end, en voelt zich-zelven niet.
Van waar, o Petrus, toch dat schrikbre moedverdoven!
Hoe vurig was uw hoop! hoe zeker uw gelooven!
Hoe vast uw liefde en drift voor Jezus! Eene stond
Boort liefde en trouw en hoop, en alles in den grond!

6
55.

't Geloof lijdt schipbreuk! --- neen, 't geloof zal u behouen;
Dit geeft uw wroeging kracht, uw smeekend hart vertrouwen,
Dit zal en liefde en hoop herroepen uit heur graf,
En Jezus heilgena wischt dees uw tranen af.

Dan, laat zich de oorzaak niet van zulk een zwakheid
speuren ?
60. Mijn hart, doorzoek u- zelf! -- Vergeefs met v alsche
kleuren
U voor u-zelf vermomd. — Vergeefs u-zalf gevleid
Met meer, met sterker moed, met meer standvastigheid!
Vergeefs u-zelf beloofd voor uwen God te sterven!
Wat Petrus driemaal deed, gy deedt het honderdwerven!
65. Ja, riep de Godsdienstplicht u mooglijk naar 't schavot,
'k Geloof het, ge ondergingt en troostte u 't gruwzaam lot;
Maar dit kon Petrus ook: by dorst den dood trotseeren,
Hy was een' dood getroost, die Jezus kon verweeren!
Hy bood zich tot den strijd met heel een' krijgshoop aan,
70. Wiens schrikbre meerderheid hem ijlings neêr moest slaan.
En echter, by bezwijkt, waar 't niet op bloed en slachting,
Maar schimp, en spotterny, en smaadheid, en verachting,
En moedwil aankoomt van verachtl"k Helgespuis.
Een schimpschoot, ach! is meer dan 't schrikbaarst krijgsgedruisch
75. Der wapens, dan 't schavot , met geesels, zwaarden,
koorden!
Men biedt de borst aan 't staal, men vreest verachtbre
woorden!
Zoo zijn wy, menschen! zoo aan d'afgod van deze aard,
Die ijdele Eer, gehecht, die zoo veel jammers baart!
Hem offren we onze rust, ons welzijn, onze dagen;
so. Hem, wat ons dierbaarst is, en wat we in 't harte dragen!
Hem (Hemel!) zelfs den God op Wien ons hart vertrouwt!
Neen, Christen, dit 's te veel -- Wees hier heldhaftig
stout !

Smaad wat verachtlij k is! -- Kan wierook van die handen
Bekoorlijk zijn voor u, the God geen wierook branden?
s5. Den Dui vlen roken in hun eigen hovaardy?
En --- is de smaad geene eer, die Jezus deelt als gy? -Ja, zegt ge, ik wil me aan God en aan mijn' Heiland kleven.
De haat vervolge of spott', Hem wijde ik dood en leven!
Zoo zij het! — Maar wat wordt van 't plichtelijk besluit,
9 0. Als ge uw verwachting mist, uw uitzicht ziet gestuit,
En omdwaalt in een nacht van diepe onzekerheden,
Geen redding mooglij k ziet, geen troost vindt in gebeden ?
Als, neergeslagen, en verpletterd in 't gemoed,
De Wanhoop om u waart, en in uw' boezem wroet?
9á. Zult, zult ge uw hart dan nog, u-zelven nog bewaren;
Of laten, met (le hoop, geloof en Godsdienst varen?
Zie Petrus, en beproef, of ge in dat oogenblik,
Bestendiger dan hy, weerstaan hadt aan den schrik?
Dank, Jezus, dat voor ons de heldre dag mag schijnen!
in Uw dood, Uw hemelvaart, verschoof de tentgordijnen,
Waar in Uw Heerlijkheid zich nog voor de aard besloot,
En slechts een' flaauwen glans op uwen keurling schoot.
Ach! Petrus Jodendom verwachtte in U zijn' Koning,
Doch kenbaar, niet als God, maar door Zijne aardsche
kroning.
105. Hy brandde, om in Uw hand den scepterstaf te zien,
Die de aarde en Davids Rijk vrijmachtig zou gebiên,
Den Volken met Uw' voet dein ijzren nek vertrappen;
En waande U reeds gereed om op den throon te stappen.
Vergeefs hadt Ge Uwen dood, Uw lijden, en 't verraad
110. Van dees afgrijsbren nacht, vergeefs Uw diepe smaad,
In plaats van 't schittren van een Majesteit vol luister,
Voorspeld: hy hoorde 't, ja, maar alles bleef hem duister.
Zijn hart, zijn gantsche ziel, toen 't aankwam op geweld,
Dacht dit uw' zegepraal, en Davids throon hersteld.
mis. ó Welk een moed en drift, wanneer de wapens blonken,
Ontgloor hem! 'k zie zijn oog van gloed en blijdschap
vonken!
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„Nu, Hemel! is 't het uur! nu valt der Heidnen macht!
„Zy Jezus dreigen! zy! — die Engleri heeft tot wacht!
,,Voor wie de Duivlen vliên, de zee en winden zwijgen!
12o. „Men vall' voor Jezus recht! Hy zal den throon bestijgen!
„'t Is grootsch, te sterven aan zijn voeten — voor Zijn
zaak!
„Ja, Jezus, 'k sterf voor U, en sneuvel met vermaak."
Zie daar zijn hartetaal. Maar hoe! wat schrikbre ontroering !
Zijn Meester wraakt zijn drift, bestraft zijn geestvervoering,
125. Gebiedt hem, 't bloedig zwaard te gijzlen in de scheê,
Neemt band en boeien aan , onweerbaar en gedweê —!
Daar ligt zijn uitzicht; daar, het heil waarop by hoopte;
Daar, alles wat zijn drift met gioênde prikkels noopte!
„Neen (zegt zijn zuchtend hart), 't is alles afgedaan.
130. „Mijn hoop, mijn duurste hoop.... 't heeft, alles my
verraan."
't Was Petrus die dus 'dacht; zoo dachten ze ook die
vloden.
Steeds voedden ze in hun hart 't vooroordeel van de Joden.
Zoo deed de ontmenschte meê, wiens eeuwig vloekbre
mond
Den Heilge door zijn kus in 't heilig aanschijn schond:
135. (Die kus, vervloekter dan de vuist- en rietstafslagen,
Die 't heilig aangezicht van 't Roomsch geboeft moest
dragen,
Aan wie zy toegang gaf!) dat helsche Schrikgedrocht,
Dat Jezus, dat zijn' God voor nietig slijk verkocht.
Hy kende Jezus leer, Zijn kracht, Zijn wonderdaden.
140. Zijn dood was 't oogmerk niet, het doel van zijn verraden.
Neen: „Jezus, Davids zoon, en wien Zijn zetel wacht, —
Neen : „Jezus, Hy wiens naam der Duivlen macht verkracht,
„Hy wordt het offer nooit van hun die Hem belagen.
„Wat zijn hun pogingen om tegen Hem te slagen!
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neem hun geld gerust: ik zal Hem hun verraan,
„En juichen, als één woord hen-allen af zal slaan!
„Hun haat bedriegt hen! Goed, ik wil hun blindheid
dienen,
„En leevren in hun hand den Zoon van d'Ongezienen;
„En de uitkomst kan niet zijn dan tot hunn' grief bren
hoon,
i 5o. „En plaatst mijn' Meester licht op 's aardrij ks hoogsten
throon!"
Zoo sprak des booswichts hart: zoo, in dat gruwzaam
harte
De Satan, Gierigheid, die heel zijn ziel verzwartte,
't Geloof, de waarheid-zelf die in zijn' boezem scheen,
Te hulp nam tot een' glimp der grootste afgrij Blij kheên,
155. 't Verraad op dat geloof, als op een' grondslag, bouwen,
En, als onschaadlij kbeên, met koelheid aan deed schouwen.
Wat was 't? zijn feit gelukt; maar Jezus redt zich niet!
Zijn dood staat vast, genaakt! — en gy, die Hem verriedt,
Wat doet, wat zult ge thands ? — Mijne oogen, ó mijne
oogen,
160. Mijn hart, o keert u af! gy wordt te veel bewogen!
Wat wanhoop haalt by deze! 0 Afschrik! 0 Ellend!
o Siddring voor een lot, dat nergens weêrga kent!

145. „Ik

Zie daar de vrucht van 't hart aan eigen waan te hangen!
Men beeldt zich de uitkomst voor, men wacht haar niet
verlangen;
165. En welke? — die de ziel, naar eigen' aardschen zin,
In haar verblindheid wenscht, vervuld van eigenmin.
Die waant men in Gods woord, die in zijn hart te lezen;
En ze is uit wanbesef, uit zelfgevlei gerezen.
Daar hoopt, daar steunt men op. Die maakt men, onbedacht,
170. Den grondslag van zij n' moed, de bronwel van zij n kracht.
Daar rekent ons verstand, daar duizenden van tochten
(Die zich in 't menschlijk hart met elk gevoel verknochten,
En wien de reden-zelv haar eigen voorspraak leent)
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Met meer v erzeekri ng op, dan 't vastste rotsgesteen t' .
„'k Bezwijk niet; neen, 'k hou stand! mijn moed heeft
vaste gronden !"
Maar ach, de hoop wordt waan, en de uitkomst valsch
bevonden,
En 't hart, dat niet op God, op zijn genoegzaamheid,
Maar 't vleiend middel zag, is door zich-zelf misleid.
Wanhopig, twijfelt het aan de Almacht die't gehengde,
180. Om dat het met zijn' God zijn' eigen' waan vermengde:
Dan valt het in den strik, begeeft zich-zelf en God,
Verlochent Jezus kruis, en houdt Zijn woord voor spot!

o Heiland! leer ons hart steeds voor zich-zelve waken!
Ach, telkens staan wy bloot voor plicht- voor God verzaken.
185. ó Waak Gy met ons! hoed, behoed ons in dees nood!
Schiet d'eigen straal op ons, dien Ge op Uw' Petrus schoot!
Een' oogstraal van verwijt, die 't schuldig hart doe beven
En met berouw vervult, maar tevens van vergeven!
Schenk ons dien moed niet, die op eigen kracht zich leunt,
190. Op de uitzicht van een hoop, die't middel aankleeft, steunt,
Of eigen glorie zoekt in 't geen Gy geeft te lijden;
Maar laat ons in Uw kracht, met hel en wareld strijden,
Ons hart bedwingen, en het zuivren van den waan!
Wied, wied dit onkruid uit, by 't kiemend tarwegraan!
195. Ach! leid ons aan Uw hand, is 't niet langs rozenpaden,
(Gy weet wat ons behoeft, en wat ons hart zou schaden)
o Door die doornen dan, wier kwetsing zegen is!
Geef in den gloed des daags ons, moeden, lafenis!
Verstendig aan ons hart Uw voorzorg, Uw bewaring!
200. Verlicht ons op Uw' weg door Geest en Openbaring!
Verzwaart zich 't leed som wijl, geef, Heiland, geef geduld!
Vernieuw ons wat Ge leedt om onze zondeschuld,
En leer ons, op Uw spoor, het kruis gewillig dragen;
Niet morren, niet ons-zelv', ons niet van God beklagen!
205. U offren 't geen wy zijn, en buigen onder 't leed,
Verzekerd van Uw liefde, als die Gy nooit vergeet!
1805.
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Gy, Sionite, stel een' eedlen Veldzang in!
Leer, leer my d'echten toon ! Ik eische 't, Zangerin !
Geen murmelend geruisch van Pindus zilvren stroomen,
Noch luwend myrthenbosch, van Dichterlijke droomen
5. Doorwemeld, geen gekweel van 't zangrig Negental
Volstaat hier. Laaf mijn' geest met loutren hemelval,
Gy, Geest, die Amos zoon voor 's Hoogsten zetel voerde,
En zijn gewijde tong met heilig vuur beroerde!
Roer ook de mijne, roer mijne aardsche lippen aan!
lo. Ja, Serafs, leert mijn hand uw gouden harpen slaan!
Men hoore! De eedle Bard , van Godlíj k vuur aan 't
blaken,
En aan zich -zelv' ontrukt , vangt aan. De heemleis
kraken!
De toekomst opent zich voor zijn verwonderd oog!
Een Maagd, dus klinkt zijn zang, bezwangerd van
omhoog,
15. Een Maagd zal baren, zal een' zoon, een jongske baren.
De tronk van Izaï, ontbloot van tak en blaaren,
Schiet van zijn' dorren stam een vruchtbaar rankjen uit,
Wier knopjen aan 't Heelal zijn bloessemgeur ontsluit.
De Geest der Godheid zal zijn bladerkroon doorwaaien,
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2o. En

om het frissche groen de breede wieken zwaaien:
De Duif des Hemels zet zich neder op zijn' top.
De Heemlen druipen er een' daauw van nektar op.
De wolken sproeien 't met een groeizame ochtendregen.
Het aardrijk opent zich en lacht zijn' wasdom tegen.
gs. Verkwikking stort zijn loof op 't afgematte hart,
En heilrijk balsemvocht voor 's onderdrukten smart.
't Biedt koele schaduw aan voor 't heete middaggloeden,
En veilig overdek voor stormige onweêrvloeden :
En schuilplaats voor 't geweld, waar stille onnoozelheid
3o. Zich moede en afgefoold ter sluimring nederleit.
De misdaad is niet meer! de aaloude schuld geweken.
Gerechtigheid keert weer, maar vindt geen kwaad te
wreken,
En heft de weegschaal op met wapenlooze hand.
De Vrede heerscht alom met heur olijvenplant.
3K. De in 't wit gedoschte Maagd daalt neder uit de wolken.
Niet nieuwen hemelglans en zegent land en volken.
Vliegt, jaren! spoedt, o spoedt, en drijft dien morgen
voort!
Wy dorsten, dierbaar wicht, naar 't uur van uw geboort' !
Verschijn, ó eedle spruit! verschijn, en word geboren!
40. Het Oosten vangt reeds aan uw' ochtend toe te gloren.
Natuur onthaalt u met des aardrijks edelst groen,
En offert aan uw koets gebloemte en veldfestoen,
Met al de lieflij kheên die 't Westerluchtjen waassemt,
Daar 't om uw wiegjen zweeft, en Lentegeurtjens aasseint.
45. De hooge Libanon wenkt uw geboorte toe.
De bosschen hupplen op 't gebergte, blij te moe.
'k Zie Sarons needrig dal van frissche rozen gloeien,
En Karmels bloemrijk hoofd met purpren luister bloeien!
Hoe dreunt de woesteny van dezen vreugdekreet:
5o. „Een God, een God verschijnt; gaat, maakt zijn baan
gereed!
„Bereidt, bereidt zijn pad !" — De heuvelen weergalmen,
En roepen 't juichend toe aan de Arameesche Palmen;
„Een God, een God verschijnt", roept bergspelonk en rots;
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En 't aardrijk wacht de komst des naderender Gods.
55. Zinkt, Bergen, zinkt ! en rijst, gy kruipende valleien!
Gy, Ceders, buigt uw hoofd, en strooit den grond met
meien!
wijkt, lotsgesteenten ! en gy Stroomen , maakt ruimnbaali !
Hy komt, (Ie Heiland komt, biedt herai uw hulden aan
De Heiland , van wiens komst de aaloude Dichters
spelden!
Ego. De Heiland komt, by kooralt in de ldumeesche veldeb
Hoort, doven; blinden, ziet! Ontsluit en oor en oog! ----Zoekt, blinden, zoekt het licht aan 's Hemels blaauwen
boog:
Reeds straalt het ook voor u. Zijne Altnacht breekt
het duister:
Geniet, gelukkigen, geniet des Hemels luister! —
(is. Gy, doven, komt, ontfangt in 't nieuwgeopend oor
't Betoovrend van de klank! heler luchtstroom driin t^
u door!

Gy, sprakeloozen , spreekt ! Gy, stomrneii, zwijgt niet
langer!
Stort, stort een' boezem uit, van Zijnen lofzang zwanger!

Verleenden, werpt uw kruk blijmoedig van u weg,
70. En huppelt met de ree door struik en myrthehegg' !
En, kranken, juicht, o juicht! uw pijnen zijn vervlogen. —
Geeni tranen, of de hand des Redders zal ze droogen! —
De schrikbre Dood bezwijkt en zieltoogt van die hand,
En's Afgronds Dwingland krimpt en worstelt in zijn' band.
75. Gelijk de Veeknaap voor zijn diergeschatte lammeren
Van zachte deernis smelt, gevoelig voor hun jammeren;
Hen met een teedre zorg langs malsche beemden weidt,
Met zuivre lucht verkwikt, aan 't levend water leidt;
't Verloorne wederzoekt, en 't opneemt in zijne armen
so. Om 't op zijn' schoot te voen, en aan zijn borst te warmen;
Zoo zal Hy 't menschlijk kroost, dat God hem overgaf,
Als Herder gadeslaan en hoeden met zijn' staf.
Hy, Vorst der Vrede, en God van eeuw tot eeuwigheden!
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De Volken zullen 't staal tot ploeg en zeissen smeden,
't ramm'lend harnas niet meer blinken over de aard,
Noch 't veld zich mesten met de drupp'ling van het
zwaard.
Dan zullen stulp en hut het hoofd ten hemel beuren;
't Kortstondige geslacht zijn' arbeid niet betreuren;
Maar 't honderdjarig kroost, met frissche jeugd omkleed,
90. De vruchten zamelen van 't Ouderlijke zweet.
De wijngaard zal den disch van d'achterkleinzoon dekken;
Gebrek noch roof zijn hand naar 't erf des nabuurs
strekken;
Maar de arm des zaaiers zal ook oogsten van zijn vlijt,
En juichen in 't genot daar by zijn garven snijdt.
95. De Herder zal verbaasd in dorre wildernissen
De lelie bloeien ' zien uit klip en waterlissen,
En hooren onverwacht in 't schraal en dorstend zand
Een springbron ruischen, die den wasdom voert op 't land.
De rotskloof, 't gruwbre nest der schuifelende draken,
loo. Zal gras en rietscheut voên en 't koelend windtjen
smaken.
Dan maakt de distel plaats voor Myrth en eedlen Pijn;
En Palm- en Cederboom dekt heide en zandwoestijn.
De Beuk en fiere Den zal hei- en doornestruiken
Vervangen, en de olijf uit scheerlingzaad ontluiken.
1o5. Het Lam zal met den Wolf verkeeren als gespeel;
De Luipaart naast het kalf zich vlijen in 't gareel:
De Leeuw zal zich op 't stroo aan 's runddiers kreb
vergasten:
Geen Beer, geen Tijger taalt om 't geitjen aan te tasten.
Het pasgespeende kind drijft Panthers naar den vloed;
lio. En de adder lekt in 't gras des moeden wandlaars voet.
De zoogling strijkt de huid der schubbige aspisslangen,
En durft den bazilisk in 't kindervuistjen prangen;
Steekt lachende de hand in Leeuw- en Drakenmuil,
En kruipt by 't wriemlend broed in d'open addrenkuil. —
115. Rijs, Vorstlijk Salem, rijs, gekroond met zonneglansen!
Verhef uw schittrend hoofd en torenrijke transen!
s5. En
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Gods licht omstraalt u. Hef uw oogen op, en zie
De Vorsten van 't Heelal, gebogen op de knie,
Uw' Tempel eeren, en uwe outers met hun gaven
120. Bedekken : 't geurig Oost voor uwe altaren slaven,
En brengen wierook aan, en goud, en specery,
En galmen 's Hoogsten lof in vreemde melody!
Uw kroost vermeerdert zich by duizendduizendtallen:
Een eindeloos geslacht vervult uw ruime wallen:
lis. Het uiterst zeestrand baart u kindren: neem hen aan!
Zie, zie uw hoven vol met vrnchtbre ranken staan!
De Godheid zet voor u haar Hemelsluizen open,
En stroomt in zegen af, om Sion te overhoopen.
Sabea bloeit voor u, met Indus nagelblom,
130. En Ofirs gloeiend stof doorgolft uw heiligdom.
't Brengt alles schatting op, geschenk, en offeranden,
En 's aardrijks overvloed vloeit stroomende in uw
handen. -Geen rijzende ochtenstond zal graauwen aan uw kim.
Geen zon vermeet' zich meer dat by te wagen klimm' !
135. Geen maan zal aan zijn vlam haar zilvren lamp ontsteken;
Maar voor uw hemelglans zal zon en maan verbleeken,
Verdwijnen, en hun gloed vergaan in enklen nacht.
Een eindloos heller dag met onbewolkte pracht
Zal eeuwig over u en uw bewoners stralen,
140. En gloeien van het licht der diamanten zalen.
Ja, de Ongeschaapne-zelf zal uw verlichting zijn;
En de eeuwigheid wordt u een enkle zonneschijn! -Deze Aarde gaat te niet met lucht en wolkgordijnen :
't Gestarnt' zal als een rook in 't enkle niet verdwijnen,
145. De rotsen, smelten; en 't gebergt', in asch vergaan:
Maar 't woord der Godheid blijft; daar is geen schokken aan.
o Almacht! eeuwig is uw trouw; en onverbroken
Uw scepter! God van heil, Gy hebt het woord gesproken!
Rijk houdt eeuwig stand!" Uw waarheid triomfeert. —
„Uw
i 5o. Aanbidt, o Englenrei! -- Messias! (} y regeert.
Na Pope gevolqcl.
1805.
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— Priore relicta -Sede, novis domibus habitant
vivuntque receptac. * *
Ovummus.
It is against the impious degradation of the
ancient Mosalcal doctrine of transmigration that
the Fathers declaim, and it is alone this, that the
Councils condemn, and not the true Scripture doctrine of degraded intelligences that animate brutal
forms, which regards only that portion of angelical spirits that were not shut up in the abyss and
that are quite different from human souls. (Ramsay's
Pliilos. puinciples of natural and revealed Religion, Part, II.
Chap. V).***

Genoeg (schoon nooit genoeg) in eigen borst gewroet!
Den Koning van deze aard gegrepen in 't gemoed;
Zijn kroon hem afgerukt ; zijn hoofd in 't stof gebogen,
En met een grooter glans zien rijzen naar den hoogen,
5. Terwijl by 't Englendom de handen reikt in 't licht!
Een ander voorwerp treft me en staat my voor 't gezicht,
Afgrijslijk , gruwzaam; maar verteedrend —! Heilge
machten
Des hemels! heb ik 't wel? verdwalen mijn gedachten?
Is 't mij wring ? zelf bedrog? — of is de mensch zoo groot,
jo. Zoo waardig, die uit slijk, uit nietige aarde sproot?
Hy hier op aarde reeds (— hoe ducht ik 't uit te
spreken! —)
Der Englen meester! — Hy! 't gezach der Godheid
wreken?

EVi

Helaas

hooii
le val VkFfll Ide i 't Englenaartig
Uw inaagsehap, Englen. viel, - zv stortte vaii haar
throon.
io. Aanbidden is haar wet, haar .boete, heil, eu leven. Maar, stervling! in ii w sehuts? en - boven u verheven?
Ach, 't is zoo; en dit stof, (lit zicht bie schijn-heelal,
\\rat is 't? - Van Geestlijk waar een enkle wederschal.
Gy, eerstgeboornen van de schepping ! Legerbenden
I)es Hemels, met het licht gegordeld om de lenden,
Met morgenstarren 01) het. glinstrend hoofd gehuld
Door de Almacht, vauï naby, met hemelkuacht vervuld;
Die 't ongeschapen Woord, dat. al wat wierd, deed worden,
Eerbiedigt aan de spits van uw verheven ordeii!
5. U hengt het, hoe eeui deel van de uwen, door den trots
(elaiakerd, afviel, en vocr 't oog (les schi-jkbren Gods,
Den oproerstaniert plauitte om hooger op te stijuieui,
Als of beperkte macht Zijne Aluijacht mocht bekrijgeui,
En \Veêu'scliijri fiikkren kon by de Ungeschapeui glans.
c. Gods bliksenu ateld( in (Ie hand des throontrawants
Zy stortten, en hun stoel verdween van uit den hemel.
Nu vioden ze --ch! waarheen? Als 't zichtbre stofgewemel
\Ven de Oostenwdid op de aard het golvend zand beroert,
Zoo worden ze in een stroom en draaikolk omgevoerd,
\T aui wroeging, spijt , berouw, en wrok . en schrik bevangen,
En i)lCVefl iii de drift Ie zwevende ether hangen.
God zag het ; schitte en schuld en schuldige naar 't recht;
Zijn G-odlijk oog straalde uit; hun noodlot was beslecht!
Het wordend nai-diijk tierde, en 't water was geweken.
40. 't Geboonut' verhiet zijn kruin iii de opgedroogde streken
IDevelden groeutden in 1011 opgestegen daanw
Vais frisehe k ruidery ; ii 't boomooft bloosde flaan w,
En 't scheen of 't met ontzaeh zijn rij })heid voorbereidde,
En 0 den Godenzoon, teui Wareldkoning, beidde.
De zeën gouden in de nieuwe heerschappy
B11,nnDTjK Ûei1 IOeZ;1 2
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Van 't zilvren maanlicht, en bewaarden 't vloedgetij'.
God zag. 't Gewicht der schuld die 't Godlijk oog moest
schuwen,
Verzwaart. Een aantal -zinkt, en schijnt van 't licht te
gruwen,
En ploft door ether, lucht, en 's aardrij ks steenkorst heen,
50. In d'afgrond dien ze ontsluit, met krijschingvol geween;
Waar 't alverwoestend vuur dat eens deze aard moet
blaken,
Hen opneemt in zijn brand, om nimmer weer te slaken;
In ketenen gekneld van eeuwig diamant.
Een deel. houdt, als een wolk, in 's aardrijks dampkring

stand,
En vestigt daar zijn stoel; en zweeft, door lucht en winden,
In neveldampen, die met zachter snoeren binden;
En lijdt geene andre pijn dan 't wroegen van 't gemoed,
En 't foltren van 't gekwel dat 's trotsaarts borst
doorwoedt.
Daar is 't aan. hen vergund, den stervling, ook gevallen,
6o. Te omgeven, te bespiên, met duizend duizendtallen,
En als beschuldiger voor de Almacht op te treên,
Wanneer.. . . Maar 't is voorby, die bange tijd verdween.
Het bloed des Heilands heeft 's betichters mond gesloten,
Hem neêrgeworpen, en den schuldzoen uitgegoten;
65. En heel hun mogendheid gaat met een wenk te niet,
Als Hy de wolken drukt, die door de harten ziet.
55.

Dan groot is 't aantal nog der afgevallen Geesten,
Ach! waarom niet, de
Gepijnigd door 't berouw.
meesten!

Gy weet het, Hemel, gy-alleen! maar sta my toe,
70. Dat ik uw wondren zinge, en 't aardrijk kennen doe.
Beklaachlijk is hun lot. Zy konden niet verbasteren,
Ons de Almacht, om zich -zelv', om 't geen Zy wrocht,
te lasteren;
Ze erkenden al hun schuld, gevoelden ze, en, helaas!
Het aardrijk werd, als ons, hun woon- en folterplaats.
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Hun misdrijf dwingt heii niet, door onze berggranieten
En lagen steens op steenn , telt afgrond in te schieten:
Zy vormen zich geut throon, geen aanhang, in een vlucht
Die no; op hoogheid doelt, en macht voert in de lucht.
Maar eenzaam, mijmringvol, benepen, afgezonderd,
so. Betreuren zy 't vergrijp, dat door hun boezem dondert,
En wenschen stof te zijn. God hoort het -- 't stof
der aard
Omvangt hen. De Englengeest wordt met een l jf bezwaard,
Een lichaam , welks gestalte, en vormgestel, en leden,
Zich wijzigt naar elks aart, gevoel, en vatbaarheden,
br,. En 't geestlijk aanzijn toont, in 't stoflijke uitgedrukt;
Gevangnis, waar hun hart gedwee in nederbukt!
Van daar dat onderscheid der duizenden van dieren,
Die aarde, en lucht, en zee, en meeren en rivieren,
Vervullen, en door 't stof krioelen, van geslacht
s. Verscheiden, uit den schoot der hoofdstof voortgebracht.
God sprak, en aarde en zee gehoorzaamt. Vlugge Geesten,
Bedwongen in den band des stof klomps, zijt gy beesten.
Bedwongen, minder vrij, of minder ingeperkt,
Naar mate uw schuld u perst, of zwakker tegenwerkt.
95. Van daar die wondre kracht die we in de dieren kennen!
Die kunstdrift; dat besef; die leerzucht; dat gewennen!
Die gramschap; dat ontzach; die liefde en teedre schroom,
(Die haat en woede zelfs, die breidel kent noch toom,)
Waarvan wy 't voorwerp zijn! -- Der Englen aanverwanten,
loo. Vervallen en verminkt, bewerktuigd als de planten
In 't lichaam, zijn ze, als wy, met groeiend leven niet,
Maar denkingskracht begaafd die 't leven-zelf gebiedt.
Descartes! wilt gy 't dier de macht van denken rooven.
Keer in u-zelv', en spreek ! hoe kunt ge u-zelv' gelooven ?
.os. Dan! 't lot des aardrij ks werd verschriklijk. i ensch
en dier
Gevoelden 't. --- Maar 'k bedwing me, en gy, ga
voort, mijn Lier!
2*
75.
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De hoogmoed was uw val, o Geesten! thands bedwongen !
Die hoogmoed moest getemd, en 't heilig recht voldongen.
Die de Almacht zich onttrok in de Opperheerschappy,
llo. Viel uit zijn Englenstand, en 't was, tot slaverny.
Den mensch , die worden moest, werd de oppermacht
beschoren
Op hen, wien 't griefde, een wet van 's Hoogsten throon
te hooren.
l)en mensch te dienen, was hun boete, en in zijn band
Te leven, hem gedwee de Koninklijke hand
lis. Te kussen, aan zijn voet te buigen, zijn bevelen
Te wachten, en met hem, in 't zwoegen zelfs, te deelen;
Te siddren voor zijn oog en onbepaald geweld.
Zoo is verneedring 't loon dat overmoed vergeldt!
Zy hooren 't vonnis, en bestemmen 't in 't geweten.
izo. Nu trad die heerscher op, die God op aard moest heeten.
Dat pronkstuk, dat God-zely' in 't stoflijk overkleed
Des lichaams (aarde en slijk !i voor 't zintuig schittren
deed:
Onwraakbaar, door den geest, uit God hem ingevloten ;
Onwraakbaar, door de stof, op 't God]ijk woord ontsproten,
125. En onverdorven als in d'eerstgescbapen dag;
Onwraakbaar, door zijn vorm, waarin Gods afdruk lag.
't Gedierte juicht hem toe, en knielt voor dezen Koning
Van Goddelijk gezag, wien de ijdle praalvertooning
Geen gloeiend kinkhoornbloed of hermelijnerivacht
130. Om d'achtbren schouder hangt, noch 't hoofd met goud
bevracht,
Maar schoonheid, wijsheid, kracht, uit oog en leden
blinken;
En voor wiens opslag zelfs heel de aard schijnt weg te
zinken,
De bosschen buigen, en de golven roerloos staan
Zoo maalt de stoute Griek in zijn verhitten waan
13„. Den trotschen Febus niet, die op zijn gloênden wagen,
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Het vlammend vierspan noopt, in 't lichtgareel geslagen,
Of, niet de zege in 't oog, op 't schrikdier triomfeert,
En wien zijn maker -zelf met, wierookoffren eert!
Neen, eedler, schooner, dan of mensch of Englen denken.
i4o. Zijne onderdanen staan op d'eerste van zijn wenken
Voor 't aanzicht van hun Heer, en wachten zijn gebod.
Wat, Adam, voelde uw ziel in dit gezaligd lot!
Daar overzaagt ge een reeks van onderworpelingen;
Van Englen, maar onthult van 't goud der hemelkringen;
145. Genooten, eenmaal, van die Geesten, welker oog
U gadeslaat, beschermt, en toewenkt van omhoog,
Wien ge als uw broeders eert, uw eerstgeboren broeders,
Geleiders op uw pad, begunstigers, behoeders;
Wier wijsheid u den God verkondigt die u schiep,
1 50. En

op u afstraalt als een morgenstar op 't diep!
Die zijn, ontluisterd, thands uw slaven! — aan uw voeten
Gekromd ! -- Ge erkent hun aart; gy gaat hun lot
verzoeten,
De heiige af hanklijkheid hun dierbaar maken in
Het vaderlijke juk vaal 't wareldlijk gezin.
15i. In uwe, in uwe dienst, zal 't aan den plicht gewennen
Des hemels, God in u, in u zich-zelv' erkennen
En eens, als perk en doel vervuld zijn van hun straf,
Herrijzen ze aan uw zijde, en deden in uw staf!
Zoo, zoo aanschouwt ze uw oog. Reeds ziet ge in tijd verschieten
tao. De zaligbeen op de aard als door uw handent vlieten;
Gods strengheid met hun boete en uwe dienst, voldaan
En, zelfs voor 't stof der aarde een hemel opengaan.
Gy leest hun-allen in den boezem; ziet hen kwijnen,
.En 't ingekerkerd licht door 't oog vol nevels schijnen.
1S5. Hier ziet ge needrigheid, blijmoedig neergebukt,
En eerbied voor de hand die op hun schoudren drukt,
f

Met bede om schuts en troost, door heel het aanzijn stralen;

Daar, schuwen, sombren trek, naar 't aakligst eenzaam
dwalen
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Hier, de onderworpenheid tot zielzucht omgekeerd;
pijnlijk, en met schaamte, als nooddwangsplicht,
vereerd !
Gy kent hen, Adam. Aart en eigenschap onthullen
Zich voor het scherpziend oog. Uw oor vangt erglij k brullen,
Verwilderd krij schen, of weemoedig stemgevlei
Dat hulp smeekt, of zijn' heer zich opdringt in 't livrei
175. Der zoete dienstbaarheid, en teder zelfverzaken
Voor zijn genoegens aamt, en leeft in zijn vermaken.
Gy schift, gy scheidt hen, geeft him namen in de taal
Der Englen, de uwe, en hun nog eigen. — Nachtegaal.
Der wouden, ach! uw zang in 't dichtst der loovrenzalen
i so. Kon by haar melody niet reiken. -- Zangchoralen
Des hemels, Gy-alleen behieldt dien zuivren toon,
Die onuitputlijkheid van rijkdom, kracht, en schoon!

170. Daar,

o Vloeibre klanken, waar, met d'adem uitgegoten,
De ziel (als Godlijk licht, in stralen afgeschoten,)
1 s5. Zich-zelve in meedeelt ! Meer dan licht of melody;
Maar schepsel van 't gevoel in de engste harmony
Die 't stofloos met het stof vereenigt en vermengelt!
Door wie zich 't hart ontlast, verademt, en verengelt!
Gy, band der wezens; en geen ijdel kunstgewrocht,
190. Door arbeidzaam verstand met moeite en vlijt gezocht,
Maar goddelijke gift, met de ademtocht van 't leven,
Aan 't schepsel ingestort zoo verr' er geesten zweven;
En, tevens met zijn val, vervallen en ontaard!
Wat waart ge, als Adams hand zijn scepter had aanvaard!
195. Nog doet ge ons door uw kracht het stroomgernisch der
wateren,
't Geplasch van 't klettrend nat, 't geklak der beekjens
klateren,
Des afgronds joelen op 't gedonder van de lucht,
En 't stormgebulder van den noodstorm als by zucht —,
Nog 't zacht geritsel van het lover, 't aaklig loeien
zoo. Des woudstiers naar zijn prooi, door luistrende ooren
vloeien,
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En 't tjilpend piepen der gepluimde burgerschap
Met krakend raafgekras of knettrend uilgeknap
Verwisslen, -- liefde els haat met onderscheid van
klanken
Bezielen; 't spartelen zelfs, der dartle wijngaardranken
205. Erkennen, en den toon waarineê de braambosch schudt,
Of de olm het hoofd beweegt, wen by zijn weerhelft stut.
Nog rukt ge 't hart om hoog, of weet het door uw galmen
Met sombren weemoed, als een mistdamp, te overwalmen;
Stort vreugde en droefheid, stort den hemel voor ons uit,
plo. (f 't siddren van de hel, vermogend spraakgeluid!
o Schildring zonder verf, door loutre luchtpenceelen !
o Mocht ge een oogenblik het sterflijk zintuig streelen
Als toen ge in Edens hof filer Serafijnen lied
Aan 's menschen adem huwde, eii aarde en bosch en vliet,
215. Van hemelweelde stola, den weèrgalen op teed vangen,
Waarby de praalzucht krijscht van onze kunstgezangen ;
En elk der woorden, vol van echten wijsheidsschat,
Meer uitdrukte aan 't verstald, dan heel onze aard bevat':
Gedierte , in 't aardsch Heelal nog vreemdlling, maar
tevreden,
220.Eng zalig (kan Yuen 't zijn) i« aardsehe zaligheden!
Uw staat werd draaglijk, werd, van welk eens top gy vielt,
Behaaglijk, nu ge 't stof, 't gevoelloos stof bezielt.
Behoefte, u nieuw, en trek, uit nooddruft opgestegen,
Vervult 11; en ook thands gevoelt gy 't aanzijn zegen.
221.Het aardrijk had gedreund van 't zegenadmend woord:
„Ve, meerdert 11 op de aard, ;y dieren! plant u voort!''
Uw meester spilde aan u zijn welda<ni en zijn zorgen,
O' y naderde om zijn koets bij 't opgaan van den morgen;
he middag, de avond, vond u wandlende in zijn spoor,
230. Of Hangende aan zijn mond eel lippen door 't gehoor
Hy wees u 't voedsel aan, vertroostte li door zijn streelen,
En trachtte de open wond in uw gemoed te heden;
En 't scheen, of 't leven-zelf (lat door zijne aadren speelt,
In Englenonderhoud en 't uwe dras verdleeld.
-
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leert hy 't moedig paard zijn fiere borst verbreeden,
Met opgeheven nek langs beemd en weide treden,
De winden snuiven, en, verheerlijkt door zijn gunst,
Zijn leden buigen naar eene aangenomen kunst.
Daar, aangevoerd door hem, en van zijn oog ontsteken,
240. Doorstreeft de schrandre hond en bosch en waterbeken,
En brengt hem 't blozend ooft, gegrepen met den tand,
In ongeschonden glans. De rijzige Elefant
De dadels, aan den top des palmenstams gewassen.
Daar voert des schildpads rug zijn meester door de
plasschen,
245. Waar in de hemel zich verdubbelt door 't lazuur,
En 't koele water laauwt van 't flikkrend zonnevuur.
De schuwe das vliegt toe, en strekt, eer de avondwinden
Ontwaken onder 't loof van populier en linden,
't Verwarmend lichaam op de voeten van zijn heer,
250. Op dat hy 't scherp der lucht van zijn beschermer weer'.
De dolfijn duikt in 't nat, berooft sae zeetrezoren,
Doet op 't verwonderd strand de bloedkoralen gloren,
En spartelt, by dien cijns, van vreugde en zelfgenot,
Zijn schatting aan te biên aan 's warelds ondergod.
255. 't Juicht alles om hem heen door hen velen erg dalen,
Gelukkig, waar zijn oog verkwikking toe mag stralen;
En zelfs het koeltjen zwijgt, bevangen van 't ontzacch,
Tot, wen by 't zoele West bemoedigt door zijn lach.
Gy, wouden, 'k zwijg van u, van 's aardrijks lievelingen,
260. Die onder 't schomm'lend dak het lied der liefde zingen;
Hun toon klonk de Almacht, maar hun Koning ook,
tot lof,
Die, op der Almacht wenk, Heur plaats bekleedt by
't stof.
Wie meldt den tooverzang, waarmee zy by 't ontwaken
Hun ingeslapen Heer de dagwacht kenbaar maken;
265. Hem nooden op 't genot der balsemende kracht
Die uit den hemel daauwt op 's aardrij ks morgenpracht :?
Wie, 't zoet gefluister van de zangsters op de abeelen,
Wanneer zy 't sluimrig oor met zwijmende orgels streelen,
235. Daar
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270.

1)e nachtrust roepende uit de scha uw der bergholkluis
Waarin zy't licht ont cho: ► l en 't daavrend daggedruisch?
Wie schildert Hem! dien men sob, die, 't hart tot God
geheven,
Zich door 't bezield heelal als meester ziet omzweven?
Wiens dank ten hemel stijgt! wiens vaderlijke zucht
Zich stralende om haar spreidt door aarde, zee, en lucht!

van, Rijksmonarch der aard, nog voelt ge uw boezen
ledig!
Wat zucht ....? -- De Godheid daalt op dat ze uw
hart bevredig'.
Een slaap bevangt u, !liep, als 't sluimren van de dood,
't Heelal nog onbekend. Gevoel, bewustheid vlood
Naar 't innigst ingewan(l ; en brein noch boezem waken,
o. Zoodra de ontzachbre tred der Almacht komt genaken.
Zy spreekt! Eene Eg<], wordt, en scheurt zich van uw
hart;
Een deel uws-zelfs; met u één vreugdgevoel, één smart.
Uw ziel, uw levensaa ;ni, van uit uw borst genomen,
Om, met een nieuw gevoel, die borst weer in te stroomen,
285 . En, wederkeert , op uw lippen af en aan
Te golven, wederzijds verdubbeld in 't bestaan.
Hoe slaat uw hart voor haar, o Adam! Welk een gloeien!
Wat ruimte, welk gebruis, waarmeê uwe aders vloeien!
Hoe vliegt ze u in (len arm, hoe kiemt gy ze aan uw borst!
Ago. Gy voelt liet, ,ja, Geldaal is meer (].an Wareldvorst.
275.

I)e teedre bidt n aan, en zal uw plichten deden
Met u , oh 's aardrijks throon , aan 't schelpslendom
bevelen!
Ach! zalig in tiaar liefde, en in die liefde-alleen,
Verliest ge u -zely' in haar, inl haar bekoorlijklieên,
295. En aarde, en heinelsclioon moet by haar oog bezwijken. —
Gy ziet de aanloklij k heen, waarmee haar leden prijken,
o Huig ers van haai Rijk ! 15w ondergod en heer
Zinkt, snieltei nle in zijn gloed, zinkt aan haar kniEn near.
,

t
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Betoovring, nooit gekend, nooit in uw hart gerezen,
heel zijn boezem in, vergodlijkt heel zijn wezen.
Verheugt u met hein ! deelt in zijn verrukten staat,
Waarin zijn borst geheel voor minlijke Eva slaat!
Wat staat ge ontzet, en zwijgt, en slaat uwe oogen neder?
Is 't aanzien vair die vlam uw brekend hart te teder?
305. Of ziet ge in deze min u als verstootnen aan ? -Gy zwijgt ! maar welk een stem ! wat ruischt er door
de blaan !
Gy zijt niet meer alleen zijn zorg en welbehagen;
De lust en 't onderhond van zijn geruste dagen;
Het voorwerp dat hem trekt, dat al zijn vuur ontgloor!
:oio. Eéne Eva gaat heel de aard in rang en aanspraak voor!
Eéne Eva heerscht op hein met gaadloos minvermogen!
Gedierte ! 't is vergeefsch, het moedloos hoofd gebogen,
Vergeefsch, 't gewillig lijf in zijne dienst vermoeid!
Zijn arm omslingert haar; haar oog houdt hem geboeid.
300, Nam

Wat hoor ik? welk een taal! — Neen Adams onderdanen,
Verbant van uit uw hart dit achterdochtig wanen:
In Adams ziel is plaats voor Gade- en Koningsplicht.
Wie is er die zijn Vorst, en God in hem, beticht?
Bedrieg ik me, of is 't waar ? Wie poogt in gindsche
struiken,
o. Nog schuddende, onbemerkt in 't duister weg te duiken?
En schemert me in het oog met vonklend flikkerlicht?
Gy zijt het, Nachas ! gy, bevallig voor 't gezicht,
En glinstrend in een dosch van goudglans en saffieren,
En groenende esmerald; de listigste aller dieren,
:iz5. Wiens tong 't geschubde lijf in gladheid overtreft;
Die de uitgerekte hals ten hoogen hemel heft,
Op taaie vlerkjens wiegt, en, 't aardrijk langs gegleden,
Geen voetspoor laat in 't zand, geen indruk van uw leden.
Gy, Engel, fierst van aart by 't neêrgebukt geslacht,
3:30. Die in uw kerker zelfs, op nieuw naar grootheid smacht,
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Met weerzin de aard beschouwt, en, met het hoofd ver heven,
Den mensch en d'Englenstoet in houding na durft streven.
Gy, Adams gunstling, die uw schranderheid waardeert,
Uw buigzaamheid bemint, uw fierheid -zelv vereert;
. U knaagt de nijd in 't hart. Het streelde zich, als de eerste
Der onderdanen die zijn scepterstaf beheerschte;
Nu zijt ge (en tot hoe verr' !) te rug gezet! 't Gemis
Des hemels trof u min by 's bliksems schrikbre flits,
Thands moet ge op Eva, thands op Aslam -zelv' gewrokeuu.
340. De keten die u bond aalt Mani, is verbroken.
Wat, wat verscheelt u th ands hoe 't uitvall' ! In uw staat
Is 't ijslijkst, 't geen gy lijdt. Uw eerbied werd tot haat.
Dus spreekt, ge, snoode slang. Met donkre purperstreken
Begint liet bruischend bloed den goudgloed door te breken,
E345. En 't nieuw schakeersel maakt u schooner dan voorheen.
Maar gy, waar voert ge 't licht van uw bevalligheêii,
Beminlijke Eva? Waar, waar wordt gy heen gedreven,
En laat dat golvend hair op d'aam der windels zweven,
Waarin uws Egaas hart zich strengelt ? Koningin
350. Der aarde, aanschouwt ge uw Rijk, het Rijk der huw lijks lil ill ?
Ja, zie gedierte aan dier, van de eigenzucht bevangen,
Elkaar aan 't kwijnend oog, aan borst en leden halsgen,
En zoeken de eenzaamheid van woud of sombre grot,
Versmeltende in het heil van 't zeegrand echtgebod.
355. Uw Adam wacht u, vlieg in de uitgeslagene armen,
Van 't vlammend vuur vervuld, dat ook uw borst ver
warmen,
Uw hart ontsteken moet, nog kalm, en onbewust
Wat de aarde op 't Englendom vooruit heeft in de lust
-

Reeds had haar 's Warelds vorst geheel zijn Rijk ontsloten,
3 r ,0. Geboomte, en diergeslacht, hun beider stofgeiIOo ►ten
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Den schat dier wareld voor hare oogen uitgebreid,
En, 't heerlijk schouwtooneel des lusthofs omgeleid.
Hy meldde, hoe die God, die beide riep in 't leven,
Hem d'adem van zijn borst, den scepter had gegeven,
365. Haar uit zijn boezem nam tot lieve gezellin,
En dank en eerbied eischte uit kinderlijke min.
Thands meldt hy, by die gift, dien overvloed van gaven,
Het eenige verbod, dat hun getrouwheid staven,
Hun teedre afhanklijkheid en ongekreukt ontzach
370. Moet toornen, waar 't Heelal en beider heil aan lag.
Mijn weêrhelft , zegt hy, ja ! een ongestoord genieten
Mag eindloos ('t is Zijn wil) ons beider hart doorvlieten,
En de eeuwen om ons hoofd in loutre lust vergaan;
Die bron van warmte en licht verdoven op zijn baan;
375. Dees ceders zich in 't zaad verwisslen en hertelen;
En 't onverderflijk bloed blijft ons door de aders spelen.
Geen heilige Englen zelfs wie 's hemels ether torscht,
Zijn eeuwiger dan wy en de adem onzer borst.
Gy ziet u 't geurig ooft verruklijk tegenlachen,
aso. Ja, vleiende, om den druk van uwe tanden prachen.
Pink! eet ! verzadig U: 't is 't uwe; en elk genot
Is nieuwe zaligheid, en huldigt onzen God.
Maar, wacht u, dat uw hand ... ! hy brengt haar aan
zijn lippen,
En 't scheen, als wilde een zucht zijn bornend hart
ontglippen,
,9s5. En 't oog benevelde als van tranen, by dit woord.
o `Vacht u, dat door 't oog uw boezem zij bekoord,
Om de eene onzaalge vrucht des kennisbooms te smaken.
Vergeefs schijnt ze aan 't gezicht, met gouden gloed te
blaken,
En schittert ze door 't loof met schijn van lieflijkheên :
390. Gods wijsheid ---(bid haar aan!) -- ontzegt ons dit-alleen.
Een kennis slechts zij de onze! één plicht! en één bedoelen.
Geene andre moge ons 't brein, geen andre 't hart
doorwoelen!
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't Afhanklijk schepsel voel' zijne onmacht; buig zich
neer;
En leef zich - zelven niet ; maar die hem wrocht, ter eer'
Zoo spreekt hy, en een kus waar 't overstelpte harte
In uitvloeit, kus van liefde en voorgevoel van smarte,
Bezegelt op haar mond zijn rede. En Adamn vliedt
Naar 't olmbosch, onbewust wat door zijn boezem sclnet.
Hy mijmert, en voor 't eerst. — De schone staat bewo ►gen .
400. 't Geboomte spreidt om strijd zijn vruchten voor Imare
Dogen,
Waar appel, malsche vijg, en blozende granaat,
De wellust van den smaak door schel en schors verraadt.
Zy doolt door d'overvloed, zoo talloos, zoo verscheiden !
En, in den keur verdwaald , waardoor haar blikken
weiden,
405. Grijpt ze, en onwetend wat, en -- wederhoudt Baar hand.
39 5 .

Nu nadert haar de slang, die kronklende in het zand,
Zijn gouden huid in 't licht betoovrend af laat stralen,
En oprijst om haar oog op al zijn schoon te ontihalen.
Hy groet haar Teedre bruid, dus zegt hy, Adams 1nst,
41o. Gedoog de hulde en dienst van die uw voetstap kust,
En de aard gelukkig roemt waarin uw treden drukken.
Wat strekt gy de armen uit om 't sappig ooft te plukken?
Die zorg zij my betrouwd, die starende op uw schoon,
Geene andre weelde ken dan 't kruipen voor uw throon.
415. Aanvaard van miry de gift (Ier edelste aller vruchten,
I die meer dan 't smaaktuig streelt, en wegvloeit van
genuchten.
Hy spreekt en klemsnert om een boomstam, bieelt haar
't ooft,
Ins frissclle morgenwaas aan tak en steel ontroofd,
En werpt het in haar hand, onwetende uitgestoken.
so. Ze ontroert, een vreemde drift schijnt in haar borst gebroken.
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Aanminnig (lier (dus zegt ze) , ik doe uw ijver recht,
Maar weet gy 't ? één gewas is onzen mond ontzegd.
De boom der kennis is ons giftig, ons verboden.
Wat zoudt gy me op de dood in schijn van wellust
nooden ?
425. De boom der kennis? Ach, onnoozle, roept hy uit;
Het edelste aller vrucht die in den hof ontspruit!
De wareldkoningin zou haar verkwikking derven?
Misleide, meen o neen, gy zult, gy zult niet sterven.
Voor u is 't dat zy wast; u pluk, u bied ik ze aan,
430. En zoudt ge in haar, een hart dat voor u leeft, versmaan ?
Maar 't strenge plichtgebod! —
Volschoone ! hoor my spreken
Wy zijn alleen — 't geheim — maar neen, hy moge
't wreken
Op die uw heil bedoelt! 'k Verbloem niet: voor uw heil
435. Heb ik, dit leven niet, maar duizend levens, veil.
God weet het, die 't verbiedt, die kennisvrucht te smaken,
Dat ze u, en wie haar proeft, aan God gelijk zal maken,
En de oogen openen, in goed en kwaad verlicht.
Aanvaard haar! stijg in rang! ik kweet my van mijn
plicht.
440. DUS zegt hy, ziet haar aan met hevig blakende oogen
Wier vonkling 't harte blindt, en, hemelwaart gevlogen,
Laat in de lucht, naar 't schijnt, een stroom van flikkring na.
Wat zal ze? — 't Ooft verlokt — 't begeerig hart zegt Ja.
De geur betoovert haar, by Nachas tooverwoorden.
445 't Verlangen bleekt haar mond, en huppelt op zijn
boorden.
Ach! zegt ze, een enklen beet! een enklen slechts gesmaakt!
N een, Adam kent het niet, waar aan hy heeft verzaakt.

Zy brengt den appel aan haar lippen ; balsemwalmen
Doortrekken uit zijn schil (Ie blanke handdenpalinen,
150. En heel haar adem, met verkwikkende amberkracht
En zwijmelgeur, waar 't hart in dartle lust naar smacht.
Nog aarzelt ze, en een druk der schuldelooze tanden
Voltooit het misdrijf. Ze eet, en voelt in de ingewanden
Geen wroeging, voelt geese angst, geen wringen van
de dood.
455. Nu spoedt ze, en vliegt verrukt haar dierbren echtgenoot
In darm. — „Geliefde, proef! deel riet u teedre gade!
Deze appel sterkt het hart, verkwikt, en doet geen schade.
Zie, zie any — 'k at. Vergeef, indien ik 't overtrad,
Maar neem 't verbod te rug, en — zegen dat ik at!
460.

4s5.

Hoe treft die zoete stem, die stein vol alvermogen,
D'ontzetten Adam thands ? — Is 't liefde, of mededogen,
Of wanhoop die hem drijft ? verbijstring van den schrik,
Of twijfling aan zijn God in 't schriklijk oogenblik?
By staart haar spraakloos aan — cen traan bedaauwt
zijn kaken,
By eet — Een zelfde stond moet ons rampzalig maken,
I)ns zegt by; Eva, ja, wy sterven hand in hand.

Neen, zegt ze, 't sterflot niet, is aan die vrucht verpand,
i laar wijsheid, 't goed en, 't kwaad beseffende, ons onthonden
Een kennis, wier bezit een wareld kon vergoeden,
Oio. Die Goden maakt van hun , wien 't onrecht, hier op
de aard,
Tot blind gelooven doemde, een vrije ziel onwaard.
Zoo spreekt ze. 't Vluchtig woord, haar lippen afgevloten,
Verwaait in 't ruims der lucht: en, rampvolle echtgenooten,
Uw lot beslist zich. 't Oog van 't nooit ontrnst gemoed
475. Gaat open, 't schijnt een slang die door uw boezem wroet.
Ge aanschouwt u-zel v' , !^) ramp! Uw onschuld is vervlogen:
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't Onthloote lichaam drijft den schaamtegloed in de oogen;
Gy siddert ; zijgt elkaar in de arrilen ; maar, helaas !
Als wormen , die, verschrikt voor 't naadrend stormgeblaas,
iso. In 't om haar stuivend zand zich aan elkander klemuien.
Gy voelt u 't kille bloed in long en aders stremmen,
En schudt als 't trillend riet of 't bevende espenblad,
Een de Aartsmonai'ch verdween : de dood is, 't, dien by at!
Zy schuilen onder 't loof; een schort van vijgenbladeren
485. Omgordt hen — maar helaas ! zy voelen de Almacht
naderen,
Daar Ze , op den avondwind, die dwars door 't luchtruim schiet,
Gezetel (l , Adam roept, en van de wolken ziet.
Haar oog (loorpeilt de schuld , en 't vonnis wordt ges1)roken,
De nlensch, de onterfde mensch, van Edens lust verstoken,
490. En 't juk des arbeids wordt zijn' schouíllen opgelegd;
Der vrouw', de wil paars mans, in weedombarende Echt.
Al 't schepsel treft de dood; wat aarde was, moet sterven.
En gy, Verleider , gy, weerspannige, anderwerven
Uit trots en vulgen nijd baldadig opgestaan,
495. Vermeetle, kruipt in 't stof en neemt den banvloek aan.
Niet langer zult ge in 't licht op gouden vlerken zweven;
Maar, afschrik van 't heelal, voor al wat ademt beven;
Der dieren vijand zijn; en, doodlijk door uw beet
Vroor wie u 't lichaam kneust of op de lenden treedt.
Soo. In d'onverzoenbren haat aan 't Vrouwlijk zaad gezworen,
Zult ge eenmaal, plat getrapt, in eigen bloed versmooren,
Wanneer de ontzachhre Held, de Wreker van 't heelal,
Uw' gruwbren kop vergruist by 't heemlen-vreuadgeschal,
En neêrwerpt in den gloed, waar, in onbreekbre banden,
mom. Uw broedren sints hun val onredbaar knersetanden,
En dood en hel met u, verwonnen door zijn kracht,
Voor eeuwig mee verzinkt in ongenaakbre nacht.
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Uw Heerscher viel, geslacht der Dieren ! erg zijn vallen
Trof aarde, en zee, en lucht ; en schepsten, 't trof u-allen.
510. Gevloekt, versteende de aard op 't dondren van Gods
woord,
En bracht geen vruchten meer, maar enkel distien voort.
Ach ! Adam moest haar rug met stroomend zweet besproeien,
En doornen schonk hem de oogst. Zijn troost was, tranenvloeien.
Het onkruid tierde, en wies den bouwman boven 't hoofd;
515. Het boomtjen kromp en kromde, en 't onvoldragen ooft
Viel als de bloesem af, en dekte veld en paden,
En de akker stond, voor graan, met scheerling overladen.
De stormwind dreef de golf te berg op, en het meir
Zocht nieuwe boorden, by het buldrend najaarsweer,
o. Dat lucht en aard beroerde, en op geen tijd meer paste.
De hagel plette 't kruid; de zomerregen plaschte,
En vormde stroomen, die roet daverend geweld,
Verwoesting spreiden, door geen oevers meer bekneld.
De luchtstroom sloopte stulp, en beestenstal, eii schuren.
. De traaggerijpte halm ontstak dool blikseinvuren,
Ontzetlijk voor het hart, en nam, na taaie vlijt,
En hoop en voeder weg, by 't aakligst noodgekrijt.
Zijn moed bezweek. 1n gy., ontvloden int zone oogel,
Verwilderdet, zijn tucht en heerschappy olnttogen,
53o. En wierpt den teugel af; of, zuchtende aan zijn zij',
Leedt ge in uws meesters leed, en zwoegde, eel derfde, als by.
ITw spraak verloor zich , in 't mistroostig, jammrend,
hijgen,
Of eenzaam woudgebrul en hartverbïjtend zwijgen:
't Verhemelt' werd beklemd, de tong verstijfde en zwol,
535. En de adem in ale borst klonk dompig, woest, en liol.
,

Vliegt henen , grinimige aart van tijgren , schakals,
leeuwen,
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't Onvruchtbare aardrijk heeft geen voedsel. Vliedt de
hand
Die voor u zorgde, en klaagt in 't heetstgeblakerd zand
540. Uw nooit geleschte dorst een hemel, doof voor 't huilen.
Ondankbren ! 't is uw loon, die de afgelegen kuilen
Voor Adams rampen kiest, en, barstende uit zijn macht,
Uw meester (eens zoo groot !) in 't krokend wee veracht.
Dat voorhoofd , nog zoo korts met hemelkracht omschitterd,
b4K, Betoome u 't hart niet meer, op God en mensch verbitterd,
Nog vreest gy 't, schoon onthult. Verheft u, schudt uw
straf,
Met dopslag van zijn oog, en wet, en eerbied, af!
Die tuchtstraf, u ten heil, die 't woest gemoed moest
temmen,
Gewennen aan den plicht, tot beter staat bestemmen !
550. De afzichtbre trots, de zucht tot vrijheid, zelf beheer,
De springbron van uw val, ó Englen, keerde weer
In dubble woede en kracht: En moorden en verslinden,
Wordt lust, wordt nooddruft van uw boezem. Gaat ,
ontzinden,
Uw leest vervormt zich naar uw woede. Klaauw en tand
555. Verscherpen, groeien uit; en 't blaakrend ingewand
Verschrompelt van den gal, uit grimmig bloed verbasterd.
Uw brullen is 't gehuil waarmee de Satan lastert;
En elke drop van 't bloed dat uw verwoedheid koelt,
Wordt mooglijk door Beene eeuw van tranen afgespoeld.
! Maar Gy-zelv' schouwt uit den
hoogen,
En ziet uw bann'ling aan met Godlijk mededogen.
Neen, zegt Gy, 'k heb dat hoofd het zegel ingeprent
Waarin wat sterflijk is mijn alvermogen kent.
Ontziet u, roofgediert', zijn hoogheid aan te schennen!
Ja! hoort wat de aard vertreedt, of omzweeft op uw
pennen
Wat bloed of levend aas uw hol gedarmte mest,

56o. Genadige

665.
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'k Gedoog een blindling woên, door nooddruft afgeprest;
Doch! heilig zij u 't bloed van Adam, van zijn loten!
Ik wreek, en eischte 't af, van wie het heeft vergoten.
570. Beef, aardrijk dat my hoort, en gy die aarde zijt!
Mijn yver scheldt de wraak geen' menschenmoorder kwijt.

o Stervling, ja 't is waar: Hoe diep ook neergebogen,
Dat kenmerk van 't gezag verblonk niet in uw oogen.
Geen ondier, hoe getergd door honger, hoe verwoed,
575. Of 't wendt zijn blikken af, wanneer uw oog ze ontmoet.
De boschleenw deinst er voor, en voelt ze, als felle
schichten,
Zich vlijmen door de borst. De woeste stieren zwichten
En keeren 't aanschijn af, en duiken 't hoofd gedwee,
Als lamm'ren uit de kooi vair 't huislijk zuivelvee.
sso. De wreede tijger-zelf, van louter Hel doordrongen,
Sluit op zijn naadren 't oog, en stort in blinde sprongen
Zijn overheer op 't lijf, uit vreeze dat hem 't hart
In d'aanval niet ontvalle als by zijn' aanblik tart.
Maar gy, ê tam geslacht, beproefde menschenvrinden,
dank, behoefte, en trek, aan uwen heer verbinden!
Gy, trouwe lijfwacht, gids, en jager door het woud,
Die aan zijne oogen hangt, aan zijn belang getrouwd,
Onscheidbaar van zijn zijde, en fier op zijn bevelen,
Zijn bystand in 't gevaar, en medgezel in 't spelen,
590. Die voor hem sterft in nood, en alles voor hem lijdt,
En (zelfs!) verongelijkt, hem 't onrecht niet verwijt.
Kloekhartig, edel dier, wiens naam wy roekloos honen,
Maar achtbaar voor een hart waarin uw deugden wonen!
Bewaker van ons erf, van akker, kooi, e n stal!
soy. Gy mint uw meester, slaaf, of koning van 't heelal. —
Gy, schaapjes, dat hem kleedt, en voedsel en beschermring
Met frisschen zuivel loont, en deksel, en verwarming! —
Gy , runddier, dat in 't juk uw breede schoften vlijt,
En hijgende in 't gareel, den ijzren kluit doorsnijdt,
soo. Zijn welige oogsten treedt, of de opgeladen halmen
3*
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Ten schuur voert, in den rook van 't dampig avond walmen
Of gladde boter schenkt uit klavergras en wei'! —
Gy, oorlogsbriescher, trotsch op 't menschlij k eerlivrei,
Die, 't schuimende gebit beknabblend met de tanden,
605. Hem over struik en heg, door bosschen en waranden,
Door stroom en meeren voert, en, juichende in uw vracht,
Gemoedigd door zijn stem, en vuur en staal belacht! —
Gy, minder edel, maar geduldig dier, den slagen
Nooit wederspannig: gy, geboren om te dragen,
61o. Voor Wien de distel bloeit!
Wie immer hem verlaat,
Gy blijft uw meester by, hoe duur zijn dienst u staat.
Gy ook, ó hulprijk dier der Baktriaansche zanden,
Die 't dorre gras niet smaadt; by 't felste zonnebranden
Den dronk ontbeert, en kalm, uw steeds gelijken tred
615. Door 't onafzienbre ruim der woestenijen zet,
Afryke aan 't Oost verbindt, met beider schat beladen;
Gy, van geen mindre trouw, gy zult hem nooit verraden.
Ik zwijg van 't rendier, dat in 't afgelegen Noord,
Op IJslands mosch vergast, naar de eigenste inspraak
hoort,
62o. Den wind voorby stuift, en in 's meesters losse toomen,
De bergen overglipt als spiegelgladde stroomen.
Vermelde ik 't huisdier, dat, van 't warme bont omringd,
Zich aan de haardsteê vlijt, langs dak en boomtak springt,
En 't knagend ondier weert uit voorraadschuur en
spinden;
625. Maar in 't bedrieglijk hart den duivel weer laat vinden,
Die lustziek dartelt of verraderlijk vermoordt ?
Neen, 'k gruw van 't valsche vuur dat uit zijne oogera
gloor .
Men dulde, en voede 't, ja, en schenk' zijn dienst vergelding,
Maar andren eischen 't hart een teedrer lofvermelding.

,3o. Cry,

(► gewiekte schaar van dieren, in de pluim
Beminnaars van dei rnensch (het zij in 't waterschuim
Of 't ongeziene spoor der luchtkring opgeheven,
Of hupplende over de aard,) hem dienstrijk bygebleven!
Gy, morgenkraaier, met al 't klokkend kiekenbroed,
636. Uw stem gehoorzaam! Gy, ó beeld van huwlij ksgloed,
Getrouwe tortel! en gy dartle duif! -- Mijn klanken
Vermoeiden , wilde ik u voor trouw en liefde danken,
Aanhanklijk, teeder, en voor 's stervlings oog gedwee.
Wie telt de golven op der ongemeten zee?
640. Wie al de schelpen die zy opwerpt aan de stranden! -Gelukkig in uw staat, in de opgelegde banden,
Verbeidt ge 't oogenblik van 't algemeen herstel,
o Dieren! 't Nadert; hoopt! -- Ook 't bijtjen in zijn cel
Ontslipt de zorgen niet der Godheid.
De albezieling
645. Bedoelt, waar 't stof bezwijkt, behoudnis, geen vernieling.
Geen wormtjen wordt vertreên, geen mijtjen zal vergaan,
Of 't zwakste leven zelfs verëdelt in 't bestaan.
Wat durft ge, ó trotsche mensch! wat, weifelende Christen,
't Gedierte dan, den geest die in hen werkt, betwisten?
650. Neen, zoo 't een werktuig waar, geroerd door 't gistend
bloed,
Dat zelf, door 't geen 't verkleinst, zijn slijting weer
vergoedt,
Zich afscheidt, zich vernieuwt, ja schijnbaar voort mocht
telen;
't Begeeren toch, 't verstaan, het luistren naar bevelen,
Gevoeligheid voor schaamte, en prijsbye zucht naar lof,
655. Is geen verschuiving, geen verplaatsing slechts van stof,
't Is geest, die geest verstaat, in 't stofijk van de klanken
't Otistoflijk willen leest; die wenschen kan en danken.
Geheuge en denken zij een kunstgewrocht, niets meer
Wil , vinding van 't verstand werktuiglijk even zeer
66o. Te erkennen dat men denkt, en zelf zijn wil te weten!
Zie daar uw kenmerk, geest! Wie durft dit werktuig,
heeten ?
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Waar, waarom dan getwist, of, eens aan 't lijf ontvlucht,
De geest die 't dier bezielt, zich oplost in de lucht,
Als mocht de onsterflijkheid in stoflijkheid verdwijnen?
665. Of waarom zou ze een poos door 't neevlig lichaam
schijnen,
En, als een handvol zands dat hier een kunstwerk draait,
Daar 't lichte radertuig der kindermolen zwaait,
En elders, de uren meet in onze kinderspelen,
By wiss'ling nu het een, dan 't ander lijf bedeeten ?
670. ó Mensch! vergaat de geest, ook de uwe (sidder Vrij!)
Staat vlotter dan de golf van 't ebbend stroomgetij'.
En gy, gy zoudt n-zely' verliezen door te sneven?
Neen, 't ware een droom geweest, ons aanzijn, en geen
leven.
Onsterfbaar is de geest, of by bestaat niet. Neen!
Maar ach! waar dwalen wy aan de andere zijde heen?
Een geest! een geest, gevormd voor eeuwig, in de dieren!
Het dier onsterflijk zijn!! — dit denkbeeld bot te vieren
Verschrikt ! -- Zoo wachten wy met d'Ohi-indiaan
Den hond die met ons jaagde, in 't later weêrbestaan !
680. En waarom 't ros dan niet, door Petraas veldberijder
Met broedermin gevoed, als vriend en medestrijder? —
Gy lacht, mijn vrienden? Neen, het dierbestaan vergaat:
Wy dooden 't, en 't houdt op: Wat is het, dan gewaad?
't Omwindeld wezen breekt uit de omgewonden doeken;
685. De geest, zijn dierpels uit, om 's Vaders huis te zoeken;
De slaaf, zijn tuchtkluis. Tucht en tuchtstaat liepen af,
En nieuwe stand neemt plaats: herstel, of zwaarder
straf.
Ons lichaam slechts is 't ons (wy zijn er in ontsproten);
Niet, na 't bestaan der ziel, als kleeding aangeschoten,
690. Maar eigendom; en 't blijft, veredeld en verfijnd,
Zoo lang de Hemelglans het grensloon al beschijnt.
675.
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Wat gift verpestte in my den oorsprong van mijn bloed ?
Ik draag de dood in 't hart die my vernielen moet,
En 't zaad der smarten kiemt en wortelt door mijne aren.
Ja, zelfs de lust verkeert in drukkend zielsbezwaren.
. 'k Gevoel my-zelv' bestemd tot 1-Iemelsch, Godlij k licht;
Maar dikke damp omhult me, en blinddoekt my 't gezicht.
Mijn hart vindt in zich-zelf een wet om naar te leven;
Maar dit weerspannig hart wil ze eindloos tegenstreven.
Zy echter spreekt, olie wet, en licht me in 't handlen voor;
to. Maar scheemrend, ongewis, als (_le eerste morgengloor,
En niet, dan om in 't hart dat struiklen te betreuren,
Waar rede en zindrift zich al worstlende om verscheuren.
De dwaling, die my volgt, en op de hielen treedt,
Verdubbelt, als liet licht, mijn misslag en mijn leed.
15. 'k Zie echter, door de ellend van heel 't natuurverkwijnen,
Een Goddelijke glans, een hemelsluier, schijnen,
Gelijk in' in 't rookend puin de vroeger majesteit
Van 't omgestort paleis, met wellust onderscheidt,
Daar, onder 't overschot van zuilen en kolommen,
oo. En balken, half in arch, door 't bliksemvuur ontglommen,
De heerlijkheid der kunst en bouwstof zich verraadt,
En 't schoongevoelend hart met heilgen eerbied slaat.
De reizende, op 't gezicht dier wrakken diep getroffen,
Vraagt, welk verwoestend lot dien praalbouw neer deed
ploffen.

25. Zoo, zelfs in 't jammer trotsch, vorscht ook de sterveling
^; aar de afgelegen bron van zijn vernedering,
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En ziet, by 't zelf bezef van grootheid opgeblazen,
Zijn eerste glans verwelkt, met schaamrood zielsverbazen.
Van zorgen steeds vervuld, vermoeid, en afgemat,
30. Gevoelt hy, dat zijn geest zich-zelven niet bevat,
En weet , in 't h e d e n vreemd , zoo zeer als in 't
voordezen,
Zoo weinig wat by is, als wat hy wenscht te wezen.
Van wroegingen verscheurd, van rustlooze angst doorknaagd;
In arbeid, afgemat ; in ledigheid, gejaagd,
35. Genoopt en ingetoomd door strijdbre ziels- gezindheid;
Rampzalig door zijn licht, en — schuldig door zijn
blindheid;
Is 't eenig heil voor hem in 't lichtbegoocheld hart
Verbijstring van gevoel, verdoving van de smart.
En hy, ter zelfder stond, in d'engen boei vrijmachtig,
40. is onder 't slavenkleed eens konings hart deelachtig.
Verslingerd op 't geluk dat aan zijn hand ontvliedt,
En walgend van zich-zelv', van alles wat hy ziet;
Zich-zelven ongelijk, weêrstrevig met zich- zelven,
En machtloos om den grond zijns boezems op te delven;
45. Fier, kruipende; onverwrikt, en door een schim vervoerd;
Door nietigheên verrukt, door 't grootste flaauw geroerd;
Tracht zijne omwonden ziel haar vleugels uit te breiden,
En heel 't geschapendom, ja, alles te overspreiden;
Maar vruchtloos zoekt hy in verscheidenheid zijn lust:
5o. Verveling heeft weldra zijn ijver uitgebluscht,
En alles tergt zijn trek, daar niets hem kan verzaden.
Begeerte wisselt af met walgen en versmaden.
By kort zijn dagen af, en wenscht het leven weer.
Hy zoekt de rust van 't graf en schuwt haar, keer op keer.
5c. Hy vindt zich door 't Heelal in te eng een perk gesloten,
En vormt zich warelden, uit dartlend brein ontsproten,
Wil, 't grillig lot ten spijt, en ondanks dood en graf,
De toekomst als een God beheerscben met zijn staf.
Zijn licht verlicht hem niet, maar vleit zijne ijdle waanzucht.

IM
(;o Zijn drift is ebbe en vloed van wisselzieke nlaaiiztu lit.
Zijn geest heeft leeuw en stier zijn dwangjuk opgeleid
Hy-zelf, hy maakt zich slaaf van lage zinlijkheid.
Onwetendheid beschaamt de trotschheid van zijn kennis.
Zijn grootheid is bezwalkt door eigen boezemschennis.
o De koning der natuur verkwijnt in zelfverdriet,
Daar, aan zijn voet, 't gediert' des levens lust geniet.
Het geitjen scheert in vree de netelstruik der heiden;
Het schaapjen, 't zachte groen der malsche klaverweiden;
Het randdier, daar 't in 't gras de logge kniën neigt,
70. Hoort naar het wetten niet des moordbijls die hem dreigt.
Het knagen van de zorg, steeds met het lot te onvreden,
Bewoont de velden niet, maar zetelt in de steden.
Het vliegjeu, niet, als wy, der wroegingsmart ten buit,
I)rinkt nooit de schaal des doods niet lange teugen uit.
75. De mensch, en hy- alleen, zijn hooge teelt ontvallen,
Die op 't verhevenst merk , een godlijkk kroost , noest
brallen,
Is arm in d'overvloed ontluikende op zijn schreên,
En jaagt om andren schat, door lucht en nevels heen;
Grijpt om en boven zich naar 't drijven van de wolken,
so. En boort de diepte door der onderaardsche kolken.
Doch, door d' onmerkbren stap des vluggen tijds ver schrikt,
Terwijl zijn seheemrend oog naar 't nog aanstaande blikt,
Geniet hy niet, maar proeft; en, zonder iets te smaken,
Is 't walging, wat hy oogst in 't schijnbeeld van vermaken.
s5. Wie, in dit eindloos rond van leed en zelfgemis,
Van schijngoed, steeds zoo valsep, en dwaling, zoo gewis,
Wie kan, dan God- alleen, my redden ? my verlichten?
My heden van mijn kwaal? hergeven aan mijn plichten ?
u Waarheid! Christendom! gy, zaligende leer,
90. 'k Herken u; dit 's uw werk: gy kunt het, niemand sneer.
Geen wijsheid had voor u dien doolhof doorgebroken,
Het dekkleed opgelicht, de fakkel aangestoken.
Gy opent ons 't geheim der ijsbye gruwelpoel,
Waaruit de foltring steeg die 't menschdom staat ten doel.
-
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sa. ó Zaalge toeverlaat in deze afgrijslijkheden !
Ach, waarom zie ik u van alle kant bestreden?
Hoe, spreekt ge niet in 't hart ? gevoelt het d'adem niet,
Wier balsemde kracht door borst en aders schiet
De folterstuipen kalms, de wroegingpijnen lenigt,
loo. En 't sterflijk met den trek tot eeuwigheid hereenigt?
Versmoort men deze uw stem, die zalvende ademtocht,
Zoo heelende en zoo zacht? -- Wat schriklijk Helgedrocht,
o Stervling, heeft zich dan uw boezem ingewrongen,
En heeft er 't zelf besef by 't zelf behoud verdrongen ? --105. Wat vrage ik !
Ach, die slang verschuilt zich in geen
plooi,
Maar heerscht door heel uw ziel ; heeft heel uw hart ten
prooi ;
Zy mest zich met uw merg, en scheurt uwe ingewanden,
In sluimring, of ontwaakt, met nooit verzade tanden;
En heeft u 't brein bezwalkt, liet oog der ziel geroofd,
iio. Ja, 't flaauwste tintlen zelfs van waarheids vonk gedoofd.
Gy, gruwelmonster, Trots! die englen beide en mensehen
Van uit hun heilstaat bonsde; en 's aardrijks bloei verslensen,
Des hemels zaligheid vervlieten deedt, wanneer
Ge u ophieft en 't heelal vergiftigde; ijdle eer
115. En zelfvergoding leerde, en heillooze outers stichtte,
En goden uit het stof, ten hoon der Almacht dichtte!
Die 't vloekbre Bygeloof, van huivrende angst omringd,
Te hulp roept by het juk dat ge op de schoudren dringt;
In 't stof voor monsters kruipt of werk van eigen handen,
120. En schaamtloos glorie draagt op zelfgesmede banden;
Dan weer zijn zelfgevoel aan 't hart verloochnen leert,
En zelfheid, geest, en wil, tot nietig stof verneêrt;
En dan, den stervling, in zich -zelven opgesloten,
Zijn God, zijn hoop ontkent, zijn stam- en geestgenooten,
125. En, voor de oneindigheid, hem eigen, hem bestemd,
In d'engen kerker van 't zintuiglijk schijnsel klemt!
Hem rustloon door den kring van loutre zinbeseffen,
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130.

In 't rond drijft, om zich nooit tot hooger op te lietfen,
En 't heil zijns wezens bloot, by 't scheemren van zijn
waan,
In 't ronden van dien kring van schijngoed doet bestaan,
Of, tussehen uitersten, elkandren wederstrevend,
In dobbrend zwaaien stelt, onzeker, steunloos, bevend,
Om, op eens levens zee van slingring zonder rust,
Te twijfien aan zich-zelv' en 't aanzijn van een kust!

135. Ja,

Hoogmoed, dit 's uw werk. - Vergeefs uw handenpalmen,
ô Godsdienst, toegereikt! Men grijpt naar lichte halmen,
Op 't water drijvende, en, met d'arm die naar haar vat,
Geslingerd, en welhaast verzwolgen in het nat.
Men wil zich-zelv' 't behoud, geen God, geetie Almacht,
danken.
140. Men zoekt, voor 't veilig strand, bezwalpte waterbanken,
Die, zoo ze in stilte en eb een schijn van toevlucht biên,
Verzinkend met den vloed, des drenklings voet ontvliên.
IJ schuwt men, Heilvoogdes, als vijandin der reden -(Ach, reden, op wier naam de Trots wordt aangebeden!)
545. Als dwinglandes, die juk en ijzren banden voert.
TI, die den band van 't stof, van waan, en list, ontsnoert,
En 't juk dier trotschheid breekt, waarin de schouders
bloeden
En drupplen op het zand, by 't scherpen van haar roeden!
Terwijl men 't zachte zeel der zaligende plicht
iso. Van wreedheid, zielgewcld, en tyranny beticht.
Wat doet, die eenmaal prooi van 't bygeloovigst dweepen,
Zijn boei verbrak, op nieuw dees schrikbre ketens sleepen,
En vrijheid weigren voor eens kerkers folternacht? Is 't, moogljk, zelf liet licht, dat hem tot blindheid
bracht? iii. Het licht? Een tintling, in zijn binnenste opgevonkeld,

Waar door zich 't hart ontsloeg van 't geen het hield
omkronkeld,

't Verstand te rug keerde in zich-zelf, en heidrer zag,
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Maar, van zich-zelf verschrikt, het oog sloot voor den dag?
Zou 't eens bedrogen oog zich-zelf in 't licht mistrouwen;
160. Of 't eenmaal pijnlijk zien doelt siddren voor 't aanschouwen?
Is daarom 't tasten in de duisternis hem zoet?
Is 't daarom, dat hy dus in de aardsche slijkpoel wroet?
Ach, wat bedroog hem dan zijn trotschheid? — Ja, die
wrevel
Vervult hem 't hart: hy vliedt van 't een in 't ander evel,
iss. En 't zelfde schrikgedrocht, in onderscheiden mom,
Verwisselt boei met boei, dat hy gereeder kromra'.
Hy juicht, uit d'eenen band in d'andren neêrgesmeten;
En hoont wie redden wil, als waar hy vrij van keten;
Roemt op een vrijheid, die zijn blindheid voor den band
170. Zich inbeeldt, en onttrekt de in 't staal omklonken hand
Aan die ze ontsluiten wil, uit vrees voor d'eersten kluister,
Ja! torst het zwarer wicht gewillig in zijn duister.
Ach! dorst de mensch zich eens van 't Bygeloof ontslaan,
Hoe moeilijk neemt hy 't snoer der ware Godsdienst aan!
175. Zich schamende om een dwaas, een zinloos Nietsvereeren,
Ontziet hy, in 't gareel der Dweepzucht weer te keeren.
Hij heeft aan aarde of steen zijn wierookdamp verkwist,
En, schrik voor de Afgodsdienst hervormt hem Ongodist.
Hy dwaalde, en nu (zoo 't heet) veewinnaar dier verblindheid,
180. Verstikt in 't sprekend hart de stem van Godgezindheid,
Ja smoort de Waarheid-zelv die in zijn boezem slaat.
De lichtgeloovige zwoer, aan wat geloof is, haat.
Zoo woelt de Trotschheid steeds in menschlijke ingewanden!
Die menschen voor hun werk hun offers heeft doen branden,
'85. Stijgt eindlijk onbeschaamd, en zet zich op 't altaar,
En rede en hart aanbidt zich-zelve nevens haar.
1817.
Grootendeels naar het Franseh van den Kardinaal
De Bernis gevolgd.

GOD EN 1)E MENSNI.
I ( i- odsdienst, zie in 't eind uw wreevle tegenstanders
Beschaamd, en (mocht het zijn!) zich scharende om uw
standers!
Vergeefs ontrukt men zich aan 't sehittren van uw licht.
Verbergt zich voor zijn glans of snoert zich de ooges
licht,

En tergt liet wo(^le;id hart oni zich aan 't juk te ontwringen .
Dat de overtuigde ziel zich juichende op liet dringen!
Der Dwaling heiligdom stort voor uw aanblik neêr.
De Schepper der natuur is aller Opperheer,
Is Schepper van uw wet. Uw onverwrikbre zetel
Staat op de rots gebouwd: en do afgrond, hoe vermetel,
Loeit siddrend, waar de boot her onvervalschte kerk
Op 's Hoogsten wenschen drijft by 't oiuweêrhlazend3
zwerk,
us: BeRNIS.
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Wat vordert ge, o mijn ziel? Wat drijft 11, de aardsclie
kringen
Te ontsteigren, en den band des stof klomps los te wringen,
U op te heffen, en olp (Ie Almacht 't oog te slaan,
Wier wenk geen En lenblik, geen Seraf, door kan staan ?
Wat doe, wat wage ik! -- Ik, mijn oog op U geslagen,
o Almacht! — 't Kan, helaas! het daglicht niet, ver dragen,
Wanneer 't in volle, kracht my toeschiet uit zijn bron
En vreest het d'aanblik niet van (1e ougeschapen zon
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Wiens vlammend aanschijn 't licht van zon en starren bogen
lo. Te niet straalt met een zwenk der aldoordringende oogen
Die geest noch stof verduurt? den God vol majesteit,
Die is! en in wiens gloed, door alles uitgebreid,
De wareldstelsels als onzichtbre stofjes wemelen,
En de afgrond zich verliest in de eindloosheid der
hemelen!
15. Den eenige, in bestaan waarachtig! Buiten wien
't Heelal een logen is, ja, louter niets misschien!
Neen, 'k ken my-zelv'. ik ben niet door
my-zelven.
.Aan de aard, de duistere aard, de heldre luchtgewelven,
Verwant, gevoel ik me aarde, en grove, en fijner stof;
2 o. Hier burger van het slijk , en daar , van 't Hemelhof
Wiens inspraak me aandoet: maar wat is dit, Zij n, of
Leven?
't Was niets, en 't is; het wierd, en 't werd ter leen
gegeven:
't Behoort my niet, is in mijn wezen niet gegrond,
Maar stroomde eene ader uit, die door zich-zelv bestond.
25. Een Wezen , van 't vergaande oneindig onderscheiden,
Schept lust, zijn zaligheid in schepslen uit te breiden.
't Bestaan vloeit uit Hem als een straal van's levens vuur:
Bedek het, en 't is nacht voor stervling en Natuur.
Misschien?

Ja, Gy bestaat, ó God ! Ons schijnzijn is als 't glimmen
wolken, 's warelds zon begroetende aan de kimmen
Wanneer zy 't morgenbed met jonglingsmoed verlaat,
En 't loopperk instreeft, dwars door 't vonklend inkarnaat.
Dit z ij n is slechts een glans, een weerglans zonder waarheid ;
't Getuigt uw a a n z ij n slechts, daar 't afstraalt van uw
klaarheid.
35. Weêrhou uw invloed, God, en alles keert in 't niet:
Mijn zelf besef is Licht, dat uit uw volheid schiet.

3o. Der

Maar echter, 'k vrees het niet, uw vlammend vuur te
naderen,
o Godheid. — Met dit bloed, dit stoflijk bloed in de aderen,
Behoore, ik U , en Gy , Gy roept my tot uw throon
to. Ter huldiging. Ontfang eens lagen stervlings toon !
Mijn oog zinkt neêr, maar 't hart verheft zich naar Uw
zetel.
Almachte, doem my niet, hoe nietig, hoe vermetel
Geef, geef genade aan die met ongewijde hand
Aan Uwe onmeetlijkheid het reukloos wierook brandt!
45. Uwe Englen vangen 't op met d'adem onzer lippen
Die (zuchtende of in dank) de boezems uit durft glippen,
En merngleil 't aan hun lof van loutren hemelgloed
In de offerschaal, doorsprengd met schuldverzoenend bloed.
Met bloed, U heilig, en, voor straf bre menschenloten
5o. Vergodlij kt in dit; stof, en vlekloos uitgegoten.
Ja, 'k nader moedig, 'k draag (en Gy verstoot ze niet)
De zucht U op van 't hart waardoor Uw adem vliet.
Hy toch, by is 't alleen, als door lees leemen buizen
Mijn borst, mijn zelfgevoel, het leven heen voelt bruizen,
5a. Mijn zelfbewustheid my mijns-zelven vergewist,
En 't duistre vraagstuk van mijn werklijkheid beslist.
Ik nader, 'k tinge U dank, en, smeltende in die galmen,
Van onmacht, reike ik do arm en dorre handenpalmen
Ten hemel, te Uwaart 't Is Uw volheid die my dringt;
(3o. 't Is nooddrnnft, die aan 't hart den lofzangstroom outwringt.
U, Vader, van wat is, en oorzaak! IT, beschermer,
Aanbidden we, U-alleen ! IT, wreker! U, ontfermer!
Gy dacht U-zelven, en Uw denkbeeld was als gy
Het Godlijk ik gaf plaats aan 't onbegrijplijk w y .
65. Almachtig, eeuwig, nooit verganklijk, ongeschapen,
Is 't geen Minerve, c God, die uit heurs vaders slapen
In 't staal te voorschijn treedt: 't is God, uit God geteeld,
't Is Zoon des Vaders, zelf des Vaders evenbeeld,
In Hem bestaande, en en in wezen met den Vader:

,
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schepsel, als 't Heelal, maar 't schepsel eindloos
nader ;
Door wien Gy uitvloeit in den stervling, in 't heelal,
En hemel heiligt uit het vloekbre warelddal.
Hy, Schepper, één met U, Uw Stem, vol Alvermogen,
Die spreekt en 't is; Uw Woord, met de Almacht overtogen;
75. Uw Rede, Uw Goedheid, die aan 't schepsel zich vereent,
Zijn stofkleed aanneemt, en, als stervling, met hem weent;
Zijn plagen op zich neemt; zijn schulden boet door 't
sneven;
En 't straffend wraakgericht vertedert tot vergeven:
Door wien Uw heiligheid, Uw werk- en wonderkracht
80. Zich uitstort in de ziel van 't menschelijk geslacht,
Haar loutert, en verheft, en 't aardrijk leert gebieden:
Voor wiep de duisternis, de hel, en 't misdrijf, vlieden:
Die, zegevierend op den afgrond als op de aard,
Het graf heropent tot een zaalge hemelvaart!
70. Geen

85.

Ja God , zoo kennen we U! zoo eeren we en gevoelen

We Uw wezen in 't gemoed, waar eens Uw vlam mocht
woelen.
Van hier! door wien in U 't lick aamlij k, stoflijk één '
('t Beginsel van 't verderf) verdwaasd wordt aangebeên.
Ja, eenig zijt Ge, o God, en vloek zy d'onbedachten
so. Die Goden naast U zoekt in aard- of hemelmachten;
Voor zon of starren buigt; of aan 't gebeiteld hout,
Of kleigeboots, of steen, zijn wel en wee betrouwt!
Wee zulken! Gy- alleen zijt machtig, zelf bestaande:
Al 't oovrig is als damp, zich kronklende en vergaande!
us, Maar, Eenige, Gy zijt geen lichaam dat zich deelt.
Of in eel vlakte omsluit, waarop de lichtsstraal speelt:
Geen stoflijk zweemsel mag uw Godheid ooit omwalmen,
Wier lof de ontstoflij kheid de schepping door doet galmen:

Ons é é n is zelfgebrek, is 't perk des z ij n s alleen,
ico. Uw e e n zij n 't albegrijp van Uw volkomenheên.
Gy denkt u-zelv' in U? 't is God, uit God gevloten!
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(3y stelt U schepsien voor? een wareld is ontsproten!
Uw eenheid is geen perk, waar buiten iets bestaat;
Ge omvat TJ-zelv', ô God, en, wat zich denken laat!
Rampzalig, wien zijn God, naar 'tmijmren van zijn zinnen,
In de onafmeetlijkheid der hooge hemeltinnen
Door de ijdie ruimte drijft, onzichtbaar, ongeroerd
Van 't geen het menschbjk lot in zwaai en omloop voert.
Neen, 't is geen aardsche spin, in 't kunstig web gezeten,
110. Van wie door sterker hand het rag wordt losgereten ; Geen middelpunt van kracht, in stralen uitgebreid: Geen vochtbron die langs de aard heur vloeibre takken
spreidt.
Geen nave, in 't draaiend wiel beweegster van heur velgen:
Neen, God is 't, fly die is; erkent Rem, menschentelgen!
1 1 5 Wat is bestaat in Hem; Hy kent, fly weet uw lot,
En deelt zich-zelven mee, em meldt zich aan als God.
Zintuiglijk schepsel, mensch, die op uw stofverwanten
(Gedierte, en door heur stam in de aard gehechte planten,
Als gy bewerktuigd en gevoelig) 't hoofd zoo fier
1 2 r) , Verheft, Gy, zelf een plant en aardstof-aartig dier!
Wat dwaalt ge? erken, besef uw' Maker in u-zelven,
Beschouw Hem in 't Heelal, in lucht, en stargewelven!
Daar, daar is 't dat by woont; daar, waar zijn adem zuist,
En wie hem tracht te ontvliên ontzachlijk tegendruischt.
126. Het buidren van den storm, het daavrend onweêrklateren,
Het schomm'leud boschgewei, het stroomgebruisch der
wateren,
Het spieglen van de beek, en 's luchtstrooms orgelkracht,
De morgenluister, en des afgronds doiukre nacht,
1)e bliksem in den schoot der zwangre donderwolken,
130. Het wemerend gedierte in wouden, holen, kolken,
En 't geen uw voet vertrapt in 't ongeachte zand,
Het toont u 't eeuwig zij n en Zijne aanbidbre hand.
Uw lichaam.... (maar, ô neen, laat stof en stoflijk varen!)
En 't Godlijk levensvuur dat omzweeft door uw aren.
135. Gevoel zijne inspraak slechts die in uw hart weerklinkt,
BILIWRDIJK, Gewijde Poëzie.
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U- zelven vonnist; doemt; en voortstuwt, of bedwingt;
Begane gruwlen wreekt, bedekt, of aangebeden,
Of door u-zelv' verhuld door 't misbruik van de reden;
U met u-zelv', uw wil, uw neiging, en uw lust,
140. In open oorlog stelt, en 't tintlend tochtvuur bluscht!
Of, schept ge, slaaf van 't kwaad, tot deugd en heil geboren,
U-zelv' de wet in 't hart die ge arbeidt om te smooren ?
Genadige! ach wat is, wat werd van 't kind der aard'?
Dien ademspat van geest, aan 't klonipjen klei gepaard!
145. Beklaagbre waterbel, geslingerd door de winden
Van schijn, van zelfbedrog, en eigenwillig blinden!
't Verlochent u voor 't niet, en bidt zich - zelven aan;
't Betwist zich-zelf in U, 't betwist U-zelv' 't bestaan;
't Sluit oog en hart voor 't licht, en strekt verwaten handen
150. Ten hemel, om Uw Recht, Uw Hoogheid aan te randen,
Zinkt in zijn gruwlen weg, verbijstert zich 't verstand,
Veracht de waarheidsglans voor ijdel flikkrend zand,
En zoekt in 't grondloon diep van helsche modderpoelen
Die Almacht, die we in 't hart en om ons heen gevoelen,
15.5. Dien Hemel, die ons wacht, ons toewenkt, roept, en trekt;
En 't boogt op reiner deugd hoe meer het zich bevlekt!

Algoede! ach, kunt Ge steeds vergeven, dulden, dragen?
De stervling viel u af; en, prooi der aardsche plagen,
Den dood ten slachtroof, kwijnt, en wanhoopt aan herstel.
lbo. 't Verderf stroomt ijslijk voort uit d'eens ontsloten wel,
En sloopt wat overbleef van d' Aartsmonarch der Wareld,
Aan wier de kroon ontviel met onschulds glans bepareld.
Dat kleinood is gespild, en wordt te laat berouwd.
Wat doet Ge? Uw straf, Uw vloek, is zegen, is behoud!
165. Zijn redding, is die dood, de doorgang tot een leven,
Verbeurd, maar door Uw gunst verheerlijkt weer te geven.
't Bezwalkte kleed wordt voor een eedler afgeleid,
En 't Englenschoon vernieuwd der eerste onnoozelheid.
Geheel de Hemel juicht in 't voorwerp dier genade,
170. En slaat in 't aardsche slijk den boet- en bann'ling gade,
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Umwemelt., ondçisttunl, lwctkl, n stélal hem by,
Gelukkige, al te zeer! van 10cm en vloekspiaak vrij
Wat was 't?Hy sluit zijn hart; versteent zich; en
verbastert
Tot gruwlen; haat en smaadt de weldaad die hy lastert,
175. En 't aardrijk valt (geheel!) zijn God, zijn Heiland af,
En werpt den hemel weg voor 't onhcrroeplijk graf.
Gy zaagt het, groote God, voor afgoôn nederknielen;
De Sems, de Henochs, Jobs, en Saleinieten, vielen;
Een snooder teelt ontspruit: Gy roept uit een geslacht
180. Een volk te voorschijn, dat Uw outerdienst betracht!
Helaas, ook dit ontaart, wordt schuldig, en verstoten!
't Verstiet U-zelv', Uw Zoon, en 't bloed voor hun vergoten ;
Maar de aarde keert terug tot Uw beloftenis,
En noemt zich naar den naam die U geheiligd is.
ô Vreugde, ô Zaligheid! de Hemel is herkregen,
De Godheid daalt op de aard, de wolken storten zegen!
Ja 't menschdom is thands weer beminljk in Uw oog:
't Ontworstelt hel en stof, en heft de kruin omhoog,
Als de ohu, die, door 't geweld des winterstorms gebogen
iso. Tot de afgeweken zon heur loopbaan heeft voltogen,
Met moedloos hangend hoofd naar 't needrig heigras duikt,
Maar oprijst als de Lent' in ioovren1)racht ontluikt,
En nieuwe sappen schenkt., die stam en wortel laven.
185.

o Heildag! weergeboorte! en Godlijkste aller gaven!
is. 0 Overvloed van weelde uit 's hemels paradijs!
Waar biedt ge? en waar uw zang op hemeische Engleri
wijs?
o Zielen, in het bloed uws Heilands rein gewasschen!
Gy, ranken uit zijn stam, doordrongen van die plasschen!
Gy, niet zijn geest vervuld, die levende in uw Heer,
soo. Hem levend kende in u, en niet u-zelven meer!
Gy die zijn Godheid kende, en dood, en schuldvergeven,
En Hem op 't hemelspoor bemoedigd na dorst streven;
4*
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Voor Hem u-zelv' en de aard blij moedig hebt verzaakt!
Waar bleeft ge, 0 heilge teelt, tot hooger nog ontwaakt!
Helaas! gy zijt niet meer. Geloof en Hoop verdwenen;
Een woeste tuiulelgeest sleept alles met zich heien,
't Wil tasten, 't roept de hand tot waarborg van 't gezicht,
Grijpt naar een lichtstraal om, en bindt zich de oogen dicht!
Ontzinden! ach, dat licht is voor geen donkre Reden
210. Te omsluiten in het net van uw scherpzinnigheden:
Ze erkent verband van schijn, maar 't vrije voorwerp niet,
Dat nooit dan in 't Gemoed zijn heldre vlammen schiet.
Het hart is 't dat gelooft: het kent door 't zelfgevoelen;
Door donkre sluitreên niet van pijnlijk hersenwoelen. —
215. Doet redens leidsnoer recht , maar weest voor 't hart
niet doof !
Daar zetelt Waarheid, God, met liefde, hoop, geloof.
205.

Ja, Gy zijt Waarheid, God; Gy, onverklaarbre waarheid,
Die Rede en Waanzucht blindt door overmaat van klaarheid.
Niets wil ze, o mensch, dan 't hart, en, flat men 't hart
verhef'.
220. Geen Reden leert u 't z i n: 't ligt in uw zelf besef.
't Aanschouwen van dat zij n, waar 't uwe in opgesloten,
En u besef baar is, is uit Zijn licht gesproten;
En onbegrij pbaar, als Hy-zelf, voor 't geen Hy wrocht,
Wordt vruchtloos door 't verstand, het werklijk z ij n
gezocht.
225. Neen zoek niet, dwaal niet om; buig neder om te aanbidden:
De Godheid die ons wrocht , zweeft voelbaar in ons
midden.
Geheimen, voor 't verstand, voor al zijn kracht, te hoog,
Ontdekken zich 't gevoel, verheldren 't stofloos oog.
Ja, 't kent Hem, 't kent dien Heer, dien Heiland, door
wiens lijden
230. Wy ons in 't zalig lot des Englenstoets verblijden.
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Hy, mensch geworden, heeft, vereend met 's menschen
schuld,
Voor wie met hem vereent, en vloek en zoen vervuld;
onze, aan 't Godlij k rein geZijn zuivrend licht het onze
mengeld,
Gelouterd van den smet die 't aankleefde, en herëngeld.
235. Omhels Hem, sterveling! Hem die uw broeder werd;
Zich-zelv' om u verloor, niets vordert dan uw hart!
Wat laat ge u in den band van Schoolsche vonden,
prangen ?
Wat blijft ge aan ijdle lucht uw zielsverwachtinghangen?
Ach, aarde en hemel valt, met wat deze aard vereert;
240. Hy is, en Hy-alleen, die daarstelt en regeert!
Wat leent ge op eigen macht; op wijsheid, steeds bedrogen;
't Heelal beschaamt uw' naam en wanklend onvermogen.
Doch, mooglij k is 't geloof zoo moeilijk voor 't verstand ?
J a, 't is het, waar dit heerscht en de ijdle vierschaar spant,
245. Die waarheid en gevoel voor 't vormgespook doet zwichten,
En zelfzucht meester maakt van wil en zedeplichten.
Ach! daar verwarmt geen gloed, geen zuivre liefdegloed,
D'onvruchtbren steenrotsgrond van 't zelfgezind gemoed;
Geen hoop vertroost er 't hart van 't zielbedroevend lijden;
250. Geen rustvol toeverzicht geeft moed en kracht in 't strijden.
Neen, 't is de Hoogmoed, die zich-zelv' op 't outer torscht;
Zich -zelv' aanbidt en eert, en Godheid speelt en Vorst;
In de achting voor zich-zelv' het misdrijf meent te schuwen,
En deugd tot kroost verwacht, als dwaas aan zwakheên
huwen.
255. Of lichtlijk — 't is de zucht naar 't hoogst genoeglijk lot,
Die op uw Sinai de plaats bekleedt van God.
Ach! zelfroem, eigenbaat van wriemlende aardsche
wormen
Zal weer naar Memfis leer, zal Wareldkloten vormen!
De wet en regel zijn van 't strijdig goed en kwaad,
260. En 't is der driften spel, waarop zich 't hart verlaat!
Vermeetle, dankt ge u -zelv' het aar(lscll en stoflijk leven,
;
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Of hebt ge u-zelv' de stof, de vorm, en geest gegeven?
Verkoost ge u 't oog tot zien, de kronkelbuis van 't oor
Tot scheppen van de lucht, die doorgolft in 't gehoor?
265. Is 't aan uw keur gesteld, op welk een wijs ge smaken,
Hoe rieken zoudt; of, hoe een voorwerp aan zoudt raken ?
Gaaft ge aan uw long de wet, om 't rondgevloten bloed
Te zuivren door de lucht, van d'aangenomen gloed ?
De lucht, het hoog bevel om door die long te spelen,
270. En aan 't verhitte vocht heur zuurstof meê te deelen,
Waar aan uw leven-zelf, uw denken, is verknocht?
Rampzaalge, ken u-zely' ! de wijsheid, die u wrocht!
Gy, stikziende in 't verband der schepping door te
schouwen,
Zoudt ge aan Natuur het roer, of aan u-zelv' betrouwen?
275. Of waant ge, dat God, door wien Natuur bestaat,
Natuur en zeedlijkheid verschillend gadeslaat?
Toont niet Natuur Zijn beeld afspieglende in zijn werken;
't Oneindige uitgedrukt in 't eindig van Heur perken;
Zijn wijsheid, goedheid, macht, in 't krachtloos stof
geprent?
280. En, gy dan, is 't in u dat zich die God miskent?
Zijn wijsheid heeft Natuur haar wetten voorgeschreven;
U, zeedlijkheid in 't hart, gevoel voor deugd, gegeven:
Maar 't denkbeeld, waar die wet, die regel, door ontspruit,
Beseft geen sterveling, en drukt geen schepsel uit!
285. Verdwaasde trotsheid woele en schepp' zich hersenschimmen,
Ja, wane in denkensvlucht ten hemel op te klimmen
En 't vuur te rooven van Gods throonkoets; 't is om niet:
Het licht der Waarheid straalt, waar Hy in't hart gebiedt.

Neen, 't is de Reden niet, zoo nietig als hovaardig,
naauw den blinden trek van 's velddiers kunstdrift
waardig;
't Is de oefning niet, o neen, van 't woelingziek verstand,
't Geen elke drift verblindt, verkracht, of overspant: —
Neen, 't is geen zinrijk brein, tot wiep de Orakels spreken,

290. En

J t)

Genade kondigen, of euveldaden wreken;
Maar 't innig zelfgevoel, dat, als de boezem slaat,
(In spijt van 't zelfgevlei) den indruk niet weerstaat.
Dat is 't, dat voor den nood eens broeders steeds aandoenlijk,
De liefde in 't harte kweekt, lankmoedig, zacht, ver zoenlij k ;
Zich nimmer in zich-zelf of opsluit, of bepaalt,
300.Maar, als 't weldadig licht, op heel het m.enschdom straalt;
Zich-zelf niet onderscheidt, maar, toevlucht van den droeve,
Te samensmelt met elk, wie heul of troost behoeve;
Zijn i k vergeten durft om andren hulp te biên ;
En de Almacht gloeiend dankt in broedrenheil te zien!

295.

301.
o Stervling, voelt uw ziel die zuivre vlammen branden,

310.

God-zelf is u naby. Gy hebt zijn onderpanden.
Uw Heiland daalt in 't hart dat voor zijn broeder blaakt:
Hy, zelf uw broeder, heeft zijn broeder nooit verzaakt.
Ja, Liefde wekt geloof. Wie Jezus beeld mag dragen,
(Hy drukte 't zelf in 't hart) is Jezus welbehagen!
Voor dien vergoot Hy 't bloed dat langs den kruishoorn
vloot,
En trad de slang op 't hoofd, en overwon de dood.

o Gy, (lie wondren doet, Gy, onze eel Jezus Vader!
Wat is de naaam van deugd? waar vloeit zy, uit wat ader?
Ach! Liefde -alleen is deugd, en Jezus is haar bron:
Zy, licht en levens gleed, straalt uit geene andre zon.
Zy, Liefde-alleen, is troost; haar gaat de hemel open,
Gelukkig, schoon naar kaak met tranen zij bedropen:
Zy hoopt, gelooft, vertrouwt; haar adem is gebed,
320. Ontwapend d'arm der wraak, en overstemt de Weit.

315.

Geleerden! 't is vergeefsch, met klemmend taalvoldingen
Het vrede- en zoenverbond den Wijsgeer op te dringen.
't Is de overreding niet van 't wikkende onverstand,
Waaraan de Vredegod Zijn peilkracht heeft verpand.
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Wat is 't, of Leerbewijs de wederspraak doe zwichten ?
Ret hart is 't, dat, geraakt, het oordeel moet verlichten.
Wat wint men, dat een rij van reednen, juist geschaard,
Ret aanzijn toone eens Gods, die op den stormwind vaart;
Zyn heiligheid betoog', beleedigd door de zonden?
330. Ach! J ezus moet zich-zelv' door 't hartgevoel verkonden.
Geen schriftgeleerdheid baat, dan waar de boezem hoort,
En naar de redding vlamt van 't Evangeliewoord.
Ja, 't is geen Leergebouw met ijver aan te kleven,
Geen kennis door 't verstand, met zelfgevlei gesteven,
335. Geen overtuiging zelfs, hetgeen den Christen maakt,
Maar de oodmoed van een hart hetgeen zich-zelve wraakt.
Genadige Almacht, geef dien oodmoed, rijk van zegen!
Verstoor dat zelfbedrog, dat waarheid waant te wegen !
Geef elk, U w heilgena te aanbidden met ontzag;
340. Niet, door te dringen, waar geen stervling inzien mag!
Dekt met uw vleugelen, gewiekte Cherubienen,
OIlS aanzicht, als het uwe, en Ieert ons, siddrend, dienen !
En, daar gy 't reukwerk zwaait, de lof'bazuinen steekt,
Denkt aan uw broedrenschaar, die tot zijn Heiland
smeekt !
325.

Bedrieg ik IDe? of, dat uur , dat heiluur , rukt het
nader,
Dat J ezus lamm'renkudde in eene kooi, vergader'!
't Heelal Hem huldig', die, met Gndlijk licht omkleed,
Op starrenkronen beide en wareldscepters treedt!
Gewis, die dag spoedt aan, dieheiligste aller dagen,
350..Dien Dichter en Profeet, van's aardrijks wieg, voorzagen:
De zege is Uw, 0 Held! de roem, en Oppermacht;
Verschijn, en zalig de aard die naar uw weerkomst
smacht!
345.

355.

Vruchtloos, aan den blind geboren'
't Kleurschakeersel van 't gebloemt',
Vruch tloos, aan gesloten Doren
't Vliegend orgeltuig geroemd!

380.

365.

370.

375.

380.

385.

III
't Schittren van de zonnestralen
Voelt geen welgescherpt gehoor;
't Boschmuzyk der nachtegalen
Dringt geen starende oogen door.
Stervling, ach! voor 't aardsch gewemel
Rijk van vatbaarheid bedeeld,
Zijt gy stomp voor andren hemel
Dan uw zinkracht zich verbeeldt.
Waarheid uit der Geesten sfeeren
Vindt by hen den toegang niet,
Die er 't zintuig toe ontberen
Dat voor 't hemelsch hoort en ziet.
Doch weêrspreekt niet, Doven, Blinden,
Dat de Zon ook u bestraalt,
Of het zuizen van de winden
Door ons oor in 't harte daalt.
Acht het niet voor ijdle droomen,
Als men licht of klank vermeldt.
Bidt, dat eens het uur moog komen
Dat u 't zintuig word' hersteld!
Hoopt het! Ja, de dag zal schijnen
Die uw stille, donkre, nacht
In een ochtend doe verdwijnen
Die noch oog noch oor verwacht.
Dan, dan zult ge met hun deelen
Wie uw boezem thauds mistrouwt,
In Gods zichtbre schouwtooneelen,
In de juichstem van het woud.
Ook die stond zal zeker dagen
Die ons roept tot hooger stand,
Van dit grove lijf ontslagen,
En met Serafs in verband.
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390.

Dan ontwikklen vatbaarheden
Die geen aardrijk kiemen liet,
En het lustvol zalig Eden
Haalt by dezen hemel niet.

Geesten, wie in 't om ons zweven
Onze logheid niet ontwaart!
395.Ach! gy kent dit nietig leven,
Maar wy hechten niet aan de aard.
Neemt, o neemt ons op uw pennen!
400.

't Hemeldaglicht breekt ons door;

Toegerust om God te erkennen,
Zijn wy louter oog en oor.
1818.
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Natuur, als zy 't geboolut' op nieuw met bladers dekt,
Den veldgrond met een kleed van bloemen overtrekt ,
En 't vreugdewekkend West met weer ontbonden vlerken
Een nieuwen adem blaast door wei' en wandelperken,
Schenkt aan 't herlevend bosch een talrijk zangrenehoor
Dat hart en boezem naar om hoog trekt door 't gehoor;
Maar schaars is ze in 't getal van menscheli]ke zangeren
Wie 't echte hemelvuur des Dichters mag bezwangeren.
Ach! waarom is by ons, op 't Godlijk beeld zoo fier ,
De Dichtgaaf zoo beperkt, zoo koud en zonder vier!
W aar, waarom mag ons hart den eehten toon niet treffen
Die Englen waardig is, die boezems kan verhcffen '?
Wat kruipt, wat breekt de stem die uit 011S hinnenst welt,
Wanneer het de eel" van God, den hoogen Lofzang geldt '?
Hoe valsch is 't orgel in de klanken die 't doet rijzen
Om de .Almacht, om Zijn werk, am Zijn gena te prijzen !
De dag, de naoht, 't Heelal, vloeit over van Zijn lof;
G-y, stervling, bloos van schaamte en duik uw hoofd
in 't stof l
't Heelal vermeldt Zijn lof _. en gy, gy zwUgt, ontaarde !
zoo nw hand de harp tot Ztjn vereering snanrde,

20. ()f,
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Hoe weinig stemt zy met het heilig Choormuzijk
Der zuivre Geesten van het vlekloos vreugderijk !
Ach, vruchtloos schijnt ons 't hart van hooger vuur te
ontgloeien,
De hartetoon verstomt en weigert uit te vloeien:
25. Verstommen, ja, is 't al ; verstikken in 't gevoel
Is 't eind der poging die geen opslag waagt naar 't doel.
En dit is 't schepsel dat bestemd was, met Gods Engelen
In 's hemels melody een zuivren toon te mengelen!
Hoe diep vervallen, ach Gy weet het, o mijn God,
30. Hoe laag beneden 't peil van 't hem verordend lot!
Wat is d'onzaalgen mensch, van 't eens zoo zalig leven
In de onschuld, op deze aard vol weedom nog gebleven ?
Wat, in den jammerpoel van eindeloos beklag,
Van 't voorrecht over, waar zijn ziel naar dorsten mag?
35. De onnoozelheid verdween; de schat, die alle gaven
Omgrijpt, verviel tot niet: en, laffe zondenslaven
Voor Englenspeelnoots, nu als wormgebroed in 't zand,
De steilte ontzonken van hun eerverheven stand ,
Verstommen we als het vee; of smooren in de klanken
4o. Die 't hart nog opwelt in zijn dorstgevoel tot danken,
Maar die geene onschuld meer, door zonde en vloek
verjaagd,
Op zuivre duivenvlerk door lucht en wolken draagt.
Wy zingen, — maar helaas ! waar zijn die Dichtrenstemmen
Die 't woest vertijgerd hart, die wolvenvraatzucht
temmen ?
45. Waar lokken zy het woud? waar dringen zy den steen
Der boezems door, verhard in 's warelds spoorloosheên ?
Waar sust het golven, waar orkanen daar zy woelen ?
Ach, Dichters, al uw kracht, uw glorie, ging voorby,
Verdichting is uw naam, gewaande Poëzy!
so. Verdichting, ijdel spel van schimmen, hersenspoken,
Verbeeldings guichlary wanneer zy 't bloed doet koken,
Waar de ijdelheid omwolkt in dartelt, juicht, en lacht,
Maar 't hart geen deel in heeft als 't naar genieting smacht.
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Gy, zoudt ge, o Poëzy, gy teelt der Hemelzalen,
. Als manna, van omhoog in snode boezems dalen?
In boezems die gy niet zoudt loutren door uw vlam :?
Gy, waarheids zielsgevoel, van meer dan schepslenstanl !
Gy, echte hemelgaaf, wat zijt ge, dan te ontblaken
Van heilig vuur ; zich-zely' aan aarde en stof te ontschaken
6o. En op te stijgen in verrukking ? — Englendom,
Uw wieken vraagt hy niet wien ooit die vonk ontgloln !
Hy leeft zijn' Heiland, (niet zich - zelven,) en zijn zingen
Is smelten van den gloed der honger Hemelkringen
Waarin hy opvaart en zich d'aandrang overgeeft
65. Des ongezienen Geests die om, die door hem zweeft.
Dit, dit is zingen; -- niet ons piepend krijschend huilen
Uit donkre somberheid van nevelvolle kuilen,
Waarop we in wanroem ons vergasten: Tonen, de aard
En wie haar toebehoort, geen vrije Geesten, waard!
70. ó Goël, die ons redt van uit dees duistre kolken,
Ons toewenkt, tot U trekt, en boven lucht en wolken
Verheft, wanneer Ge Uw liefde in 's menschen boezen
stort,

En 't sterflijk aanzijn tot vergeestlij kt leven wordt:
Hoe welgelukkig wie zoo zingen, lofzang zingen,
75. Dankgalmen storten mag, die 't Choor der hemelingen
In 't steigren opvangt en met eigen zang vermengt
Tot Hemelmelody die 't U ten offer brengt!
Dien zang gelijkt geen woud, geene aard vol nachtegalen,
Geen Lentefeestgeluid van duizende choralen,
s o . En Gy neemt ze aan, ó God , Gy die ze in 't harte schept!
Geene aard die 't dichtvocht uit onzuivre bronnen lept,
Geen hart dan 't geen Gy-zelf in 't dorstend boezembijgen
Tot TI, tot 's levens wel, vergund hebt op te stijgen!
o Zalig wien Gy 't schenkt! 0 Dat ik 't smeekes mocht,
s. E n drop slechts, slechts één drop van dat Genadevocht
1R2^.
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Geen zoon der aarde, o God wien de Englen, neergebogen
En met de vleuglen als een deksel voor hunne oogen,
Vereeren , kan het hart in zangen uit het stof
Verheffen , maar verstomt in 't staamlen van Uw lof.
5. Gy echter ziet den dank, den wierook onzer zangen,
Ofschoon ze in nevels, ons omweemlend, blijven hangen
Genadig aan; en zelfs de Seraf voor Uw throon
Mengt ze in zijn offerschaal, Uw Godheid aangeboon.
Ach, zij mijn toon U niet mishaaglijk ; moog by vlieten,
1e. Uit vollen boezem als een levend water schieten ,
En stroomen U ter eer', o Heiland ! -- U ter eer'? —
Ach, 't denkheeld drukt mijn ziel in zelfverfoeiing neer.
Wie ben ik die u zou vereeren ? — Neen, o Vader
Der Eeuwigheid; neen, duld dat ik U knielend nader'
15. En , in mijn nietigheid, Uw lijden my herhaal!
Vergeef de driestheid van mijn poging, van mijn taal,
;

Zoo zij U 't feestlied, hoe onwaardig, opgedragen.

U zing, U viere ik dan; U zinge ik, roem der dagen
Die, na 't en merg en been doorschokkend 't is v o 1 bra c h t
2c. Dat de aarde dompelde in een plotselijke nacht,
Als 't licht ten derden maal in 't Oosten werd herboren,
Het donkre hol des doods van Hemelglans zaagt gloren.
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Volheerlijk was de dag toen 't eerste daglicht wierd
Volheei'lijk, toeel onze aard niet kruiden stond versierd;
15. Toen 's hemels lichten door het luchtuitspansel blonken,
't Azuur een akker scheen met versch gezaaide vonken,
En aarde en waterstroom met leven werd vervuld:
Toen 't eerste menschenpaar, bewustloos nog van schuld,
In 't bloeiend Paradijs elkaar in darm gevlogen,
». In 't oilbegrijplijkst heil (les levens opgetogen,
Versmolten in den clank hunil' Schepper toegeweld.
Maar heerlijk ook de dag, toen, door Uw kracht geveld,
De dood zijn banden zag verbroken , 't graf ontsloten,
Eli Jezus, iii triomf op Hel en Helgenooten,
a5. Het leven uit het stof hernemen ons ten heil !
Een heil, o Godmensch, niet dan voor Uw sterven veil!
I)e rotsen scheurden by Uw (loodsnik, de aarde beefde,
Natuur bezweek, de zon verduisterde, als Gy sneefde,
De dooden wandelden , in 's aardrijks hart ontrnst,
110. En 't scheen, Natuur was zelfs het leven uitgebluscht.
Maar wie zal Judaas Leeuw, wie Isrels God bedwingen?
Een Sinison Groet, geklemd, de sterkste zeelei springen;
En meer dan 5iinson , meer dan mensch- of hemelkracht,
Lag hier gebonden , als een prooi in 's vijands mnaclit.
,^.s. Waakt, wachters ! zorgt vooruit , gy sehrrandre Fari-

zeou wei] !
Hier ligt ontembrer plan de onfenihaarste aller leeuwen.
taan hoe! de Vrijheer-zelf van 't leven, 's Levens \`orst,
Iel 't graf` -- Vat (lenkbeeeld !
Ja. IJy heeft oei,
leed getorst

Ons gruwzaam zondepak dooi dood en Hei gedragen.
ro. Verlosten door zijn bloed, wat kient ge? -- Juichen?
klagen? -Doet beide, smelt in 't hart het een by 't ander iii
Zoo smelt Gods zondenwraak met teedrre meiischenmmlims.
Ja, juicht en klaagt : 't is plicht. Juicht in uw schuld verzoening,
De redding Uwer ziel door 's Hoogsten wraakvoldoening;
-

:

64
55.

Maar klaagt, beklaagt uw schuld die 't onbesmette Lam
(En ach, tot welk een prijs!) vrijwillig op zich nam!

Het vreeslijk uur was daar. De nacht van bloedzweetdroppen,
Van angstig voorgevoel en stikkend boezemkloppen,
Waarin zijn menschheid al 't verplettende onderlag
60. Van 's menschen schuld, kroop om ; — en de akelige dag
Scheen dralende om het hoofd ter Oostkim uit te beuren.
Men durft Hem , afgetobt , voor Annas zetel sleuren;
Kajafas ondervraagt, verafschuwt hem ; de Raad
Van Priesters doemt en vloekt en hoopt hem op met
smaad;
ss. Den Landvoogd wordt zijn dood oproerig afgedrongen.
Hy zwijgt en lijdt! Ja lijdt wat mensch- of Englentongen
Niet uit te spreken is. De geessel snerpt en snort
Door 't lichaam: eene wond, die bloed en etter stort.
Ten Hoofdscheelberg gesleept en onder 't kruis bezwijkend,
70. Genageld aan dat kruis — en nog de Vrijheer blij kenli,
Van 't Hemels paradijs beschikkende in gena ,
Voleindt Hy de offerand op 't aaklig Golgotha,
En 't graf ontfangt Hem. -- Nacht by nachtbeurt
wentelde over,
De rustdag was voorby. 't Hergroenend gras en lover,
75. Verbleekt, en op zijn steel bezwemen van den schrik
Die heel de schepping trof by Jezus stervenssnik,
Loeg by 't ontknopt gebloemt' een heldren hemel tegen,
Als voelde 't zich bewust van 's aardrijks nieuwen
zegen.
Geen windjen zuisde, en 't scheen of in dit morgenuur
80. Verwachtend uitzicht slechts de ziel was der Natuur.
Ook 't beekjen van de rots verbood zijn klarer wateren
By de algemeene stilte in haren val te klateren,
Eng de Echo van 't gebergt' verstomde. 't Wachtrental
Ziet starende op elkaar wat hier gebeuren zal. —
86. Nu schudde de aarde opnieuw; 't verzegeld graf springt
open ,
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De wachters vlieden, bleek, van doodsangst-zweet hedropen,
En de Englen dalen om het wonder aan te zien,
En d'opgerezen' Held hun hulde op nieuw te biên.
Daar rijst, daar stijgt fly op, de Vloek- en Zondedelger,
so. Betemmer in den strijd van 's aardrijks alverzwelger,
fly, Vorst des levens, brak de scherpte des gebits
Uit d'ijzren muil; de punt van de onontwijkbre flits,
En treedt hem, onverheerd, in eigen boei geslagen,
Te pletter, onder 't wicht van Zijnen zegewagen
35 Die door de wolken snort. -Met bliksemend gelaat,
En verschgevallen sneeuw heschansend feestgewaad,
Verschijnt hier 't Englendom Om hunnen Heer te groeten,
En kust, in 't stof geknield, de op 't kruis doorboorde,
voeten.
Maar 't vrouwenpaai genaakt, wier hart Hem teêrst
verknocht,
loo, Haar lijf- en zielarts in de grafspelonk bezocht,
Met ljkzaif toegerust eis kostbre speceryen,
Om 't zielloos overschot heur laatsten dank te wijen.
Hoe is haar 't hart beklemd! hoe bevende is heur tred!
Hoe heel heur ziel verdiept in 't zwijgende gebed!
05. Hoe angstig naadren zy! als, onverwacht bekropen
Van nieuw bezwaar:„Helaas, hoe gaat ons 't doodshol open
,,Wie wentelt ons den steen, den zwaren deksteen at?
\Vat mannenkracht ?” - Doch hoe ! reeds zien zy
't open graf
't Is ledig! welk een schrik! - 1)e Heer is wegge1i)meii,
110 1)us roepen ze, ach! -- Maar neen, leert de ijile
vrees betoonien
Ontzet U niet , roept hier een Engel : treedt vrij aan,
En ziet de plaats waarvan uw doode is opgestaan:
Hem houdt geen graf -spelonk , geen ljksteen. - Ziet
Ie doeken
Bip IRDiJK GeW; ;de i
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Te saam gerold. In 't graf is 't leven niet te zoeken. —
zweeg de Hemelgeest. Maar in een helder licht
Stond daar de Heiland haar nu kenbaar voor 't gezicht.
Maria! zegt fly; en die stem vol lieflijkheden
Stroomde in ondenkbre lust haar boezems door en leden.
Zy vallen neder, en met de armen om Zijn voet
i o, Geslingerd, bidden aan, op dees Zijn morgengroet!
Fluks, zelve onwetend van zich-zelven, juichen, weenen
En vliegen, als gewiekt, naar Zijne Apostlen heenen,
Wien nog de voorhang niet gelicht is van 't verstand;
En twijfel, wensch, geloof, in 't allernauwst verband
125. Vereenen, wisslen, tot Hy-zelf zich in hun midden
Vertoont, betasten laat; erkennen; aan laat bidden;
Opnieuw weer leeraart, en Gods zoenverborgenheid
Onthult, ontwikkelt, en in stralen om zich spreidt;
Aartsvaadren hoop, belofte, en wet en profecijen
130. Verklaart, en 't Christusschap, door eigen bloed te
wij en ;
En ze uitzendt in die oogst die Hy bereiden zal
Tot eindlijk eeuwig heil voor 't afgedwaald Heelal. —

115. Hier

o Jezus, zalig hy! ter goeder uur geboren!
Ja, zalig die dat woord, die Godsstem, aan mocht hooren,
dwars door foltring, dood, en wat de Hel vermag,
't Heelal te buigen voor Uw Godlijk Rijksgezag!
o Mochten we, onverwrikt in Uw beloftenissen,
Schoon wy de A postelgaaf, den zichtbren Heilgeest,
missen ,
Ons alien, als Uw Krijgs- en Keurbende, in Uw
kracht
140. Omgorden met dien riem die Hel doorblinkt en nacht!
't Geschut des Ongeloofs op Uwen beuklaar keeren, -De wareld by [Tw woord, door Christenvoorgang
leeren , —
En fier op 's levens pad maar met zachtmoedig hart,
In dankbaar plichtgevoel blijmoedig by de smart,

135. Om

By Uw verborgen lien eerbiedig tie(Ierkuieleit
T)it smeeketi we, in Uw bloed, door I verloste zieleii.
Geef Vrede met den God van heiligheid en wraak,
Geef vrede in 't weiflend hart; - en, bydees morgen-

waak.
Waarin we Uw weêrkomst on de wolken. hiieiid
toeven,
150. Stort Uwen balsemtroos t by 't heelend zielbedroeveis!
Ja, stort den vuurgeest die ons heiligt, op ons neêr,
En leven we U!
Ons-zelv' en de aardsche zucht
niet meer.
1827.

AANTEEKENINGEN.
ZELFBEPROEVING.
6.

7.
28.
29.
34.
63.

Versta: „Al die schijnbre deugd wordt tot zonden."
Brallen — pralen, pronken; Fransch brailler, eigenl. luidruchtig
spreken, schreeuwen.
Zelfverzaking = zelfverloochening.
Doemwaardig. Doemen is oordeelen of veroordeelen; doem
waardig dus: waard veroordeeld te worden. 't Gotisch dams,
beteekende, evenals nog 't Engelsch doom, oordeel.
Bilderdijk gebruikt meer dan eens den uitgang baar in plaats
van lijk. Ontzachbre = ontzaglijk.
Geen' zondaar (datief) = voor geen zondaar.

DE APOSTELEN IN DEN NACHT DES VERRA ADS.
* Men sta my toe het Dichtstukjen van de Apostelen de overdenking van die het lezen aan te bevelen. Het behelst waarnemingen eener langdurige, en zoo oplettende als in hare voor
zeer vermenigvuldigde beschouwing en ondervinding van-werpn
't menschelijk hart. Wie dit wel meent te kennen, beproeve 't.
Wie in deze kennis nog leerling is, make 't zich ten nutte.
Doch wie niet alleen Christen, en mensch, maar ook Dichter is,
die geve er ook als zoodanig zijne aandacht aan, en herinnere er
zich by aan hetgene ik in mijne Ode van de Dichtkunst heb
uitgedrukt
(Uit Bilderdijks voorrede Aan den lezer, voor
de Nieuwe Mengelingen.)
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1 en 2. Judas Iskarlot, een van de twaalf Apostelen van Jezus,
verraadde zijn Meester aan le Joodsche overpriesters voor dertig
zilveren penningen.
Nauwelijks was Jezus in den hof Gethsemane gevangen ge6
nomen of al zijn discipelen sloegen op de vlucht. ,, En zijn
verlatende
zijn allen gevloden" (Marcus 14 vs. 50). Zie ook:
'
Joh. 16 vs. 32: » Ziet > de ure komt, lat gij zult verstrooid
worden , en gij mij alleen zult laten."
9.Den veldwolf. De bedoeling is: Gelijk weerlooze lammeren den
veldwolf ten prooi worden , zoo liepen de discipelen gevaar de
buit des satans te worden. Jezus had hun dit bij het laatste
Avondmaal voorzegd: Simon , Simon (nl. Petrus), zie, de satan
heeft u.lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe; maar ik
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude" (Lucas 22
vs 31 en 32). De vergelijking met de lammeren ontleende de
dichter aan een ander woord, door den Heer aangehaald: ,,Ik
zal den herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden".
(Marcus 14 vs. 27.)
11-14. ,,Simon Petrus dan hebbende een zwaard, trok 't zelve uit,
en sloeg des hoogepriesters dienstknecht en hieuw zijn rechter
oor af" (Job. 18 vs. 11).
16.Door bemiddeling van Johannes verkreeg Petrus toegang tot
de zaal van den hoogepriester, waar Jezus voor den Joodschen
raad werd gebracht. Petrus zette zich neer onder de dienaren
(soldaten), waarschijnlijk in een galerij, die met de raadszaal in
gemeenschap stond.
Verstolen (H.P. verstohlen) = heimelijk, steelsgewijze.
23.
In de galerij of voorzaal bad men, wegens de koude van den
24.
nacht, een vuur aangelegd.
25.De onnoosle = de dwaze. De vroegere beteekenis van onnoozel
was onschadelijk, onschuldig.
Verzaken = loochenen, verloochenen; eigenlijk: zich voor de
27.
rechtbank tegen een zaak verklaren.
30.
Tijgt hein aan = beschuldigt hein.
35.
Petrus beteekent rots of steen. De dichter denkt hier aan
't woord van den Heer: ,,Gij zijt Petrus; op deze petra zal ik
mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet
overweldigen" (Matth 16 vs. 18).
39.
Zoetlares, zoetelaarster of marketentster, nl. de dienstmaagd
in de bijzaal van den hoogepriester, die Petrus herkende als een
discipel van Jezus.
Rotsgezellen = krijgsmakkers; rot is legerafdeeling, bende,
menigte.
45.,,De wachttrompet verkondt den morgenstond", d. i. de haan
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kraaide ; ovcreenkomstig J ezus' woord tot Petrus: "Vool'waar, ik
zeg u, dat heden in dezen nacht, eel' de haan tweemaal gekraaid.
zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen" (Marcus 14
vs. 30).
Met oaische kleure» == met een schoonen, onwaren schijn.
60.
Vertoeeren == verdedigen. De bedoeling van dezen zin is:
68.
Petrus zou zijn leven hebben willeu opofferen, om Jezus tegen
diens vijanden te verdedigen.
Schimpschoot, een vijandelijke, bitse uitval. 't Gewone woord
74.
is schimpsoheut. 8chimp beteekende oorspronkelijk spot, scherts.
Scheut is schoot of schot, van schieten. Indien schimp in beteekenis overeenkomt met schamp van schampen == rakelings treffen,
zou schimpscheut metaphorisch gebrnikt zijn VOOl' schampschot:
83 en 84. De zin is: Kan lof u aaugenaam zijn van menschen, die
God Zijn eel' niet geven. Wierook brandon is cen uitdrukking aan
't offeren ontleend.
85.
Den duivlen roken (rooken) == offers ontsteken tel' eere del'
duivelen.
Strekt de smaad , de hoon, die ook aan Jezus ten deel viel,
86.
u als Zijn discipel niet tot eer?
't PlichteliJlc besluit is 't besluit, door den plicht voorge89.
schreven. Plichtig is plichtmatig.
Bestendiqer. Betel' zou hier standoastiqer gepast hebben.
98.
Bestendiq beteekent duurzaam; (van menschen gezegd) ouveranderlijk van humeur; standvastig is onwrikbaar, met vasten wil.
Keurling = uitverkorene, n.l. Petrus.
102.
Jodendom == Joodsche begrippen, voorstellingen.
103.
Petrus verwachtte dat Jezus zich als een aardsch koning zon
104.
laten kronen.
110.
.Afgri.fsbaar == afgrijselijk, vel'want met het Eng. grisly = verschrikkelijk.
122.
De uitdrukking "Ik sneuvel met vermaak" stuit het gevoel
en wordt door het rijm niet gewettigd.
Wraken == afkeuren, van wrak
beschadigd, onbruikbaar.
124.
Wraken is dus letterlijk onbruikbaar oerklaren.
Gb'zele1t, letterlijk VOOl' schulden gevangen zetten; hier figuur..
125.
lijk gebruikt in de beteekenis van oerberqen.
128.
Noopte
aanvuurde ; nopen werd in 't middelned. meestal
van 't aansporeu , aanzetten van paarden gezegd: "Doe nopte
Renout met ghewonde sijn ors (ros, paard) metten sporen van
goude." (Renout v. Montalbaen).
De ontmenschie is de verrader, Judas Iscariot.
133.
't Roomscb geboeft == de Romeinsche soldaten.
136.
.dan wie zy toegang ga.f. Zij, n.l. de verruderskus van Judas
137.

=

=

was het leeken, i ► ,^ ► ^ nr , e ' ► a^shne ► 1 ► t ► i _ ► t!In
Gcthsemaut aanwijzing t ote ► lu en, \vie Jezws was.

lint

vat

Dat helselee Schre/ce,eeli oekl, is 1 ► idas, Een gedrocht is eigenlijk
een spook, een schrikbeeld, een ibedrieglijhe schijngestalte. 't Woord
is verwant met hee/slepen-.
148.
Gui-efbre boord = grievende hoon.
160.
Judas, tot wanhoop gebracht, benam zich het leven. Men zie
hieromtrent Handelïnnen dei Apostelen 1 vs. 18.
17 .lL.Verknoch l en = verbinden. Verknochteii is gevormd van ver knocht , het imperfect ons van verknoopen , evenals verkocht van

verkoopen.
178.

Gehefsecle = toestond , gedogde. Gehengeu, een causatief van

hanjen , heteekc ode eigenlijk : glen teugel laten hangen; bij uit
-breidng
loegeven.
195.
Wat ons behoeft. hehoere i is hier onpersoonlijk gebruikt,
,

198.

in den zin van ontbreken.
Versíendiq = onderricht. fTerstendige L beteekent verstandig
inaken_ Vei°sandy is verwant met verstaan

= waarnemen, inzien

eigenlijk: voor iets gaan staan om het goed op te nemen.

NI 1I SSIAS.
Laten we verheve ►iet onderwerpen bezingen
Bilderdijks Messias is een vrije navolging van Popes ode
Messiah. De Engelsehe dichter Alexander Pope (geboren 1688,
overleden 1744), is het meest bekend door zijn leerdicht Essay
on man, waarnaar Bilderdijks gedicht De mensch, bewerkt is.
Pope leverde in zijn Messiah weer een navolging van de ode
van Pot/so, door Virgilius.
In dit leerdicht, waarvan de stof ontleend is aan de profetieën
van Jesaja, wordt (le heerlijkheid van bet rijk van Christus bezongen. -- Velen zien i n de schoone tafreelen, door den profeet
geschilderd, een voorspell -ng van het duizendjarig vredesijk, dat
egrondvest zal .voeden, als Jezus lichamelijk op aarde zal ver
nadat de Israëlieten naar hun land, Palaestina, terug -schijne,
zullen zin , Men zie daarover 't laatste gedeelte van-gekrd
Da Costa's Wachter! wat is er van den nacht? en mijn aan teekeningen bij slit gedicht in de uitgave van het Letter/c.

Panthéon.
Betreffende het chiliasme (de leer van het duizendjarig rijk)
heeft Bilderdijk zich, zoover mij bekend is, niet beslist uitge
sproken. In een schrijven aan Prof. H. W. Tydeman (Mei 181.3)
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heet het daaromtrent: „Ik stel de vleeschwording des Heeren als
de lste toekomst op aarde, waarin hij lijden zou ; een tweede
waarin hij heerschen zal. — Hoe niet deze tweede het algemeen
oordeel enz. samenhangt, en of dit een derde toekomst is (waar
veel te zeggen zou zijn) neem ik niet aan te beslissen -vor ,
maar laat het daar." --

Sionite, de muze, door den dichter hier aangeroepen, is zoo genoemd naar den berg Sion , waarop een deel van Jeruzalem gebouwd was.
De Pindus is een gebergte tusschen Thessalië en Epirus, met
3.
toppen van 2200 M. Hier ontspringt o. a. een der bronnen
van de Aspropotamo.
De dichters der oudheid dachten geïnspireerde droomen te
4.
hebben, wanneer zij sliepen op den zangberg.
't Negental zijn de muzen of zanggodinnen.
5.
Hemelval, eigenlijk wat uit den hemel nederdaalt; hier:
6.
hemeltonen.
7.
eimos' zoon is Jesaja, de profeet, die in het rijk van Juda
tijdens de regeering van vier koningen leefde en waarschijnlijk
stierf in den tijd van Hizkia.
engelen.
Sera fs
10.
De tronk van Izai is het geslacht van Izaï of Jesse, den vader
16.
van koning David. Uit dit geslacht, dat in zulk een vervallen
toestand zou verkeeren, dat de profeet het bij een tot den wortel
afgeknotten stam vergelijkt, zou Maria, de moeder van Jezus,
geboren worden. Jesaja 11 vs. 1.
De Duif des Hemels is de Heilige Geest, die ook bij Jezus
21.
doop in den Jordaan op Hem nederdaalde in de gedaante van
een duif. In navolging van Pope houdt Bilderdijk het beeld hier
vol van deg afgehouwen tronk van Tsaï , waaruit een nieuwe
boom zich verheft (allegorie).
22.
Zie Jesaja 45 vs. 8: Druppelt gij hervelen, van boven af,
en dat de wolken vloeien van gerechtigheid; en de aarde opene
zich, en dat allerlei heil uitwasse en gerechtigheid te zamen
uitspruite: ik de HEERE heb ze geschapen.
Jesaja 25 vs. 4: Want gij zijt den arme eene sterkte geweest,
25.
eene sterkte den nooddruftige, als het hem bang was eene toevlucht tegen den vloed, een schaduw tegen de hitte: want het
blazen der tyrannen is als een vloed (tegen) een wand.
30. Afge foold tot het uiterste gefolterd. 't Middelned. folen =
kwetsen, mishandelen, is ontleend aan 't Oud-Fransche foler (thans
fouler) kwellen, beschadigen. In verband hiermee staat ook
't Engelsche to foil.
1.

M
32. ,lestLiu 0 V. iï . 13t^ ► F )l he (1 dC. ► cer^(h^►,11 ► ïj (n,I. va
Christus, den Vredevorst) zal geen einde zijn op den troon Davids
en in zijn Koninkrijk, out dat; te bevestigen en dat te sterken niet
gericht en met gerechtigheid, van nou aan tot in eeuwigheid toe.
34.
De olijftak is 't symbool van den vrede.
T)e in 't wit gedoschte illaagd is de vrede.
35.
38. Dierbaar withl , n.l. het kind Jezus.
40-48. Jesaja 35 vs. 1 en 2: De woestijn en de dorre plaatsen
zullen hierover vroolijk zijn , en de wildernis zal zich verheugen
en zal bloeien als eene roos. Zij zal lustig bloeien en zich ver
ja, (met) verheuging, en juichen : de heerlijkheid van-heugn,
Libanon is haar gegeven , liet siersel van Karmel en Saron ; zij
zullen zien de heerlijkheid des HEEREST , het sieraad onzes Gods.
De Karmel , een berg, op de grenzen van Palestina en Phoenicib,
aan de Middellandsche zee, was bekend wegens zijn vrucht
vlakte van Saron , aan dezelfde zee , ten n. van-barheid.D
Jaffa , was om haar bloemrijke klaver- en grasvlakten beroemd.
50. Jesaja 40 vs. 3 en 4: Eene stemroe des roependen in de
woestijn : Bereidt den weg des HEFREN , maakt recht in de
wildernis eene baan voor onzen God ! Alle dalen zullen verhoogd
worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden ;
en wat krom is, dat zal recht . en wat hobbelachtig is, dat zal
tot eene vallei gemaakt worden.
52. Pe Arameesche _Pa/men. Syria (Syrië) heette in den Bijbel
Aram. De inwoners waren de Aramaei (eigenl. bruine Syriërs).
De Idumeesche velden. Idumaea of 't land van de nakomelingen
60.
van Edom of Ezau, was een deel van Noord - Arabië (Arabia-Petraea).
Jesaja 42 vs. 18: Hoort gij dooven , en staart gij blinden,
61.
om te zien. En verder Jesaja 25 vs. 5 en 6.
Vei-leemden = verlamden. Vergelijk het middelned. lemen of
69.
lemmen = lam maken en 't frequentativum leenmeren in belemmeren.
Jesaja 25 vs. 8: Hij zal den dood verslinden tot overwinning
73.
en de Heere HEE[IE zal de tranen van alle aangezichten afwisschen,
en hij zal de smaadheid zijns volks van de gansche aarde wegnemen ; want de HERE heeft het gesproken.
74.
's Afgronds hwingland = de Satan , de duivel.
75. Jesaja 40 vs. 11: Hij zal zijne kudde weiden gelijk een
herder , hij zal de lammerkens in zijne armen vergaderen en in
zijnen schoot dragen, de zogende zal hij zachtkens leiden.
83. Jesaja ° vs. 5 en 6: En men noemt zijnen naam Wonderlijk,
Raad, Sterke God , Vader der eeuwigheid, Vredevorst ; der
grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn
op den troon Davids en in zijn Koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid,
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van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des FIEieIIEN der
heirsehareti zal zulks doei.
84. Jesaja 2 vs. 4 : En hij zal richten onder de heidenen, en
bestraffen vele volkeren , en zij zullen hunne zwaardesi slaan tot
spaden en hunne spiesen tot sikkelen : het dene volk zal tegen het
andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullengeen oorlog meer leeren.
89. Jesaja 65 vs 21 en 22 : En zij zullen huizen bouwen en
bewonen , en zij zullen wijngaardeii planten en derzelver vrucht
eten ; zij zullen niet bouwen , dat een ander het bewone , zij
zullen niet planten , dat een ander het etc , want de dagen mijns
volks zullen zijsi als de dagen eens booms , en mijne uitverkorenen
zullen het werk hunner handen versljteu.
96. Jesaja 35 Vs, 1. en 7. De woestijn en de dorre plaatsen
zullen hierover vrooljk zijn, en de wildernis zal ziek verheugen
en zal bloeien als eene roos. En het dorre land zal tot staand
water worden , en het dorstige land tot springaders der wateren
in de woning der drakeu , waar zij gelegen hebben , zal gras met
riet en biezen zijn.
102. Jesaja 41 vs. 19: Ik zal in de woestijn den cederboorn, den
sittimboom en den mirteboom en den olieaehtigen boom zetten;
ik zal in de wildernis stellen den denneboom , den beuk , en
den bnxboom te gelijk. (Van der Palm noemt, in zijn Bijbelvertaling den sittimboom cwcasia; in plaats van olieaehtigen
boom zegt hij o477boorn; in plaats van buxboom beukeboom).
Jesaja 55 vs. 13: Voor een doorn zal een deuneboom opgaan,
voor een distel zal een mirteboom opgaan; en liet zal den
HEEnE wezen tot een naam, tot een eeuwig teeken, dat niet
uitgeroeid zal worden. 105. Jesaja 11 vs. 6, 7 en 8: En de wolf zal met het lam verkeeren en de luipaard bij den geitenbok uederliggen, en het
kalf en de jonge leeuw en het mestvee te zarnen, en een klein
jongsken zal ze drijven; de koe en de berin zullen te zamen
weiden, hare jongen zullen te zamen nederliggen, en de leeuw
zal stroo eten gelijk de os; en een zoogkind zal zich vermaken
over het hol van eene adder en een gespeend kind zal zijne hand
uitsteken in de kuil van den basilisk.
110 enz. Jesaja 65 vs. 25: De wolf en het lam zullen te zamen
weiden, en de leeuw zal stroo eten als een rund, en stof zal
de spijs der slang zijn; zij zullen geen kwaad doen of verderven
op mijn ganscheu heiligen berg, zegt de HEEEE.
Aspissiangen, kleine vergiftige slangen.
111.
Bezzili$k, basiliscus, een soort hagedis; fabelachtig dier.
112.
113. Drcelcenmuii. Een draak is een fabelachtig, vuurspuwend dier;
ook een vliegende hagedis.
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TI.

Jesr►ja 6O vs. 1 : Maa k i( op, wuril Vel-li(^11t , tivant ti

^ir^irt

koelt, en de heerlijklicidl des HF.t+,r,,EN gat ove r r ► oj)
T>oi•sfl jk Salem .= Jer ► rsalen = Hierosolyiun le vorstelijke
stad genoemd , omdat het rie zetel va ri I sraëls (latei Juda's
koningen was.
118. Jesaja 60 vs. ;) : .pijn ile heidenen zuip u tot uw licht gaan
en Koningen tot (ten ,lans, die u is o )gegaan.
123. Jesaja 60 vs. 4 : Hef uwe oogen rorsdorn oh en zie : alle die
zijn vergaderd , zij koenen tot ri , uwe zonen zullen van verre
komen , aan uwe dochters zullen aan ►iwe zijde gcvoedsterd worden.
129.
Jesaja 60 vs. 6. Een hoop ketuelen zal u bedekken , de
snelle kemelen vats Midiaii en l;fa ; zij allen grit Scheba zullers
komen , goud en wierook zullen zij aanbrengen , err zij zullen dee.
overvloedigen lof des Heeres bOo^isehaph n.
Middeen, 't land der Midianieten , een landstreek in NoordArabië, Arabia Petraea. E/á waarschijnlijk 't land vare een
stam der Midianieten. Selieba . Saba of Sabea in Zuid -Arabie
het tegenwoordige Jennen. Scheba voerde edelgesteenten , goud
wierook uit naar 't noorden. 1)e hoofdstad Mariaba lag ten
oosten van het tegenwoordige Sauna.
Indus nagelbloem = de kruidnagel , i1 ie echter niet aan den
Indus , maar op do Rolukken inhceinsch is.
130.
Ofirs gloeiend stof is het goed van Ofir, een land in den
Bijbel herhaalde eialen genoeindd , maar welks ligging men niet
weet. De meesten zoeken het in Zuid - Arabië, enkelen in OostAfrika , in Sofala. —
I33. Jesaja 60 vs. 19 en N0: I)e zon zal n niet sneer wezen tot
een licht des daags , en tot een glans zal u de maan niet lichten
maar de HEERS zal u wezen tot een eeuwig licht, en uw God tot
uwe sierlijkheid. Uwe zon zal niet meer ondergaan, en u we maan
zal haar licht niet intrekken , want de HEEaE zal u tot een
eeuwig licht wezen, en de dagen uwer trcuring zullen een einde
neteen.
143. Jesaja 51 vs. 6: IIeft lnlieder oogen op naar den herrel, en
aanschouwt de aarde beneden; want de hemel zal als een rook
verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouderen, en hare
inwoners zullen ingelijks sterven ; maar mijn heil zal in eeuwig heid zijn, en mijne gerechtigheid zal niet verbroken worden.
Jesaja 54 vs. 10: Want bergen zullen wijken en heuvelen
wankelen, maar mijne goedertieren heid zal van u niet wijken,
en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEFRE
uw Ontfermer.
148. Psalm 45 vs. 7: Uw troon, o God, is eeuwig en altoos, de
schepten uws Koninkrijks is een schepten der rechtmatigheid.
)

76
Hebreën 1 vs. 8: Maar tot den Zoon (zegt God) : Uw troon,
o God, is in alle eeuwigheid: de schepter uws Koninkrijks is
een rechte schepter.

*DE DIEREN.

Te Amsterdam, by P. Den Hengst en Zoon. 1817.
Over dit kleine Dichtstuk,, dat eigenlijk ten genoegen van
enkele vrienden gedrukt, en alleen ter volledigmaking mijner
schriften , voor die het verkiezen , gemeen gemaakt wordt , heb
ik den Lezeren eenige , alhoewel slechts weinige , woorden te
zeggen. Voor hem , die in geene Geestelijke wareld leeft , het
stoffelijke als zelfstandig beschouwt, en er de uitdrukking van
het geestelijke niet in gevoelt, zal het wel eerre bloote Poëtische
droom en een spel van verbeelding zijn: ja niets zou my minder
verwonderen , dan dat hy my by zich- zelven al lachende de
bekende woorden van den Kardinaal d'Este aan ,Ariosto , toevoegde : Donde, Maestro Ludovico, avete pigliate tutte queste ... .
of, mooglijk, my wel met sint Franciscus gelijk stelde, wanneer
die aan zijne Zusters de Ganzen, het Evangelie predikte. Zeker!
het getal is niet groot meer, dat de innig verheven en waarlijk
in 't hart wedergalmende Mozaïsche uitdrukking van 's aardrijks
en 's menschen vorming, met geheel zijne ziel omhelst ; die de
heilige en alleen Gode waardige wording der vrouw uit des
menschen boezem, in zijn binnenst gevoelt, en de voortbrengende
kracht der nog nieuw geschapen Natuur (ondanks alle vermindering
nog voor eiken opmerker even ontzetlijk) in het onverbreekbaarst
verband met het zedelijke, en in de volkomenste eenheid kan
zien, of de innige Waarheid eens besefs in den echten bronwel
aanschouwt, waaruit het verstand haar niet dan met hulp en
vermenging van zintuiglijke (en daarom ook in zich-zelf weder
opneemt. Die dit niet kan , beseft zeker-strevig)omkldn
niet, dat de ziel zich het lichaam vormt; en de overeenstemming
en het op elkander slaan van de Geestelijke wareld met de
uiterlijke, of liever zintuiglijke , in beide zoo innig verband, ja
eenheid, is voor hem verbroken. Hy spotte dus vrijelijk met
alle waarheden, die niet in den kring eener proefondervindelijke
zoogenaamde Natuurkunde zoo als zy tot nog toe bestaat, plaats
houden. By zich • zelven t'hnis te zijn, blijft hem onbekend ,
en lichaamlijke schijn is alles, waar hy in berusten kan. Hy
gevoelt even weinig wat (innig en wezendijk) Poëzy, en wat
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hare Waarheid is. Zoodra hy de Westersche oznplooiing van het
Geestelijke met het Lichaamlijke in haar smaken kan, is hy wel
voldan; en 't verheffen der stoffelijkheid tot het geestelijke, of
het vereenzelvigen van die beide, is hem eene Oostersche
vreemdigheid. Doch hy zal in mijne latere schriften wel meer
vinden, dat voor hem niet geschreven is, en op meer gezuiverde
zelf kennis beidt, dan ik van eenige verstandfilozofie (als tot nog
plaats grijpt, en voor wie zekerlijk alle bovenzinlijke waarheden
dwaasheid zijn moeten) verwachten durf.. Mocht men den onvergelijkelijken Leibnitz recht en innig leeren verstaan, en van
alle Engelsche Filozofie het bloot opzamelen van natuurproeven
behouden, het menschdom zou zekerlijk minder geslingerd en
gelukkiger zijn. Maar wie verstaat, of wie proeft, als het
waarheid geldt? Daartoe zijn de Leerstelsels in hare ronding,
daartoe de toejuiching der wareld , te lief. Maar wat echter is,
dan de Waarheid, volstrekt en betrekkelijk?
Intusschen geloove enen niet, dat ik hier eene nieuwe waarheid ontdekt meen te hebben. Het gevoelen van de wording
der dieren , hier voorgedragen , en zekerlijk (zoo ik iets gevoel)
Dichterlijk, is verre van nieuw te zijn. Ik heb voor stiet
Dichtstukjen eenige woorden van den voortreflij ken Ramsey,
hiertoe betrekkelijk, aangevoerd, en voorts in zeer korte az.nteekeningen , tot eenige enkele wenken der Heilige bladeren
verwezen, waarin onder de afgevallen Engelen Bene driesoortigheid
ondersteld schijnt te worden. Den gebeden samenhang der zake,
uit de honderden plaatsen die hier toe te brengen zijn, voor te
dragen, zou eene opzettelijke Verhandeling; eischen.
Voor 't overige, men zal (vertronwe ik) licht begrijpen dat ik
my hier in geen Theologisch geschil wil inlaten, veel minder
nog, iemand ontstichten, Het opbouwen, en niet het afbreken,
van al wat Godsdienstige strekking heeft , was altijd mijn doel.
Ook de ruwste en zinnelijkste begrippen die de Godsdienstleer
inboezemt, hebben zekerlijk meer innige waarheid, en zijn het
hart nuttiger, dan eene valsche Filozofie, die ze rneeiit te
zuiveren en een slip van het gordijn op te lichten , dat nog
over 's menschen ziel en hare betrekkingen overhangt. Mochten
zy dit willen begrijpen, die er de ineening van vatten
* * Nadat zij hun eerste woning verlaten hebben, houden zij
verblijf in nieuwe huizen en brengen ila.ar hun leven door.
* * * De Vaderen hebben wel getuigd tegen het streven om de
Oud-Mozaïsche leer tot leer der zielsverhuizing te verlagen en
de kerkvergaderingen hebben deze pogingen veroordeeld; zij
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hebben echter niet de ware leer der Schrift verworpen aangaande
de lagere geestvermogens, waarmede dierlijke lichamen bezield
zijn , de leer, welke alleen die afgevallen engelen bedoelt, die
niet waren opgesloten in de hel en die geheel verschillen van
menschelijke zielen.
(Ramsays wijsgeerige grondbeginselen van den natuurlijken
en geopenbaarden godsdienst, Dl. II, hoofdst. V).
1-5.
De bedoeling van den dichter is : Reeds genoeg (hoewel
dit eigenlijk nooit genoeg kan geschieden) heb ik gesproken
over den treurigen toestand -, waarin de mensch , de koning der
aarde, door de zonde is gekomen; maar ook van zijn verlossing, waar
hij weer kan opklimmen tot een rang gelijk aan dien der engelen.-dor
6.
n.l. de afgevallen engel, satan of duivel.
9-12.
Versta : Is de mensch geroepen een deel der afgevallen
engelen (n.l. de dieren) te beheerschen en hen te straffen voor
't aanranden van Gods gezag ?
Uw maagschap. De booze geesten waren oorspronkelijk engelen,
14.
maar vervielen , door ongehoorzaamheid tegen God, van hun
heerlijkhoid.
15.
Aan,lidden is haar wet (nl. van uwe maagschap) : De engelen
zijn geroepen God eere te geven. Haar boete heil en leven:
Wanneer de afgevallen engelen met schuldgevoel de opgelegde
straf ondergaan, kunnen zij 't verloren heil terugvinden.
16. In uw schots = in uw bescherming. Boven u verheven =
oorspronkelijk van hoogeren rang dan de mensch.
17, 18.
Alleen de geestelijke wereld is de ware. De zinnelijk
waarneembare schepping is daarvan slechts een flauw beeld. De
geestelijke wereld verhoudt zich tot de stoffelijke als het oorspronkelijk geluid tot zijn nagalm , zijn echo.
20.
n.l. de engelen.
De dichter heeft zeker deze beeldspraak ontleend aan 't boek
23.
Job 38 vs. 7: „Toen de morgensterren te zamen vroolijk zongen,
en al de kinderen Gods juichten."
24. 't Ongeschapen Woord is Jezus. Zie Evangelie van Johannes 1 vs. 1:
„In den beginne was het Woord , en het Woord was bij God,
en het Woord was God"; en Ps. 33 vs. 6: „Door het Woord
des HEFREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest zijns
moods al hun heir". Het ongeschapen Woord wordt door de
engelen geëerbiedigd.
29.
De heerlijkheid der heinelgeesten is slechts een weerspiegeling
van de heerlijkheid en majesteit Gods.
30.
Meestal wordt de aartsengel Michaël als Gods troontrawant
voorgesteld. Zie b.v. Vondels Lucifer en Miltons Paradise Lost.

ra
36De ether is de fijnere bovenlucht ; hij lichteis iiieestal :
gansehe hemelruimte.
In deze regels schildert de dichtes Ie heerlijkheid der
39-46.
aarde, nadat de wateren , die tot nog toe onze geheele planeet
hadden overdekt, zich van het vaste land hadden teruggetrokken.
44.De Godenzoon, de IVeield/coniny , is de inensch , die nog niet
was geschapen.
Bij den aanblik van 't heilig oog van God gevoelden de ge47.
vallen engelen hun schuld verzwaard.
50.
In d'cij'qrond, dien ze onsluit. Ze is de steenkorst der aarde.
Die steenkorst ontsluit den afgrond.
Met lcnjschinqvol geween is een bepaling hij aantal (vers '48).
2 Petrus 3 vs. 10 : Maar de dag des Heeren zal komen als
51.
een dief in den nacht, in welken de henielen inst een gedrnisch
zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan,
en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden."
52, en 53. Bilderdijk teekent aan: 2 Petrus 2 vs. 4: ,,Want
indien God de Engelen , die gezondigd hebben , niet gespaard
heeft, maar die in de helle geworpen hebbende , overgegeven
heeft den ketenen der duisternisse, om tot het oordeel bewaard
te worden" enz. en Judas vs. 6: ,,rEn de Engelen, die h i in be
ginsel niet bewaard hebben . , heeft hij) tot het oordeel des
grooten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard,"
54-02. Wat de dichter in deze regels meedeelt omtrent het lot
van dezen tweeden groep van afgevallen geesten, wordt door
hem gestaafd met een menigte uitspraken des Bijbels: Job I
vs. 6 en 7 , 1 Koningen 2 2 vs. 21 en 22 , Jesaja 24 vs. di
I Petrus 5 vs. 8 , Efeze 6 vs. L en 2 vs. 2, Vlatth. 8 vs. 29.
Lucas 10, vs. 1$. Dat tie satan als beschuldiger voor Ie
Almacht optreedt, vindt de dichter vooral bevestigd in 't boek
Job 1 vs. 6 tot 11.
62-64.
Zie o. a. Job. 12 vs. 31, waar Jezus zegt: ,,No zal ic
overste dezer wereld int: ten geworpen worden
65, 60,
Bij de wederkomst van Christus zal de macht des duivels
worden vernietigd. Openbarine van Johannes 20 vs. 10 : » En de
d uivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel van voor
en sulfer, alwaar het beest en de valsche profeet is, en zij
zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid."
67 enz. Bilderdijk teeketit aan : ,,Derde soort (van gevallen engelen),
het onderwerp van dit Dichtstuk. Gen. 3 vs. 1--S, waarin
uien zeer ouverstaudig cciie bloote allegorie zoekt, Ald. 3
vs. 14 : 9 vs. 5 cur. Zeker, die den dieren vatbaarheid voor
kennis cii voor schuld ontzegt, kan zich in de H. bladeren niet
gronden. - En van hier ook Salomons etitspraak over de gelijk-
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heid tusschen menschen en beesten , Pred. 3 VB. 14 en volgg.,
anderzins zoo belemmerend. Vergelijk Rom. 8 vs. 19-22, waar
a 1 he t s c he p s e I gezegd wordt te zuchten, zoo w e l a Is
w ij men s c hen, naar de verlossing des lichaams , en in de
hope van vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid del'
verderfenisse , tot de vrijheid del' heerlijkheid del' kinderen
Gods."
ZiJ leonden niet verbasteren enz., omdat zij wel medeplichtigen,
71.
maar geen hoofdschuldigen waren.
74.
Als ons , d. i. geJijk voor ons , menschen.
75, 76. De eerste soort van gevallen geesten , zie 49 enz.
77.
De tweede soor t , zie 54 enz.
85.
't Stoffelijk lichaam is een beeld van den geest, die er in huist.
99.
Waaroan wrj 't uoorioerp ziJn: de in de beide vorige regels
genoemde vriendschappelijke of vijandige gezindheid betreft ons,
menschen.
101.
Met groeiend Ieoen niet , n.l. sooals de planten, waarvan
't leven zich slechts in 't g"oeien openbaart.
102.
Die 't leoen zelf gebiedt: de denkingskracht, een eigenschap
van den geest , beheerseht het lichaam, het stoffelijk leven, bij
mensch en dier.
Rene Descartes (Renatns Cartesius), een groot Fransch philosoof,
103.
de stichter del' nieuwere wijsbegeerte, geb. 1596, overl. 1650.
Gedurende twintip;' jaar woonde hij in Holland en bracht zijn
laatsten levenstijd te Stokholm door. De hoofdstelling zijner
philosophic was cogito, ergo sum: "ik denk, derhal ve ben ik."
De dichter, die in de dieren denkende wezens ziet , snelt met
105.
r,ijn verbeelding vooruit en aanschonwt de ellende , waarin die
wezens eindelijk ook den mensch deden storten.
108.
En 't heilig reoht voldonqen , d. i. het heilig recht van God
moest ten einde toe zijn vrijen loop hebben.
Ill.
Die worden moesi . die nog moest geschapen worden.
112.
De oppermacht van den mensch over de dieren (gevallen
engelen) moest dezen grieven, maar zij werd afgekondigd van
den troon Gods.
119.
En bestemmen 't in 't aetoeten: Bestemmen heeft hier de beteekenis van instemmen: hun geweten stemt met het rechtvaardig
vonnis in.
120-126. Tel' toelichting dezer regels diene Genesis 2 vs, 7: En
de HEERE God had den mensch geformeerd nit het stof del'
aarde, en in zijne nensgaten geblazen den adem des levens;
alzoo werd de mensch tot eene levende ziel.
Omoraakoaar == niet af te keuren, onbetwistbaar. De be123.
stemming door God aan den mensch gegeven, dat hij heerscher,
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.God op aard" zon zijn, kon dooi geen schepsel worden afgekeurd
of betwist.
Onverdorven , volmaakt goed, zooals God het licht had ge125.
noemd op den eersten scheppingsdag.
Gloeiend kinkhoornbloed (purper) of hernwljîzenvacht is
129.
vorstenkleeding. Een kinkhoorn is een kegelvormige gekartelde
scheip. B. heeft hier gedacht aan de se help van de pnrperslak.
Febus (Phoebus) , de zonnegod, die den zonnewagen mende.
135.
Als god van de dichtkunst wordt hij Apollo genoemd.
137.hit ziet op de slang Python, die door Apollo werd gedood.
145.
Genooen = lotgenooteri.
154.De afgevallen engelen behoorden thans als dieren tot de
stoffelijke wereld en bogen zich onder 't vaderlijk gezag van den
eersten mensch.
157, 158. Eens als hun straftijd zal zijn vervuld, zullen ze, met den
mensch gelijk gesteld, diens heerschappij over 't geschapene deelen.
159 160. In de verre toekomst ziet gij , door uw tusschenkomst,
het heil 01) aard, ook voor de dieren, ten top gestegen.
169.Tot zielzzsclst omgekeerd: tot begeerte der ziel geworden.
177, 178. Genesis 2 vs. 19 en 20: Want als de fleEcE God uit
de aarde al het gedierte des velds en al liet gevogelte des
hemels gemaakt had, zoo bracht hij ze tot Adam, om te zien
hoe hij ze noemen zonde : en zoo als Adam alle levende ziele
noemen zonde, dat zonde haar naam zijn.
Zoo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van
het gevogelte des hemels en van al het gedierte des VeldsBij haar melody, nl. bij Ie melodie van (le taal van den
180.
eersten mensch, tevens de taal der erigelen
183 enz. Bilderdijk merkt hierbij 't volgende op:
,,lk heb in mijn vroege jeugd met Herders beroemde prijsverhandeling het wanbegrip van dcii p h y s i k e n oorsprong der
taal algemeen zien worden, en door hetzelfde reclenbedrog aannemen. waardoor men alles verstoflijkt, en het verval van geheel
de tot ons betrekkelijke schepping weerspreekt. laar die haar
recht leerde inzien (waartoe zekerlijk geen Becanus, of Scheickius
en ook geen Michaelis of Adelung, de geringste aanleiding had),
kan niets belachuijker vinden. De algemeene en allernaauwste
overeenstemming der stoffelijke wareld, of zoogenaamnde Natuur,
met de Geestelijke, waarvan zy slechts spiegel en uitdrukking
voor ons zintuiglijke is, heeft deze en duizend dergelijke misvattingen doen ontstaan, en verschijnsels als oorzaak van verschijnsels doen aanmerken. Maar men bidenke, dat een hoofd»
verschijnsel waaronder de Wijsgeer een aantal andere brengt,
even weinig oorzaak of voortbrengende kracht is, als de algemeene
-
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184.
186.

187.
189.

192.
195

geslachtsbenamingen del' Natuurlijke Historie de daaronder betrokkene klassen of indi vidueelen verwekken."
De dichter noemt de ziel een Godlijk licht, een afstraling
van bet Eeuwig Licht. Van die ziel, dat Godlijk licht, zijn de
klanken de stralen, waardoor de ziel zich meedeelt.
De taal is de uitdrukking van het gevoel en daarmee op het
nauwst vereenigd..
't Stojlooze is de ziel; het stof is het lichaam. Bijzonder
worden de spraakorgarren bedoeld, waarvau de ziel zich bedient
om zich mef te deelen.
Band del' ioezens : "De sprake verzelt, verenicht ende koppelt
de menschen te zamen met onderlinge vriendlyckheyd ende bedienstigheyd." (Coornhert). B. bedoelt met ioezens engelen en
menschen.
Zoo oer er geesten zioeoen. De taal van den mensch was de
taal del' geesten. (Zie 178.)
enz. Volgens Bilderdijks taalsysteem drnkken de woorden 001'spronkelijk hoedanigheden uit, hetzij van geluid of gedaante.
Zij zijn: I". kreten van pijn of hartstocht ; 2e• nabootsingen van
klanken , gedaanten of werkingen; 3e • de spanning van een
spraakwerktuig om zich aan ons te kennen te geven of te verduidelijken.
De eerste soort zijn klanknabootsende tusschenwerpsels. Tot
de tweede en derde soort behooren woorden als trom, !cli/c, lelok,
blaf, piepen, rommelen,

207.

211.
213.
220.
226.
234.

douderen, ratelen, brommen, ruischen

(zoogenaamde onomatopoeia of klanknabootsingen); of woorden
als smeeken, van het vleiende, smachtende sm., !tuilen van het
schreiende, snikkende en half hikkende ke«.
(Over de beteekenis en den invloed del' klanknabootsing in de
"Urschopfung" del' woorden zie men o. a. Hermann Paul,
Prinzipien del' Sprachgeschichte, Kap. IX).
Deze en de volgende vier verzen wijzen op de macht del'
intonatie of stembuiging , waardoor de verschillende emoties van
't menschelijk gemoed: bewondering, weemoed, vreugde, droefheid,
ontzetting enz. worden uitgedrukt.
Luchipenceelen == klanken , door de trilling del' lucht voortgeplant.
Serafijnen == lichtengelen.
Kan men 't ziJn, d. i. indien men't zijn kan; in zooverre de
dieren, die als reine geesten eenmaal hemelzaligheid hadden
gesmaakt, zich op aarde gelukkig konden gevoelen.
Genesis 1 vs. 22.
't Scheen of hij zijn leven wijdde beurtelings aan den omgang
met de engelen en met de dieren.

't Verwonderd .si'au,d. 't Strand ziet vreemd 01) bij 't aanschouwen van de verborgen schatten der Zee.
'S Warelds oncleiqod = de rnensch.
254.
Als de meiisch zijn vriendelijken blik naar 't zwoele Westen
258.
wendt, steekt van daar bet koeltje op.
's ilcirdujlcs lievelingen zijn de vogels.
259.
267.De zançjsers op de abeelen zijn de nachtegalen.
269 en 270. De nachIru,st wordt als een persoon voorgesteld. De
tonen van den nachtegaal dringen nog tot baar dooi-, al houdt
zij zich ook verscholen in de diepste kloven van 't gebergte.
Vaderlijke zucht = vaderliefde.
273.
2,286 enz.Genesis 2 vs. Ob, 21, 2, 23: Maar voor den rnensch
vond hij (Adam) geene hulpe , die als tegen hem over waro.
Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en
hij sliep; en hij nam een van zijne ribben, cii sloot derzelver
plaats toe met vleesch. En de HERRE God bouwde de ribbe,
die hij van Adam genomen had, tot eene vrouw, en hij bracht
ze tot Adam. Toen zeide Adam : Deze is ditmaal been van mijn
gebeente en vleesch van mijn vleesch: uien zal ze Manninne
heeten , omdat ze uit den man genomen is.
Een stem , waaruit jalouzie spreekt, doet zich hooren door
306.
't gebladerte; de stern van Nachas zie '322 en vervolgens.
8a7fieren = blauwe edelgesteenten.
323.
Esmercild = esmeraud of smaragd, een groen edelgesteente.
324.
Bij deze schildering der slang merkt de dichter o. a. 't volgende op
,,Men vergelijke Ezechiël 28 vs 13-10, waar de oorspronkelijke
staat der slang Dichterlijk voorgesteld wordt: ,, ,,Gy waart in
Eden , Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel:
Sardissteenen, Topazen, en Diamanten; Tnrkoizen, Sardonixsteenen
en Jaspissteenen; Saffieren, Robijnen er. Smaragden, en Goud. Gy waart een gezalfde, overdekkende Cherub, en ik had ii (aizoo)
gezet, totdat er ongerechtigheid (bedrog) in n gevonden is. IJw harte verhief zich over uwe schoonheid; gy hebt ewe wijsheid bedorven van wegen uw glans (uitschittering) : Tic heb u
op (le aarde geworpen." - Deze zelfde woorden bevatten hare
hemel- en aardgeschiedenis te gelijk. Van de toepassing aldaar
ter plaatse, en hare algemeenheid, spreek ik niet."
364.Adam noemt zich den adem van zijie (Gods) borst, omdat
God zelf heisi , den nian , den adem had ingeblazen.
374.Die bron van warme en lichi: de zon.
376.De mensch was bestemd voor een eeuwig, onvergankelijk
bestaan. De dood kwam eerst door de zonde in de wereld.
Proc/sen = smneekend, vleiend vragen.
380.
884.
J3omnend hart , als een bron opbruisend.
6*

252.
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Genesis 2 vs. 16 en 17. En de HEERE God gebood den
mensch, zeggende : Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk
eten : maar van den boom der kennisse des goeds en des kwaads,
daarvan zult gij niet eten ; want ten dage als gij daarvan eet
zult gij den dood sterven.
De slang is Nachas.
406.
De bedoeling is : zoudt ge, door deze vrucht af te wijzen,
430.
een hart, dat zich geheel aan uw dienst heeft gewijd, versmaden P
433 en 434. De sluwe verleider neemt den schijn aan, alsof hij
't geheim niet durft verraden , maar zegt terstond daarop : Ik
wil 't niet verbloemen ; God moge dan mijn daad wreken op mij,
die slechts uw heil beoog. Zie deze geschiedenis : Genesis 3.
Bilderdijk gebruikt het werkwoord verzaken (verloochenen)
447.
hier, evenals op andere plaatsen, onovergankelijk, met den datief,
B.v. „ Uit ware aan heil, aan plicht, aan eer, aan God ver
-zakt."
Verkwikkende amberkracht. Amber is een welriekende stof,
450.
die afkomstig schijnt te zijn nit de ingewanden van den cachelot
of potvisch. Amberkracht is de opwekkende kracht , door den
geur van den amber veroorzaakt.
Eva vraagt Adam 't verbod terug te nemen, omdat zij het
459.
niet onmiddellijk van God had ontvangen. Haar echtgenoot had
het haar meegedeeld.
Vergouden voor vergelden; in de 17de eeuw komt deze vorm
469.
als deelwoord van vergelden voor, dus in plaats van vergolden.
471. In deze woorden spreekt de overtreedster reeds haar vijandschap
uit teren haar Schepper , als een gevolg van de door haar
bedreven zonde.
't Oog van 't nooit ontrust gemoed gaat open = zij be474, 475.
speuren voor 't eerst de onrust van 't geweten.
Espenblad
het blad van den ratelpopulier.
482.
483.
En de Aartsmonarch verdween, d. i, door den zondeval verloor
de mensch zijn koningsmacht over het geschapene.
491.
De vrouw zal onderworpen zijn aan den wil haars mans en
de moedersmart moeten dragen.
493, 494.
Anderwerven opgestaan: thans op nieuw tegen God in
opstand gekomen, door den mensch tot zonde te verleiden.
Vuig = slecht, laag. Baldadig — boosaardig. 't Middelned.
had baeldadich; 't eerste lid bael beteekende slecht, verderfelijk.
495. Genesis 3 vs. 14: Toen zeide de HEERE God tot die slang:
Dewijl gij dit gedaan hebt, zoo zijt gij vervloekt boven al het
gedierte des velds: op uwen buik zult gij gaan en stof zult gij
eten, alle de dagen uws levens.
Zie Genesis 3 vs. 15: En ik zal vijandschap zetten tusschen
500 enz.

390.

=
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en deze vrouw, C1 tussehen uw zaad en haar zaad : dat zal
Eten kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen.
502 enz. 'e Vrouwljic zaad is Jezus, hier de ontzachfbre Held genoemd , die de macht des duivels heeft verbroken, en die eenmaal,
volgens Openbaring 20, den verleider, den draak, de oude slane,
gebonden zal sluiten in de hel , gedurende duizend jaren en
daarna met dood en hel zal werpen voor eeuwig in den poel
des vuurs.
Scheerling, dolle kervel, een vergiftige l)lactt.
517.
Onfzeij1c voor ontzettend gehinikt. In Ida Jioreid spreekt
526.
de dichter van 't onze/jks doel (zie A. de Jeqer , Proeve over
den invloed van Bilderdijks dichtwerken op onze taal).
532.
Zooals reeds bleek uit het verhaal van de slang, kent de
dichter aan de dieren, voor den zondeval, de gave der spraak toe.
536.
Schaiccils , jakhalzen, roofdieren . tot het geslacht der honden
gerekend. De oorspronkelijke Perz. Tnrksche naam is djalcdf.
541 en 542. Die de csJjeleyen kullen voor Adams rampen kiest,
d.. i. die liever een schuilhoek zoekt in eenzame holen , dan
Adams lot te deden cii zijn leed te verzachten
543.
't Kro/cend wee = de ellende, waardoor Adam gekrenkt , ceknakt is.
546.
Onthult = onthuld , van den glans der heerlijkheid beroofd.
554.De roofdieren verloren, volgens den dichter, hun oorspronkelijken
aard ; de samenstelling van hun lichaam, eerst voor plantenvoedsel bestemd, onderging een geheele vervorming.
564.
Aanschennen of aanschenden = aanranden , sinaden,
569.Genesis 9 vs. 5: En voorwaar, ik zal uw bloed (ui. van
Noach en zijn zonen), het bloed uwer zielen eischen, van de
hand van alle gedierte zal ik het eischen,
584.
nl. de hond,
592.Wiens neem wij me/doos honen. Men denke aan 't woord
/eondsch, aan h.ondsche wijsbegeerte, /zondsvo/.
600.
Zijn wehqe oopsten freedf, zinspeling op de dooi' ossen getrokken dorschwagens of sleden der Oosterlingen.
612.
Bcz/ctriaansc/ze zenden. 't Oude Bactria of Hactriana was een
deel van het tegenwoordige Afghanistan.
639 en 640.
Evenmin als de golven (Ier zee en de schelpen aan
't strand kunnen geteld worden, evenmin zijn ie dieren te
tellen.
voor en
647.De geest der dieren gaat niet verloren, maar
honger bestaan bestemd.
651.
I7ei'kleinzen. Kleinzen is het doorzijgeri vati vocht. Verkleinzen
is hier gebruikt in den zin van opnemen van voedingstoffen in
de vochten, het bloed.
U

U
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656 en 657. In 't stofuk van de klanken 't onstofl jk willen leest:

De klanken zijn stoflijk, omdat ze door stoffelijke organen, de geluidsorganen worden voortgebracht. Het begeeren der dieren,
hun verstaan of begrijpen, hun luisteren naar bevelen, hun
schaamte, hun eergevoel is een bewijs, dat ze een ziel bezitten,
die den geest des menschen begrijpt, die in den klank der menschelijke stem den wil van zijn geest erkent.
658.
Geheuge, om de maat, voor geheugen.
664.Versta: Alsof de onsterfelijke ziel der dieren opgelost zou
worden in stof.
De dichter schijnt hier gedacht te hebben aan een zandsteen
666.
of slijpsteen, die dient tot slijpen of vormen van werktuigen.
Misschien een toen in gebruik zijnd kinderspeelgoed, door
667.
zand gedreven.
Waarschijnlijk een zandloopertje of zanduurwerk.
668.
Staat vlotter: heeft minder duurzaamheid, is vergankelijker.
671.
D'Ohi- indiaan is de Indiaan aan de Ohio, in Noord - Amerika.
678.
Petraas veldberijder is de Arabier. Petraeïsch Arabia heette
680.
het noordelijk deel van 't schiereiland, ten zuiden van Palaestina.
Petra was ook een stad in dit landschap, ten zuiden der Doode zee.
Ons lichaam blijft ons eigendom en is, in verheerlijkten
688 enz.
toestand, voor een eeuwig bestaan bestemd.

DE MENSCH.
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35.

37.

39.

47.

59.

De rede voert een voortdurenden strijd met de zinnelijke
neigingen.
't Natuurverkwijnen snoet hier beteekenen het bederf der menschelijke natuur.
't Schoongevoelend hart = 't hart , dat schoonheidsgevoel bezit.
Zoo zelfs in 't jammer trots = in zijn ellende is de mensch
nog trotsch op zijn vroegere heerlijkheid.
Genoopt = aangespoord. Str jdbre zielsgezindheid is strijdende,
met zich zelf in strijd zijnde neiging der ziel.
't Lichtbegoocheld hart = het hart, dat zich gemakkelijk door
den schijn laat misleiden.
Ira d'engen boei vrijmachtig. Hoewel door de zonde, aan
welker macht hij zich niet ontworstelen kan , geboeid, voert zijn
wil strijd tegen deze slavernij.
Omwonden ziel = zijn onvrije, in banden geslagen ziel.
Zijn licht = zijn verstand.

1iaanzucht ; niaanziekte , een soort van krankzinnigheid bij
vlagen, die men met de phasen der maan in verband bracht.
Brallen, Fr. brailler, eigenlijk: luidruchtig spreken, schreeuwen;
76.
hier roemen, pochen.
1J8bîe jruwelpoei, beter: ijselijke gruwelpoel.
93.
Toeierlcwt = schuilplaats. De zaaqe toeverlaat is de waarheid
95.
van 't Christendom.
109.En heeft u ' brein bezwalkt = heeft u liet verstand verduisterd. beneveld. Bezwalken is een denominatief van zuxtik
= damp, walm.
Verslensen = verwelken.
112.
't Bijgeloof gaat gepaard met angst voor geheimzinnige machten.
117.
Het jak zijn de plichten, die 't bijgeloof oplegt, om die ge118.
heimzinnige machten te verzoenen.
Tot nietig stof verneert = voor afgoden van stof doet buigen.
122.
Zijn stam- en geespenooeen zijn de geesten, de eiigelen.
124.
Loutre zinbese/fen = loiitre zinnelijke waarneming.
127.
d. i. Den mensch alleen zijn heil doet zoeken binnen den
130.
kring der stoffelijke wereld.
34.De kust iseen hoogere wereld.
Bezwcilpte waterbanken, ondiepten , waar de golven overheen
140.
slaan.
143.De Heilvooycles is de Godsdienst.
145.De dwinplandes is mede de Godsdienst. De zin is: Men
schuwt den godsdienst, omdat men meent, dat hij het verstand
(de rede) een juk oplegt en in banden knelt.
151 152 en 153. De bedoeling is: ,,Wat is de oorzaak, dat de
mensch, die eenmaal de kluisters van 't bijgeloof verbrak, de
vrijheid niet aanneemt, die hem de godsdienst biedt, en in de
banden van eigenwaan cii hoogmoed gevangen 1)1ijftP"
Hei licht = het zuiverder inzicht.
155.
nl. van het bijgeloof.
156.
158.De day is de openbaing, het heil, dat de godsdienst biedt.
d. i. Hij kiest nu den ceimen last en dan dee anderen, opdat
166.
hij er zich gemakkelijker onder bnige.
Voor den band= in plaats van den band.
169.
Ie eerste kluister is het bijgeloof.
171.
d. i. Uit schrik voor den afgodsdienst (liet bijgeloof) wordt
178.
hij vijand van den godsdienst.
François Joachim de Pierres de Bernis, een Franech dichter,
geb. 1715, overleden 1794, schreef een menigte kleine gedichten
die bouquets poetiques genoemd werden. Een zijner zrootstc ze
dichten was Lee reliqioce venije.
0.
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GOD EN DE MENSCH.

* Ik
4.

7.
8.

10.
11.
] 4.

17.

18,

21.

22.
24.

28.
31.

32.

zal de beloften in herinnering brengen.
Seraf == engel.
Uit Z~'iZ bron, n.I. de zon.
De ongeschapen son is God.
Zwen!c == draai, beweging, wending.
Geest en siof zijn 't onderwerp van den zin.

En de afqrond zich oerliest in de eindloosheid del' hemelen,
Waarflchijnlijk bedoelt de dichter, dat de afgrond, de zee, hoe nitgestrekt ook, in Gods oog niets beteekent tegcnover de eindelooze
hemelruimte.
Miesctuen ? enz. De dichter vraazt : "Is rnisschien, buiten
God, het heelal een logen , een lonter niets P" En 't antwoord
is: N een , niet, "rnisschien", maar stellig zou 't heelal, buiten
God, een leugen zijn ; want ik ken mijzelf en weet, dat ik niet
door mij-zelf besta.
19, 20. Naar het lichaam ben ik ann deze aarde, naar den geest
aan hooger sferen verwant. Ik behoor niet alleen tot de aarde ,
maar 00 k tot den hemel.
Wiens inspraak me aandoet , n.l. de inspraak van den hemel. De
bedoeling is: stemmen uit een hoogere wereld rluisteren in mijn ziel.
Z~'n of leoen
B. bedoelt met zijn het zelfstandig bestaan;
met leoen de openbaring van het afgeleid, geschapen zijn of
bestaan. Leven is (volgens B.'s Verklarende Geslachtslijst del'
Nederduitsohe naamwoorden) eigenlijk beioeqen,
Leven is (naar Franck, Etym. W oordenboek) duren , over..
blu'ven, volhouden.
't Was nieis , en 't is: 't bestond niet van eeuwigheid, maar
het bestaa t.
't Leven heeft zijn ontstaan te danken aan een ongeschapen
Wezcn, dat zijn aanzijn aan zich -zelf dankt.
Bedek het , n.l. het levensvuur, de zon ; doof dit vuur nit.
Wanneer Z.lJ 't morqenbed met jonqlinqsmoed nerlaai ; ontleend
aan Psalm 19 vs. 6: "En die (de zon) is als een bruidegom, nitgaancle uit zijne slaapkamer ; zij is vroolijk als een held, om het
pad te loopen ."
't Vonklend inkarnaat . het morgenrood. Inkarnaat == vleeschkleurig , hoogrcod.

37.

Uw olammend uuur : de volheid van het Goddelijk licht, waarvan (vel's 36) het zelf besef Van den mensch afstraalt.
40.
Eens lagen sterulinp«, eens nederigen, geringen stervelings.
44.
Uwe oltmeetliJ!cheid: uw onuitsprekelijke grootheid.
Het reukloos ioierook brandt. Wierook branden is hier ge-
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nomen voor hulde , plank brengen. 1)e wierook wordt ;'eukloos
zonder geur , genoemd , omdat cie dank van den sterveling te
onwaardig, te zwak is, om God te verheerlijken. B. gebruikt
het thans manhl. woord wierook onzijdig.
De dichter heeft deze voorstelling van den wierook branden
ontleend aan Psalm 141 vs 2: Mijn gebed worde gesteld als
reukwerk voor uw aangezicht , de opheffing mijner handen als
het avondoffer" ; en aan de Openbaring; van Johannes 8 vs.
en 4: „En er kwam een andere engel, en stond aan den altaar,
hebbende een gouden wierookvat ; en hein werd veel reuk^„erk
gegeven , opdat hij het, (bij) de gebeden aller heiligen zonde leggen
op den gouden altaar, die voor den troon is. En de rook des
reukwerks , (rnet) de gebeden der heiligen , ging op van de hand
des engels voor God."
48.
hz de of erschaal , (loo)sl»-en[/ci Poett Yekul(lvei' oenend bioecl
het schuldverzoenend bloed, het offer, door Christus voor zondaars
gebracht , reinigt de gebeden en dankzeggingen , tot God ohgezonden.
49 en 50.
Versta : Met het bloed van Chrietus, dat heilig is voor
God, (lat eens tot redding van schuldige menschen den Godinenseh
door de aderen heeft gestroomd. , en door Hem aan 't kruis is
vergroten.
53.
[f// toch, heg is 't 0//een: n.l. Gods adem.
Leerzen buizen = de aderen van dit (stoffelijk) lichaam.
60.
1Vooddrij't — dringende behoefte (van het hart).

64 en 65. 'her toelichting van deze verzen iliene 't geen Bilderdijk
schreef aan H. W. Tvdeman (Brief van Alen 27 ten Sept. 1811)
„Over het mysterie der Drieëenheid schrijf ik ongaarne, maar
een wenk echter'. --Gods (1 e n k be e 1 i1 is w e zen, Gods d e nk e n is b e s taan g e v e n, dit neemt (rij aan. Clod DENKT
een voorwerp buiten zich en 't voorwerp is er, 't is res c h ape n Zie daar alles wat de s c h e 1) p i n e uit NIET raakt.
— Maar God denkt ook zich zelv' (maakt zich een denkbeeld
van zich zelv'). 't Kan niet anders. 1)it denkbeeld van zichzelven is dan ook , en is (10(1, en is e e u w i g als God , die
nooit zijn kon , zonder zich te denken ; en is ('en met God , en
toch persoonlijk onderscheiden.
66.
Is 't, geen Mi^ae zie. Minerva, bij de Grieken Pallas en Athene,
was de godin van de wijsheid , den oorlog en de kunsten.
Jupiter deed haar , van top tot teen ewapend , luit zijn hoofd
geboren worden.

70.

De Zoon van God, Jezus, is geen schepsel, op dezelfde wijze
als het heelal zulks is, maar toch net ;le g_resel-inpen weareki oh
't nauwst verbonden.
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En hemel heiligt uit het vloekbre warelddal: Uit de wereld
der zondige menschen, die Gods straffen hebben verdiend, heiligt
Jezus degenen, die in hem gelooven en doet hen den hemel beërven.
76.
Zijn stofkleed aanneemt. Jezus nam, bij zijn geboorte uit
Maria, de menschelijke natuur aan.
En als stervlieg, met hem weent. Men denke aan den weenenden Jezus, bij het graf van Lazarus.
81.
En 't aardrak leert gebieden. 1 Johannes 5 vs. 5 : „Wie is
het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de
Zoon Gods P"
Fan hier! door Wien in u 't lichaamljk, stoflik één
87 en 88.
verdwaasd wordt aangebeen : Ga van hier, gij pantheïst , die
gelooft dat deze stoffelijke wereld zelf God is.
't Beginsel van 't verdeif = ' t stoffelijke, lichamelijke is aan
wisseling, verandering, verderf onderworpen.
Kleiyeboots = beelden in klei geboetseerd.
92.
Zweemsel = gelijkenis.
97.
101.
Gy denkt u -zelf in u. Zie de aanteekening bij 64 en 65.
105-109. De bedoeling dezer verzen is: Rampzalig is hij, die overeenkomstig zijn zinnelijke voorstelling zich zijn God voorstelt,
tronende onzichtbaar in de verre hemelruimte, zich niet bekommerende om 't lot der menschen.
Vloeibre takken = rivieren, beken.
112.
Zintuiylijk schepsel = schepsel, met zintuigen bedeeld.
117.
Het schomm'lend boschgewei, de schommelende takken van het
126.
bosch. B. zegt, op het woord gewei (Verklarende Geslachtslijst
der Nederd. naamwoorden) : „Zoo voor de hertshoornen, als voor
het ingewand der dieren, welke laatste eigenlijk inyewet of in
geweide is. De twee woorden hebben niets gemeens. Het eerste
is het gewaai, dat is, de uitspreiding van takken der boomen op
het hoofd, gelijk het ook van de boomen gezegd wordt, in Cats'
Ouderdom, etc." — Volgens Franck (Etym. •Woordenb.), kan
gewei — de horens van een hert, afgeleid zijn van den wortel
van 't w.w. wiyan = strijden, en zou het eigenlijk de wapens
van het hert beteekenen. — Om de overeenkomst in gedaante
gebruikt B. het voor de takken der boomen.
's Luchtstrooms oryelkracht, 't geluid van den wind.
127.
141. Of, schept ye u zelv' de wet in 't hart, die ye arbeidt om te
smooren: Hebt gij u-zelf de wet in 't hart geplant, n.l. het geweten, welks waarschuwende stem gij poogt tot zwijgen te brengen?
Dien ademspat van geest. De dichter had zich niet gelukkiger,
144.
schooner kunnen uitdrukken.
147.
- t TVerlochent u voor 't niet: Het kind der aarde verloochent
God en verklaart Hem voor het niet, d. i. ontkent Gods bestaan.
72.
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t Betwist ziek-ze/f bit n: het erkent niet, dat zijn bestaan in
God gegrond is.
149.
Verwaten handen : vermetele, overmoedige handen. Vei'wateit
beteekent eigenlijk: vervloekt, veroordeeld, buiten de kerkelijke
gemeenschap gesloten.
d'Acirsmonareh der [Vareld is de menseb.
161.
Veibeurd = verzondigd, zich onwaardig gemaakt; van ver
166.
beuren , zich bezondigen ; letten. zich boven iets verheffen,
168.
Onnoozeiheid = onschuld.
Geheel de Hemel Juicht in '/ voorwerp diergenade: De
169.
hernelgeesten verblijden zich over den inensch , aan wieu God
Zijn genade bewijst.
WTat wccz 'I? Hoe heeft het rnenschclijk geslacht echter ge173.
handeld, niettegenstaande de ontferming van God P
Sem, een zoon van Noach ; Henoch, Noaclis overgrootvader;
178.
Job, de geduldige lijder uit Uz , of idumea ; de Salernieten,
ri.l. Melchizldek de koning van Salem, (Jeruzalem) een priester
des allerhoogsten Gods, een tijdgenoot van Abraham, en M's onderdanen, waren vromen, die getrouw bleven aan dcii dienst van God, te
midden van een afvallig menschdom, dat zich aan afgoderij overgaf.
180.
Een volk, nl. (Ie Israëlieten.
184.
Rn noemt zich naar den eacun die u iehezlidd i's Na Jezus
komst in de wereld, na zijn verzoenend lijden en sterven, wordt
het Evangelie der zaligheid verkondigd onder Israëlieten en
Heidenen, en 't rijk van Christus, eerst klein cii gering, breidt
zich in drie eeuwen uit over de geheele beschaafde wereld.
190.De ccfijeweken zon = de zon, gedurende haar zuiderdeelinatie
in onzen winter.
198.Naar de woorden van Jezus, Johannes 15 vs. 5: Ik ben de
wijnstok (en) gij de ranken: die in mij blijft, cii ik in hem, die
draagt veel vrucht; want zonder mij kunt gij niets (toen,
206.Edo woeste tuimel,qeest = een revolutiegeest.
211.
Ze erkent verband van vchijii, maar 't vrpe voorwerp itet.
Men vergelijke hierbij wat in de Inleiding gezegd is omtrent
Bilderdijks meeningen ten opzichte van 't verstand of de rede.
De stoffelijke wereld is slechs schijn , heeft geen zelfstandig bestaan, is de incarnatie van de ware geestelijke wereld, welke
laatste de achtergrond is van al het zinnelijk waarneembare. De
rede kan wel 't verband dci' dingen in deze stoffelijke schijnwereld doorzien, maar 't vrije voorwerp, den geestelijken achtergrond, niet leeren kennen. Dit wordt slechts dooi' 't gemoed,
het hart, onderscheiden.
213.Het leent door 't zelfgevoelen; dooi' dondre sluit)-edit owl van
pijnlijk hersenwoelen. Een waarheid, die in onzen iutellectualis'
148.

;
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tischen tijd nog eveugoea waard is behartig.I te wor4en, als in
dien van Bilderctijk. Door geen vernuftige sluitredenen , geen
logische bewijsvoeringen , geen fljngesponnen dogmatische stelsels
leert de mensch God kennen. Dit kan alleen geschieden door
het hart, nit hetwelk de uitgangen des levens zijn. Het hart
gelooft, en het geloof is ,,eene zaak des gemoeds, eeoc daad van
dat meest innerlijke in den mensch, waai Zijne vermogens van
dellkeo, voelen en willen nog in oageteelde eenheid samengaan"
(Rooze»zeye, Het christelijk geloof).
221.Waar 't ewe in op,iesloten 18: waar uw zijn, nw bestaan, in
gegrond. is.
228.'i &ofioos ooçj, 't oog van den geest.
231.
Vereend met 's menachen schuld, zich vereenzelvigd met de
schuld van den mensch, die schuld op zich genomen.
232.
ioûi wie met hein ve)'eent , èuz vloek èiz zoeit (heeft) vevulcl: Voor
dengene , die met hem zich vereenigt , die door 't geloof in zijn
genieenschap is getreden, heeft Jezus de straf der zonde gedragen
en verzoening met Go d te weeg gebracht.
Schoolse/th voeden, geleerde stelsels.
237.
241.
ÏJ'at leent qe op eigen macht : waarom. lennt, steunt ge op
eigen macht?
245.
't Vormnyespook, de schijn der zinnelijke wereld.
250.
Toeverzicht, toevoorzicht = zorg, bewaking.
253 en 254.
De zin is: Men meent, door hoogmoell misleid, ook
zonder God, nit eerbied voor zichzelf, het kwaad te kunnen bestrijden, en, geleid door het wegens de zonde verduisterd verstand,
zedelijke kracht te bezitten om de deugd te betrachten.
256. Die op uw Sinai de plaats bekleedt van God: Men wil zichzelf de zedewet stellen en in plaats treden van God , die de wet
gaf op den berg SinaI.
258.
Naar Memfis leer. De godenleer der oude Egyptenaren was
gegrond op de tegenstelling van heilzame en verderfelijke natuur
krachten. Osiris en Horns vertegenwoordigden o. a. de eerste,
Typhon stelde de laatste voor.
273.
Stilcziende = bijziende.
280.Versta: Zou God dan Zijn beeld niet in u hebben geplant ?"
283.Maar 't den/ibeeld, d. i. het begrip, het verstaan, het bevatten
met het verstand.
288.Waar hy in 't hart gebiedt Alleen het hart, het gemoed of
gevoel is ontvankelijk voor de waarheid.
290.
En nauw den blinden trek van 's velddiers kunstdrift waardig:
De rede of het verstand is nauwelijks gelijk te stellen met de
kunstdrift der dieren.
293.
De orakeis = godspraken, openbarineen van God.

In spit van 't zel fgevlei niettegenstaande (le mensch zich
van zijn schuld tracht vrij te pleiten.
302. Heul — troost, hulp ; ook : maankop, papaver. lle eerstgenoemde
beteekenis schijnt uit de tweede ontstaan, omdat het heulsap als
pijnstillend, verzachtend middel wordt, aangewend.
31 .
En trad cle slang op 'f hoofd overwon de naacht van glen
duivel.
315.
Liefde alleen is deugd, d. i. De deugd bestaat in hel betoonen van liefde. Daarom is het hoogste gebod , zooals Christus
gezegd heeft : God lief Ie hebben boven alles en zijn naaste als
zich-zelf. Deugd beteekent eigenlijk weldoende kracht, weldadige
invloed, evenals het Fransche vertu. (Zie (Ie iVoordenl st op
Der Leken spieghel. ;► Thans verstaat nicn meestal door deugd
't zedelijk goede, braafheid, een verzwakking , vei1lanwin van
beteekenis , waarin de invloed van 't rationalisme niet te
loochenen valt.
321.
liet klemmend taalvoldiiigen. VoldLn</eIi is ten einde brengen,
beslissen, overreden. De uitdrukking wil las zetgen : filet sterke
overredingskracht, door de macht der taal.
333 tot 335.
13. bedoelt: Men is geen christen door leerstelsels of
dogma's aan te hangen en die met zelf behagen te verdedigen.
336.
Wraakt = atkeurt, veroordeelt.
338.
Dat waarkeid wipent te we. eet, dat meent met het wikkend
verstand uit te maken wat waarheid is.
341.
Cherubienaen, Cherubijnen = engelen, liehtboden.
351.
De zege is Uw, o' held! de poem, en Opperinacht. De Held
is Christus, die aan 't, eimd der eeuwen zal wederkomen, Zijn
vijanden zal overwinnen en, bekleed met roem en Ynajesteit, Zijn
Vrederijk zal stichten,
356.
't Vliegend ou.geltutiiq — ' t gezang der vogels.
391 en 392.
De schoonheid van het aardsche Eten, het Paradijs,
eenmaal de woonplaats van 't eerste nienschenpaar,, staat ver
beneden de heerlijkheid van (?en hemel.
394.
Onze logheid: onze onvatbaarheid, on bekwaamheid, zoolang wij
in dit stoflijk lichaam leven, orn de houcere , geestelijke wereld
te begrijpen.

296.

:

:

:
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ZINGEN.

3.
7

26.

35.

37.

47.

61.

70.

* Niemand kon dat gezang leeren, dan de honderd vier en veertig
duizend, die van de aarde gekocht waren Openbaring van Johannes:
].4 vs. 3.
't Vreugdewekkend West is het westenwindje, dat den konden
oostenwind vervangt, en de blijde lente aankondigt.
en 8. De natuur betoont zich schaarsch, wat betreft het verleenen
van 't waarachtig dichtvuur aan inenschelijke zangers.
Die ,geen opslag waagt naar 't doel, d. i. die de oogen niet
durft opslaan naar het doel, waarvan ze zoover verwijderd bleef.
De onnoozelheid = de onschuld.
Voor .Englenspeelnoots : In plaats van speelgenooten der engelen
te zijn, zooals de eerste menschen voor den zondeval
Bij dit en de vier voorafgaande verzen heeft B. waarschijnlijk
't oog gehad op den mythischer dichter Orpheus. Wanneer hij
de lier tokkelde, verlieten de boomen en de rotsen hun plaats,
schortten de stroomen hun loop op, terwijl de wilde dieren van
't woud zich rondom hem schaarden, om naar de betooverende
tonen te luisteren.
Uw wieken vraagt by niet: hij, die een enkele vonk bezit der
ware poezie, welke een gave des hemels is, heeft geen engelenwieken
noodig, want hij zelf bezit de vleugelen der hoogste bezieling.
Goël = losser, verlosser, n.l. Jezus.
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* De dood is verslonden tot overwinning.
Zie de aanteekeningen bij vers 44 van het gedicht God en
de mensch.
18.
Roem der dagen : de dag der opstanding, toen Jezus uit het
graf verrees.
20.
Marcus 15 vs. 33: En als de zesde ure gekomen was, werd
er duisternis over de geheele aarde, tot de negende ure toe.
23. Het don/ere hol des doods van Hemelglans zaagt gloren. Op
den morgen der opstanding werd de donkere grafspelonk, waarin
het lichaam des Heilands gelegen had, door den hemelglans der
engelen beschenen: Johannes 20 vs. 11 en 12: „En Maria stond
buiten bij het graf, weenende. Als zij dan weende bukte zij in het
graf; en zag twee engelen in witte (kleederen) zitten, eenen aan
het hoofd, en eenen aan de voeten, waar het lichaam van Jezus
gelegen had".

8.

Mattheus 27 vs. 51, 51 ei 53: En de aarde beefde, en de
steenrotsen scheurden; en de graven werden geopend, en vete
lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
en uit de graven uitgegaan zijnde, na zijne opstanding, kwamen
zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.
Judcia$ Leeuw: Jezus, de Leeuw uit Juda's stam
41.
Zie omtrent Siinson : Het boek der Richteren, hoofdst. 5.
42.
Na Jezus' begrafenis kwamen de overpriesters en farizeën tot
45.
Pilatus met het verzoek om het graf te verzekeren, opdat Zijn
discipelen bij nacht het lichaam niet zouden wegnemen en tot
het volk zouden zeggen : „Hij is opgestaan van de dooden".
Pilatus weigerde aan dit verzoek te voldoen. Op zijn raad verzegelden zij zelf het graf en plaatsten er een wacht bij ; Matthens 27
vs. 62 tot 66.
57.De nec/st van b/oedzweetdroppen , d. L de nacht van Jezus'
lijden in Getksemcsne ,,En Zijn zweet werd gelijk groote droppelen bloeds, die 01) de aarde afliepen"; Lucas 22 vs. 44
60.De ,the/ijje dag: de dag, waarop Jezus stierf aan het kruis.
62, 63 en 64. Anna,s was de schoonvader van den Joodschen boo
gepriester Kajafas. Eerst werd Jezus, na zijn gevangeuneining,
gevoerd tot Aiinas en daarna naar het huis van den hoogepriester.
65. De Landvoogd was de Romeinsche stadhouder Pilatus. Zie
betreffende de lijdensgeschiedenis (les Heeren: Mattheus 26 en 27,
Marcus 14 en 15, Lucas 22 en 23 en Johannes 48 en 19.
69. Hoofdscheeiberq = Golgotha. Tien naam hoo/dschedelplaats had
men waarschijnlijk aan dezen heuvel gegeven, naar den vorm,
die aan een boven het omringende landschap nitstekencten hoofdschedel deed denken.
toep = lachte.
77.
90.
's Aardrijles atverzwelger: de dood. Zie betreffende 's Heilands
opstanding: Mattheus 28, Marcus 16, Incas 24 en Johannes
20 en 21,
't Vronwenpaar Maria N agdalctia vu Ma ia, (Ic moeder van
99.
Jacobus.
123.Wien nog de voorhany niet gelicht is van 't verstand. l)e
sluier, die hun verstand bedekte, was nog niet weggenomen; zij
begrepen nog niet, wat Jezus hun voorspeld had betreffende Zijn
opstanding.
't Christusschap, door eigen bloed te wijen: Christus' Midde130.
laarschap, waartoe Hij door het storten van Zijn eigen bloed
werd gewijd.
140 en 141.
Deze beeldspraak is ontleend aan Panics' brief ccv
de gemeente van lifeze, hoofdstuk 6 vs. 14: ,,Staat dan, uwe
lendenen ouugord hebbende met de waarheid, en aangedaan heb37.

96

bende het borstwapen der gerechtigheid"; en vs. 16: „Bovenal
aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al
de vurige pijlen des boozen, zult kunnen uitblusschen !"
142.
Christen vooryang = het voorbeeld van een christelijk leven.
150.
't Heelend zielbedroeven. De dichter bedoelt: de droefheid,
het berouw over de zonde, de belijdenis van schuld, waardoor
vrede daalt in 't gemoed.
En leven we U! — Ons-zely' en de aardsche zucht niet meer:
152.
Leven wij voortaan alleen tot eer van Jezus, niet verloochening
van ons-zelf en van de dingen van dit aardsche, stoffelijk leven.

( LOSS IIIt.rM.
De hoofdletters of de verkort i ogen, v6or' do cij Iers in dit kleine
woordregister replaatet, hefben de volgende h^'teekenis
Z.
A.

= Zelf beproeving.
- 1)e Apostelen in uien, nacht des verraadds.

Mess

= Messias,

= De Dieren.
= I)e Mensch.
G. en M. = God en (le Mensch .
I).

Ni.

ZG.
P.

_-

Zingen.

- Christen Paaschzang.

I)e cijfers wijzen het vers of den versregel aan.
a a n s c hI i n n e n, aaitsch!-udf rr.
D. 564.
aantijgen, A. 30.
aartsmonarch, 1). 483; G.
en M. 161.
afgefooid, Mess. 30.

1)est eeIn(I gig, A. 98.
henkelaar, schild, P. 141.
bezwgit.Ik eik, M . 1 09.
bezti; alpt, Si. 140.
bralien, I. 7; Al. 7 6.

C hen hïenett, G en tiI. 341.

a f g r ii s b a a r, af rij s l ij lc, A. 110,
alverzwelger, P. 90.
amberkracht, D. 410.

Christcnvoorg aiig, P. 142.

Amos' zoon, Mess, i.

(Á(n

Armas, P 62.

d o e itl ^v ^t ,t r d i g , Z. 20.
Irakerirnti11, Mess. 113.
Eden, G. erg Al. 391.
eiigelens pee ?noots, ZG, 37.
C s ifi sla d, slircri'ago?, Id. 824.
es pen bied, D. 450.
e t n e r°, P. 36,
Feb tts, Plioetes, D. 135.
gehenacnr A. 179.
g eheime, qeheegee, D. 658.

Arameesche Palmen, Mess.
52.
aspiss langen, Mess. 69.

baldadig, D. 494.
Baktriaansche zanden, D.
612.

b a z i l i s k, Mess. 112.
behoeven, onpeïs. w. w., A. 19(5.
bestemmen, D. 119.

Christ ttssclsap, P. 1.30.
Descartes, 1) 103.
G. en 11. 315.

11
`

.

9

g e n o o t e n, lotgenooten, D. 145.
Goël, ZG. 70.
griefbaar, grievend, A. 149.
gij z e l e n , verbergen, A. 125.
heilvoogdes, M. 143.
h e in e l v a l, Mess. 6.
Henoch, G. en M. 178.
h e u 1, G. en M. 302.
Hoofdscheelberg, P. 69.
Id ameesche velden, Mess.

60.
Indus' nagelbloem, Mess,
129.
inkarnaat, G. en M. 32.
Job, G. en M. 178.
Jodendom, A. 103.
Judaas Leeuw, P. 41.
Kajafas, P. 63.
keurling, A. 102.
kinkhoornhloed, D. 129
kleigeboots, G. en M. 92.
krokend, D. 543.
Landvoogd, P. 65.
leemen buizen, G. en M. 53.
licht begoocheld, M. 37.
Joeg, P. 77.
logheid, G. en M. 394.
luchtpenceelen, D. 211.
maanzucht, M. 60.
M e ni f i s, G. en M. 258.
MI i e h a ë 1, troontrawant, D. 30.
Minerva, G. en M. 66.
Nachas, D 406.
natuurverkwijnen, M. 15.
nooddruft, G. en M. 66.
nopen, A. 1.28; 1VI. 35.
O f i r , Mess, 130.
Ohi- indiaan, D. 678.
omwonden, M. 47.
onmeetlijkheid, G. en VI.
44.
onnoozel, dwaas, A. 25;
onschuldig, G. en M. 168;
ZG 35.

8

on tzachbaar, Z. 34.
outzet1ij k, ontzettend, D.
256.
onverdorven, I). 125.
onwraakbaar, D. 123.
orakel, G. en M. 293.
orgelkracht, G. enM.127.
orgeltuig, G. en NI. 394.
veldberijder,
Petra's
D. 680.
Petrus, rots, A. 35.
Pindus, Mess. 3.
plichtelijk, A. 89.
prachen, D. 380.
Python, D. 137_
riem , gordel, P. 140.
r o t s ge z e 11 e n, krjgsmakkers,
A. 39.
S a b e a, Saba, Scheba, Mess.
129.
saffieren, D. 323.
Salem , Jeruzalem, Mess. 115.
Saleinieten, G. en M. 178.
s c h a k a l s ,jakhals , D. 536.
scheerling, D. 517.
s ehimpsehoot, schimnpscheut,
A 74.
schoolsch, G. en M. 237.
schoongevoelend, M.22.
saints, D. 16.
Sein, G. en MI. 178.
seraf, Mess. 10 ; G. en M. 4.
serafijnen, D. 213.
Simson, P. 42.
Sinai, G.enM.256.
Sionite, Mess. 1.
s t i k z i e n d, bijziend, G. en `I.

273.
toeverlaat, M. 95.
toeverzielit, toevoorzicht,
G. en M. 250.
Verbeurd, G. en M. 166.
vergoeden, vergelden, D.
469.

99
verkleinzen, D. 651.
v e r k n o e h t e n, verbinden, A.
172
ver lee rn den, verlamden, Mess.
69.
verslensen, M. 112.
verstendigen, onderuicheen, A. 199.
verstolen, heimel9k, A. 23.
verwaten, G. en M. 149.
ver iv e e r e n, verdedigen, A.
68.
verzaken, A. 27; 1). 447.
voldingen, D. 108; G. en
M. 321.
vonden, G. en M. 237.

voorhang, P. 123.
vorni gespook, G. en M. 245.
vuig, D. 494.
vrouwenpaar, P. 99.
Wach ttrornpet, A. 35.
wierook, t4 . en M. 14
wraken, A. 124; G. en M.
336.
ij sbre, ijsel k, M. 93.
Zelfgevlei, G. en M. 296.
zelfverzaking, Z. 28.
zielbedroe ven, P. 150.
zoetlares, A. 39,
zweeinsel, G. en M. 97.
z w e n k , G. eis M. 10.
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